
(ὩΟοσὶς 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 
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ὩΙΒῚ ΟΕ ΟΟΧΤΕΙΒΌΤΟΙΒ ΤῸ ΤῊΞ ΑΝΟΤΟ.ΑΜΈΒΙΟΑΝ ΣΘΙΤΙΟΝ, 

. Ῥγοῖ, ΡΗ͂ΠΙ͂Ρ ΒΟΗΑΞΈΕ, Ὁ.}., ἀπο ΣᾺ] Ἑάϊίοσ, Μονν ὙοΥκ. 

Ῥτγτοῦῖ ΟΠΑΝΙ(ΕΞΑ. ΑἸΚΕΝ, Ὁ.Ὁ........ «εν όον σου ς ἀορ φἰθνῶνφι δι δῖ δ ἐν βξιος δ οἰ νγο οι δι οι ἐν ρον το α ... Ῥεϊηςείοο, Ν. 1. 
εν. 5.Ὀ ΒΒ. ΑΘΒΌΝΥ, Μ. ΤΣ ἐφυφῖς ζθνν τ ιοτοτρῷ φενρῶϑος οἷο δι οτος κε φορῦφις δι φέφς μ᾽ φῖρις ἐς ν᾿ δ; ϑῆρις, οἰδίρεν δ: δ. τ τούνος  φοοὶς ὦ σἷν ἸΜοοτεοῖοννη, Ν. 
Ῥτοῖῦ, ΘΕΟ. 81,158, Ὁ.Ὁ.. ἀον λοφ οἰ ῦφεν ἠλουθνα τοις, γον δι αἐροε μενον τ ύνεν, φυφϑουξ, δἰ ριρί τι τνς ἐἰρύυ νος δι δ δες το αν ουοθοτθιο ον δὴν Ἰαηά, Ῥε. 
Ῥτοῖ. (Ώξ23Ξ3ϑΚΔϑ38Ἑ. Δ. ΒΗΙΘΟΒ ΠΕΡ ΠΑ ΕΣ πὶ οὐοιν! ξονερεφο νος τὸ ον πο ξις πάτον ἐνη εῆς ἀοιδὸς Ὁ ϑλος δι φεντςι ούδοής ΡΠ ὙΠΥΜῚ Νενν γοτῖ. 
Ῥτοῖ. ἸΌΉΝ ἃ. ΒΗΟΑ; δ, Ὁ.5.....{.0Ὁὐν νον ον οσο σε νυ νυ οννοουνοσου δι βοτο Ὁ δ χιλνδιδ τατα δεν δ τ ΣΤ Σ Οταοθων ες, 8. (. 
Ἦεον. ΤὌΟὋΙΝΜ. ΟΜΑΜΒΕΝΒ, Ὁ.Ὁ..... «ον. ἀν οδοροτο ϑως ὁ ἡδὺ ἐν τον ἐρτο δφδίξιν φρο ῷ Ὄπ νυ σν Νενν Υοτετῖς. 
ἘἙον. ΤΉΟΜΑΒ Ὁ. ΟΟΝΑΝΊΤ, Ὁ.ῦ...... σον ον ἘΣ ΡΝ .. Βτοοκίγῃ, 1... 1. 
Ἐεν. ΕΞ ΕΚ. ΟΝΑΝΕΝ. Ὁ Ὁ .. ...νοοο όσον νου σου ὁ δ ηφυν, ἐνῶνοι οἰ τίς τον ἀνδνοτο ρον τα τουδες ἐφόρουν ὁ οοο σον οοοοοονο. Ναννατκ, Ν. Ϊ. 
Γςσῃ)δηςεοῖϊος Ἡοννα ὃ ΘΕΟΒΒΥ, Τὸ νῦν: ΤΕ ΡΥ Ή  ΥΠῚ ΓΝ δ δ εφυμας ἐνης ελτςς δ οεόνεε τ τ το ο Σ, φὸ ϑνς, σι δυρ τς Νεονν γον ᾿ 
Ῥτοί. ΟΒΟ. ΒΕ. ὕΓΑΥ͂, Ὁ. ..... «εν ο ον οοοοοοο νυ σοοσο ον σοοσοσο Ὁ ενρενεν ἢ συ Νεν αδνεῃ, Οοηῃ. 
Ῥτοῖ. (ΏὩ23ἷᾷ3ᾷϑᾶΔ8. ἘΠΠΙΟΤΤ, 5 οϑιᾳ. ρος θού ς ρον τις φοξῳ ἐς ἐς φνρρςς ας φοϑν νος ὀγφ θην ον ὥνὸ ἀτο ἐνρν ὡς ........«-Γδίςδρο, 11]. 
ῬτοΩ͂ Ι,. ἘΝΑΝΒ, Ὁ. Ὁ ὙΠ ΠΝΕΥΤΕΙΝ ΙΝ διδοὺς τοῖς ἀτοῖς λυ θεν οτος τῳ ξηφαν ον δ᾽ φομουνῆφ, δὶς δ οἵου τοῖν τὸ ὑὸς ἐν εις. δὲ Οἰηοΐηηδιί, Ο. 
ῬτοΩ͂ ῬΑ ΕΙΟΚ ΒΑΙΕΒΑΙΕΝ,. ΡΥ ΤΡ ἐν την β ϑώνφ ως δον ὦ δἰδιοωνϊος τὸν ἀν ριον τοῖς ον τὴν Αἴδαερονν, ϑεοιδηά, 
Ἦεν. ΨΙΓΓΙΑΜ ΕἸΝΌΙΑΥ ........ «οὸ νον ονν νον σον ἘΡΑΑΉυ ττ δ ὙΨΎΨΑΝ ἐπ ΝΎ 1 Δ], Βοος αηά. 
Ῥχοῖ. ἸΟῊΝ ἘΟΝΘΒΥΤΗ, Ὁ.ῦ........ φιφιθυο νι δ το τοιούτου φῦ, φὰ τον ύτονν αὐ τς ὑβεξ ξεοόοιν ὁ ων τῷ βονιϑνονφις τρις ἐν 1: Ῥοίηξ, ΝΟΥ. 
Ῥτοξ ἘΡΏΌ. ΘΑΒΌΙΝΕΗ, Ὁ.ῦ. ΦοοἊοθθνοου δυδοθοθοθπρδο Φονοοφθοϑθὸυσοσο ΘΦυοθοορθθουῦδοθόοόδοὸο .Μ  ἀάϊεῖοννῃ, ὉΡΌΠ: 

Ἦεν.Α. ΟΟΘΜΑΝ, Ὁ.Ὁ.... .«.νρνο νειν κοσσο σον νοι σνου ον νον ἘΟΥ ΑΟΑΕ ΤΕ ΝΗ ἐν τ ΟΥΑΙ ἐντορῴψῷ ἀεολο το μανντεῆςεν!ης, Ν. 
Ῥτοῖῦ. ΨΚ. Η. ΘΕΕΕΝ, Ὡ.Ὁ...... ὅτ ὐρν νυ το ἐφνν τος ἐνοι οἰς οἰθιοιυ ἐν κὸ νους νοῦν τ νος κος ἐςουοούόςες ῬΕδοδίοΩ, Ν.: 
Ῥιοξ Η. Β. ΗΑΟΚΕΤΊ, Ὁ. ΣΝ ἐφοςξν ϑτῦρον φος ουῶς ὌΠ νυν ΤῊΝ οοδερῖοσ, ΝΟΎ. 
εν. Ε: ΗΑΝΝΟΟΌ, δὃ.Ὁ...... τον νον ινονουννυσυνονοσσυσυνσσσνυσνσνσυνουν ἐν  ἾΝεν Βάνεη, Οοηῃ. 
Ῥτγοῦ. νν. Ἡ. ἩΟΝΝΒΙΟΝΝΈΕΕ, Ὁ: λῶϑὸς ΨΥ ΎΥΤΝ ΤΑ ἀρ δράζον δποφ νει ἐτοιοτον τι δὴ τν τὸν τ ὧν θ᾽ τὰ ΣΥΝ ὑπο Ῥα. 
ῬΩΟΙ 1. Ε. Ηὔ5Τ, Ὁ.Ὁ....0νὐνυυννννεοοον ἡἰϑαααν Ὁ Βόρ τρΗς ἐδ κοὰξ μλ και ϑὴν δα εν δε Αὐάναν θην ἐν Μαάϊοου, Ν. 
Ῥτοῖ. νν. ἸΑΟΟΒΌΒ, Ό ΩΝ τς φα λονοὴ εν ντα τολν δια τ τλ ὁ που δης ν ο δι διον δ ἀπεονείνονς τ νερῶν οἰ ΣΑ͂, ον ΑἸ ΔΩν, Ῥα. 
Ῥιόζα δ (ἘΝΘΕΙΟΝ, Π.Ὁ ἀπό τ γλοι κα ΤΌ στοΝ ον πα μρϑο δ ἐσ κ ΠΣ ΡΥ Ν ΔΝ ς γμν ΠΑο παι ϑτὴς Ἐοομεδβίες, ΝΟΥ’Υ͂. 
Ῥτιοῖ. ΞϑΞΑΜ. τ ΓΟΥΝΒΕΥ., Ὁ.5....... «ρον νον ἀἰδἰφιδ τ ϑνραδο ον πο τ πεν Ἐν νε ΝΣ ΑἸ δον Ῥα. 
εν. ἸΟΗΝ ἘΕΎΕΙ ΠΣ ν ΠΡΌΜΝῚ ΝΟΣ Ἐρ κυ σῖον, τοδοει π χθ ᾿λχλϑ ρος ἐὐολνδ σὸν με θεύτν ΘΟ ΘΕ τ Κιηρδίοη, ΝΎ. 
Ῥιοῦ . ΕΒΕΌ. Μοούξου..... ΕΣ ᾿ξ ζω θς δ δν τὐπόνν ἀπο ἐπ Μ5ν τ ρρα  Υ τξωρ ἐο φελ δ ). 
Ῥτοί. ΟΜ. ΜΕΑΏ, ΜΑ.. ΣᾺ ἀζλο ϑαφόρενος ὑρν εν ϑρζνν τῶν δὴν νιν οὐδ τοι τετν, Φ δ, νι θαι τ δ οἴϑιν Θὴ ἐν τίξλα᾽ ἐγεῖς .Αηάονεος, Μδδ. 
Ἐεν.]. ἸΒΙΌΟΝ ΜΌΜΒΕΕΊΥ, [Ὁ επυακυ νέαν ϑνεει οὐ σοτος οὐρλνου τ ιρφιύφ ὁ ὁδούς ούς εΘτεδάεῃ, ΘΕΓΙΠΒΕΥ: 
Μίδα ἘΝΕΠΓΙΝΕ ΜΟΟΒΈῈ,......««ννννον ΕΗ ἘΠ ΟΡΉΕΤ ἫΝ ΥΝ Ἄν ΕΙΣ ραερενα τ ΨΥ ἢ ΤῸΝ . Νεννδεκ, Ν. 
Ῥτοῖ. ΜΌΝΡΗΥ. ὈΡ. ἐς εσωλο ἐς ςτςς εξν τορος κα τς φως: δὲν πιρευ ρον ττοῖφ ρυςεν, βιὸτῳ ἐρίφια 'Βεϊΐωει, Ἱγξϊ 
Ῥτιοζύ. ΠΟΥ ΑΕ Ὁ ΟΒΟΘΟΟΌΌ, ὌΠ παρ φερήιμμοιν ἘΣ ἀτττα τον  ρς δὐμο Σε ὐβνον στὸ τ δοῦν τὰ ἐξτς ωυ ϑυο τ κε Ἐοςδεοῖες, Ν 
Ῥχοξ ᾿ῬΑΟΚΑΚΡ, δι ορρο ενν κε πρ τον Ἐν ονεν τμαΣ ἐκήρεοΝ προ τα ἐν αον, εἰρη ὩΣ ΩΣ ἀκακάνον νῷ 
Ῥτοῖ . ῬΟΟΝ, Ὦ. 9) οονοφφϑοῦθ δ Θοθοδδουουδὸο ΓΑ Σ ΣΣΤΥ Σ ΕῚ Φφοσοθ'" Φενοο . Φοοδορφ Φφοονοο φαοοοοφθΡ ....38)ἢ Ἑταηεῖδοο (δι. 

Ῥτοῖ. Μ. Ἐ΄ ΕἸΌΘΙΝΕ, Ὁ... ρος πόννς, πφλνα ταν ἐς ὈκΘσλνν ἘΣ ΟΣ Τ δ ΚΣ Στ ΗῚ ἘνΟ δα Ηατγιίοσά, ζοβα. 
Ῥτοῖ. (Η. ΕΒ. ΘΟΗΑΞΒΕΡΕΝ, δ. δος φιοιφὶς δἰ τόνρῖν τόν ὁ ἐσεθη ον διδὲφ δ᾽ δον φαι ἐ ὀἰς,ὐίὰ, δ᾽ δ διδις ςώννο δ οἶος ῬΒΠαἀεΙρ μία, Ῥα. 
Ῥιοῦ Νν. α. Τ. ΒΗΕΌΡ, Ὁ.Ὁ....«τὐνὐνον νον ἸλΑλε αν Τ, εὐρηραρ θενὰ Ν Οὐο ἐποξη ΛΘ Μςγ Α δ ϑβαλανον ΕΑΒΊΡΕΩΣ νν Ὑοτκ. 
Ἐεν νν. ΒΗΒΕΙΌΟΝ, Μια... ὦ πνύθκι δε ενεσνε ὑγαινανα ἀρ κΟΥδΩΣ ἐδλα θὲὰ! ἀπο υπόσ οἷαι Εἰ Τα Ν.Ι͂.Ἂ 
Ἑεν. ΓΟ Ὁ. ΒΤΑΕ ΒύΟΚ..... ἘΠ ΤΉ ΤΕ δ νος ἀρ διφιριν τοις τινι τον νὸν τως Κεηγοη (οΐΐϊεφε, Κγ. 
Ῥτοῖ. Ῥ.- Ἡ. ΞΤΕΕΝΘΒΘΥΞΒΑ ,...... «νον ννν ον οοοονοσν ον. ΡΤ ΝΣ Ἐπ ΠῚ (δεηθγί σε, Μαδδ. 
Ῥτοῖ. Α3. ΞΘΤΈΟΝΑ, ὨὉ.Ὁ.. φωροθοδυθοννυδῦ φΦθοῦυσ 4986 ΦΦϑουο φοοῦοδοθΟθΦΟο δό9 δῦ. 989 δ6οδοῦθϑυϑυῦοσδσν ,. Μδάϊδοῃ, Ν. Ι. 

Ῥτοῖ. Ψ. α. ϑΌΜΝΕΞΕ.. δες οί οτ φις ον τ  ὐτοῖν το Αὐδ ες δ δι της δὴ; ΤῊΝ δ οι ξεν τος ῷ δορεδροϑὼ ΕΑ ΤΣ Νονν Ἡκανεο, ζοηη. 
Ῥτιοίῖ. ΤΑΥΤΚΕΝ ΓΕΝνΊΒ, 28 »Ὲ εἱ δ οὐπρῖσίοι χυμαηνρεν υθ ναι ἐφ ῦοξος ἘΕΑΒΙ ΤΥ ΤΝ πο οιζηνο  οωτν ἐτῶν Βεομοηεςῖδάν, ΝΎ. 
Ῥτοῖ. ς. Η. ΤΟΥ͂, Ὁ.Ὦ.......ὑννονννονον ΠΕ ΠΥ  Ὶ  ΎΓΡὦ Οτεεηνε, 8. Ο. 
Ἐδεν. Ε. Α. ὙΑΒΗΒΌΝΝ, '5Ὰ ΓΝ τ θυ ρφἐωνωεγαος οἰῶ ον μων ον τ ριον ως Νεονν ἐξηδοῖ 
Ῥτιοῖ. ΨΙΓΠΏΙΑΜ ὙΝΕΙ 8 Ἐν ς, εὐὶ ϑὸς πεν δος τος ΠΟ ΤῊΣ ΤΣ πεν Πν δον οἴόϊοῖς τὴν ἐφοον  α ϑοῴν ηὐρὰ θὰ θεν ΚΑ ὰ 
εν. ΟΡ ΙΝΟ, Ὁ.Ὁ.....«νρννον κοο σον οοοοοονον ολνλιδο αἰ ϑδν τ δίῳ τοῖν θ᾽ ἰὸ ολθι να ἐς ες τε δνςς φῦ, δεν σεν ϑΑοΣ εξ ϑής ρει φις πριν τβτος 11619 
Ῥχοῖ. ΙΟΗΝ Η. ννοοῦϑ .....- φούφνο ος μων ον: φωτῶν πο ν συ νον: ]Ἰαςκ σον 6 ΤῊ: 
Ἐν. Ό. ΥΕΟΜΑΝϑΒ, ᾿ᾺῈ Ὁ) οΟαοο}ούϑδϑο Θοροοοροδονῦθθύθαθθο θόοΟδοα δου ϑοοοθθ θ 699 50 9999 φουοθοοθούθοσοδηπθ πο  Ὅτδοβο, ἮΝ. ]; 

ΤΙ ΟΡ ΟΟΝΤΕΙΒΟΤΟΒΗ͂ ΤῸ ΤΕ ΘΕΕΜΑΝ ΕΡΙΤΊΟΝ. 

Ῥχοῖ. 50Η} Ρ. ΤΙΑΝΟῈ, Ὁ.}., σθμοσαὶ Ἑαϊΐοσ, Βόηπ. 
Ῥτοί, Ο. Δ ΑΌΒΕΝΙΚΕΝ, Ὁ.Ὁ (δεςεαδβεά).....Βδοῖς. 2, Ῥτγοῖ, ΟΟΤΤῚ,. ΝΊΟΤΟΝ ΨΈΕΟΘΗΣΙΈΝ, Ὁ. Ὁ... 1,1 
εν. ΚΑΕΊΟ νν. ἘΞΒΑΕΙΝ, ὮὉ.Ὁ. (ἀ6ς.). «Οὐ ρείοσυδε, το ΘΟΑΝ ΒΕΕΝ. ΜΟΙ, Ὁ.Ὁ..... Κδηΐχο 
ΟεΩ. δϑυρέ. ΚΑΗΕΙ͂, ΒΕΑΟΝΈ, ὉΠ ..... ΑἸτοηδυτς, εν. ΟὟ. Ε. ΝΑΕΟΕΙΒΒΑΚΗ, ΡΗ. Ὁ. .Βα πὐτβεὶ 
ὅεη. ϑυρῖ. (ΗΝ. ΒΕ. Ὁ. ΕΝΌΜΑΝΝ, Ὁ Ὁ.Βτεοίδυ. ᾿ τοί. [. 1 ΝᾺΝ ΟΟΘΤΕΕΖΕΕ, Ὁ.Ὁ...... ἐσεςῆξ. 
εν. Ε. Ν. ΒἙΑΥ͂.....0οννεν να νννμαν νον νμομον Οτοίοιϊά, ] Ῥχγοῦ ὃ. Ἴ. ΞΙΘΟΒΝΒΑΟΘΗ, ΒΕ, Ὁ. τον οτος (βκεῖο. 
Ἐεν. 6. ΕΟ. ΒΕΟΝΜΌΕΞΙ ΕΝ, ΡΗ. " Κειπηδῖη , Ῥτοῦ ΟἿἽΊΊΟ ΒΟΗΜΟΙΙΈΝ, ΡΗ͂ Ὁ.. 
Ἐεν. ΚΑῚ ΘΒΕΟΚ, Ὁ Ὁ.....οὐσυνννυυουϑεξιμξίξατε, ,Ϊ Ἦδν. ὍΣΣ ὙΝΙΠΉ. . ΞΟΗΠΕΒΟΕΒΌΞΕ, Ὁ Ὁ. 1 Ξ μάν δα 
ῬΙΟΙ͂ῬΑΌΣΙ, ΚΥΕΙΝΕΗΤ, ΡΗ Ὁ... ΚΑ ΝΟΣ Βεση.  Ῥτοῖ, ΒΕ. Νν. ΒΟΗΊ,ΥΖ, Ὁ. Ὁ.....«ὐνννννν  Βτγοαϊδας 
Ἐεν. ΟΗΕΞῚ8. ἘΝ. Κιυϊνά, Ὁ.Ὁ. (άεΣς.).. ἽΜατΌΔςΟΏ, 1 Ῥτοῖ, ΟΤΤΟ ΖΟΕΟΚΨΕΣΕ, Ὁ... υνονΟτοϊεννα]ά. 



Α 

ΟΟΜΜΕΝΤΑ ΒΥ 

ΟΝ ΤῊΞΒ 

ΗΟΙΥῪ ΒΟΒΙΡ ΒΕ: 
ΟἈΙΠΙΟΑΙ,, ΘΟΟΤΆΙΝΑΙ,, ΑΝῸ ΒΟΜΠΈΤΊΟΑΙ, 

ὝΤΤΗ ΒΗΡΕΟΙΑΙ, ΒΕΕΈΒΕΝΟΕ, ΤῸ ΜΙΝΙΒΤΕΒΒΕ ΑΝῸ ΒΤΌΡΕΝΊΒ. 

ΒΥ 

ΦΟΗΝ ῬΕΤΈΝ, ΠΑΝΘΕ, Ὁ. Ὁ. 
ῬΒΟΥΒΕΒΟΒ ΟΥ̓ ἸΒΒΟΙΟΟΥ ΙΗ ΤῊΝ ὈΝΙΥΒΕΒΙΤΥ ΟΥ̓ ΒΟΚΗ, 

ΑΒΒΙΞΤῈΡ ΒΥ Α ΝΌΜΒΕΒ ΟΕ ἘΜΙΝΕΝΊΤ ἘΌΒΟΡΕΑΝ ὈΙΥΙΝΕΗ. 

ΤΕΑΝΕΙΑΤΕΡ, ἘΝΙΑΒΟΕΡ, ΑΝΌ ΕΡΙΤΕΡ 

ΒΥ͂ 

ῬΡΗΠΩ͂Ρ ΒΟΒΑΒῈ, 1.2. 
ῬΒΟΡΈΒΒΟΙΒ ΟΥ̓ ΒΛΟΒΕῈΡ ΣΙΙΤΕΈΔΤΟΒΕ ΙΝ ΤΕ ὑπ} ἘΒΕΟΙΣΟΘΊΟΑΙ, ΒΈΜΤΗΛΒΥ, ἘΞῊ Ὑ0ΕΚΞΚ. 

ΙΝ ΟΟΝΝΕΟΊΤΙΟΝ ἩΠΙῊ ΑΜΈΒΙΟΑΝ ΑΝῸ ἘΝΟΙΙΒῊ ΒΟΒΗΟΙΑΒΒ ΟΕ ΨΑΒΙΟΌΒ 
ΘΕΝΟΜΙΝΑΤΙΟΝΑ. 

ΨΟΙΌΜΕ Π. ΟΕ ΤῊΗΕ ΟἿ ΤΕΞΤΑΜΈΝΤΙ 

ἘΧΟΡΌΒ ΑΝῸ ΓΕΥΙΠΙΟΌΒ. 

ΝΕΝ ὙΟΒΚ: 

ΕΟΒΙΒΝΕΙ, ΑΒΜΒΕΤΒΟΝΕ ἃ ΟΟ. 



ΕΧΟΘΤΞ; 
ΟΒ, 

ΤΠ ΒΒΟΟΧΡ ΒΟῸῸΚ ΟΡ ἩΟΒΒᾺ 

Φ0]0ΖΟΗ͂Ν ΡΕΠΈΒ, ΠΑΝΟᾺ, ἢ.}. 

ῬΒΟΕΈΒΒΟΒ ΟΡ ΤΗΞΒΟΙΟΟΥ ΙΝ ΤἸῊΞ ΥὙδΙΥΕΒΒΙΤῪ ΟἹ ΒΟΝΝ, 

ΤΕΛΑΝΘΙΑΤΕΏ ΒΥ 

ΟΗΑΒΙῈΒ Μ. ΜΕΑΘ, ΡΗ.Ὁ. 

ῬΒΟΡΈΞΒΟΒ ΟἹ ΤῊΞ ΗΕΒΒΕΥ͂ ΣΖΑΝΟΌΛΟΕ ΑΝῸ ΣἹἸΤΕΒΑΤΌΞΕΞ Γ᾿ ΤῊΕ ΤΗΕΟΙΟΟΘΙΟΑΙ, 

ΒΕΜΙΝΑΒῪ ΑἹ ΑΝΘΟΥΕΕΒ, ΜΑΒΑ͂, 

ΝΕ ὙΟΒΚ: 

ΞΟΒΙΒΝΈΕΗΝ, ΔΗ ΜΞΊΤΉΕΟΝΟ ἃ ΟΟ. 



ΟΟΡΥΞΕΙΘΗΤ' 1876. 

ΒΥ͂ 

ΒΟΒΙΒΝΕΙΒ, ΔΕΜΕΤΒΟΧΑ ἀ 6ο. 

ζεπηεἾ 4 (ὐππππεπίατῃ. 
ΟΣ ΤΕΞ5ΤΑΜΕΜΝΖ' ΡΟΣ ΟΜΕδ5: 

. ΟἘΝΕΘΙ5. ΥΙἼΠΙ. 708. 

. Εχορῦϑ δηὰ Γνιτιους. ΙΧ. ῬξΑιμς. 

. ΝΌΜΒΕΕΚ5 δπὰ ὈΕυΤΕΚΟΝΟΜΥ. 

. ΤἸοβηῦα, 7 Ὁ6Ε5, ἀπά Εὐτη. Χ. ῬΕΟΨΈΒΒΘ, ΘΟΝῸ ΟΒ' ΘΟΙΟΜΟΝ, 
. ΕἸΒΕΤ δηὰ ΘΕΈΘΟΝ᾽ Γ(ΗΒΟΝΙ:- δηἃ ΕΟΘΟΙ ΕΞΙΑΞΤΕΞ. 

Ο1.Ε5, ἘΖΕΑ, ΝΕΗΕΜΙΑΙ͂Ι δα ΧΙ. ἸΒΑΙΑΗ. [π Ῥγερασαίίοῃ, 
ἘΠ ἐνοο ΠΡΙ ΥΣ τελὰγ. Χ]Ι. ΤΕΚΕΜΙΑΗ δηὰ ΓΙΑΜΕΝΤΑΤΊΙΟΝΒ, 

. Δ . 
. ΕἸΚΒΤ δῃὰ ΘΈΟΟΝΟ ΘΑΜΌΕΙ, ΧΙ. ῬΑΝΙΕΙῚ, δῃὰ ἘΖΕΚΙΕΙ,. 

(1 νοὶ.) [π ρσεραγαίίοῃ. ΧΙΝ. ΤῊΞ ΜΙΝΟΒ ΡΒΟΡΗΕΊΒ. 

ΔΕΙ͂ ΤΖΕΞΤΑΜΕΜΝΤ ΡΟΣΖΟΜΧΕ-: 

. ΜΑΤΤΗΕΥ͂. ἍΙΠΙ. ΤΗΕΒΒΑΙΌΝΙΑΝΒ, ΤΙΜΟΊΤΗΥ, 

. ΜΑΒΚ δὰ 10κε, ΤΙΤΟΒ, ΡΗΙΣΕΜΟΝ βδοὰ 
. ἸΟΗΝ. ἨΈΒΒΕΜ5. 
. ἈΟ15. ΙΧ. ἸΑΜΕ5, ΡΕΤΕΒ, ΤΟΗΝ, δπὰ 
. ΕΟΜΑΝ5. 7συνὲε. 
ΓΟΒΙΝΤΉΙΑΝΞΒ. Χ. ἘΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ὙΠ δὴ Ἰπᾶθχ 

. ΟΑΛΙΑΤΊΑΝΒ, ΕΡΗΈΒΙΑΝ:, ΡΗΙ, ἴο ἴς Νενν Τεβίδσηεθηξ ροσ- 
ΙΡΡΙΑΝΒ δηᾶ (ΟἹ ΟΘΞῚΑ ΝΒ, Ἰοῃ. 

4.5. 714 λίειν Τεείανεοπξ βο» ον, ἐξ τοί δὲ οδεεγυεαῖί, ἐξ ερ»εῤῥείσ. 

Ἐμοδ σ. νοὶ. 800, ῬΣΙΟΘ ῬῸΣ ΤΟΪ,, [Ὼ 8Δ17 0817, Φ7.60; 18 δΆθΘ0Ρ, 86.60; [8 οἷοί, 46.00. 
ΑὨΥ͂ οΥ 8]1 οὗ [86 γοϊατηεβ οἵ ΓΑΝΟΕ 5 ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥ βεηΐ, ροβὲ οὕ ὄχργεββ 

οἶαγχεβ ραϊᾷ, οὐ τεοεὶρί οὗ ἰῃς ρεῖςς Ὀγ ἴμ6 ρυ] 58 εῖβ. 



πστ΄ -- 

ΡΒΕΒΑΟΘΙ ΒΥ ΤῊΝ ΘΕΝΕΒΑΙ, ἘΒΠΙΤΟΒ. 

ῬΕ. ΓΑ ΝΘ ΕἾΒ ΟὐὈΣαπι ὨίΆΥῪ οὐ Εχοάπμβ, 1,οΥ  συβ, θα ΝΌΣΗθΟΙΒ 8 ποὺ ρυ] πο {111 1874. 

Ὅτ. ΒΟΗΕΟΕΡΕΒ᾽Β ΠΘαΪΟΥΟΒΟΙΩΥ͂ ὙὙ8 Ιβδθα ἴῃ 1868. 

ΤῊΝ ὑπὸ οουτοθροηάϊηρ ΕἸ] 8ῃ γο]υγηο8 ΘΓ ὈΘρΌΠ ΒΟΎΟΓΆΙ γοϑῖΒ ᾶἀρῸ. ΤῊΘ ῥγοδϑηΐ γοϊυ πὴ0 

ΘΟὨ 8118 :-- 

1.Α ζϑῃοσαὶ δηᾶ βϑρϑοΐδὶ ζιγοαιοίίοηα, ἰο Ἑχοάυμ, ον ἴουβ, δηὰ Ντθοσθ.Ό [Ι{ υπίρ]8 Ὅτ. 

ΤιΑΝΟΣΒ οτὶρῖπαὶ ἀπ ἱπρϑηϊουβ νυ] Ὁ οὗὁὨ (ἢ 6 ΟΥ̓ζδΏΪῈ ὉΠ δηα {ὙΠΟΡῪ οὗ (π6 ἔπγθο Μ|4416 Βοοῖκβ 

οὗ [δ Ῥροηίϊδίθαος δᾶ {ποῖν ἰγρὶοαὶ ᾿τροτί. ΤῊΘ ἰγδηβ]δίίοῃ ἰβ Ὁγ ον. Ηρ Οβοοου, Ὁ. Ὁ., 

Ῥτοΐξεβου ἰῃ Βοομβοδίοσ, ΝΎ. 

2, ΤΏ6 ΟΟμππιοηἰΔΓῪ ὁπ Εχοάιδ ὈΥ Ὦτ. πάν ἰτδῃβ᾽ αὐθα, τῦτ την δα οηβ, ΌΥ Βν. Ο. Μ. 

Μξεαν, ΡΆ. Ὁ).., Ῥτοΐδεθον ἴῃ [86 ΤὨΘΟ]ορΊοΆ1 θυ ΠΑΣῪ δὐ ἀπάονοσ, Μ855. ΤῊ Τοχίυδὶ δὰ ασβδι- 

ταϑιϊολ] ποίδα, ϑοῖὴθ οὗ ΒΟ δ’Ὸ ὙΟΣΥ οἰδθογαίο (6. 5.. ῬΡ. 72-78), ὈοΪοης τ ΠΟΪΥ ἴο (86 Αταογΐοδῃ 

Ἑλϊεοα, ἴμοσο θοηρ ὯῸ ΘΟΥΥΘΒΡΟΠ απ Ῥδγί ἴῃ ἰμ6 Οσσιηδη οὗ ΑΝ6Ε. Τμὸ ““Ποοίτ 41 δηὰ 

“ἩΟΙ] οἰδο], πος ἱπ [86 Οσττηδη οἀϊοη δγὸ ῥυΐ ἱοροίμον δἱ (86 οπὰ οὗ ΝΌθοσβ, ἤν Ὀθθη 

Δρροπάοα ἰο ἴμ:6 ΟΟΣΩΤΩ ΘΠ ΔΓΥ͂ ΡΓΟΡΘΣ. ᾿ 

3. ΤῊ ΟΟἸωσωθηίδτΥ οὐ ἰευΐδίοιιδ ὈὉΥ ον. ΕἘΈΕΡΕΒΙΟ ΟΑΕΡΙΝΕΒ, Ὁ. Ὦ., Ῥτγοΐδβθοσ ἰῃ (6 Βοσκο-. 

16 ιν μιν βοθοο, ΜΙαα]οίονσιι, Οομη. ΤῊ 8 ρατὶ αἰ θδσθ ἴῃ ὁη6 τϑϑρϑοῖ ἔσομαι τηοβὶ οὗ [86 Βεσίεββ. 

Τὶ γγαϑ δΙγοδὰγ ἴδ δανδηοοθὰ Ὀδίοσο (86 ΘοϊασηθηίΑΣΥ οὗ ΓΑΝΟΘΕ δρροαγοά, δηα ἰδ (πθη δβϑοιλθα Ῥοδί 

ἴο οοἴοΡ οί 1ὑ οα 86 ρῥἷδῃ θορυῃ, ἱποοσροσαηρ ἰηΐο ἰδ 88 ταῦυοἢ 88. ῬΟβϑίθ]9 οὗ (6 Οἰσστηδῃ τοῦ 

οὔ ΤΆΑΝΟΕ. ἘῸΣ ἰδ9 ζΘἜΠΕΓΙΆΙ βἰσυοίαγο δηα διταηροπιοηὺ οὗ (818 ΘοΟΙασηθηΐδσυ, ἱμογοΐοσο, Ὦσ. ΟΑΕΡι- 

ΝΈΒ 18 ΓΟΒΡΟΒΒΙΌΪ6; Ὀαὺ ἐπ στοαίοσ ρατὶ οὗ ΓΑ ΝΟΕ, ἱπουαϊηρς ΘΥΟΣῪ ἰμίηρ οὗ ᾿πηρογίδηοο, δπα 6βρο- 

οἶδ} Ἔν ΣῪ ἰπΐτρ ἰῃ πο ἰμογῸ 16. ΔΩΥ αἰ δγθηοο οὗ ορἱπίοη, 88 θθθη ἰγδῃβὶ αἰθα δηὰ ἱποϊυάδοὰ ἴῃ 

ἴδιο τοσκ. ΝΟΥ [86 τ Π0]6 οὗ 1. ΝΟῈἢΒ “ Ηοπι]οιϊο8],᾽ δηὰ ἃ ἰασρα ρμαγὶ οὗ 18 “" Θοοί 8], ἢδγθ 

θδθα ἀϊει τ Ραϊοὰ ἰο {16 βου 6.Ὰ] ομδρίοσβ ἴο ν ἱοἢ ὑΠ6Υ Ροσίδίῃη. ΕΘΥΥ ἰμῖηρ ἔγομι ΓΠΆΑΝΟΕ 8 οδγθ- 

{011 ἱπάϊοαίοα ὈΥ͂ ἷ8 πδπὶθ δηα ὈΥ͂ φυοίδίϊοῃ τπϑγΚΒ: 411 σταδίου ποῖ 80 ἱπαϊοδίοα 18 ὈΥ͂ [86 ἰγϑῃβ- 

Ἰδίοσ, δηὰ 18 ποῦ τῃδυκοα ὈΥ ἷβ ᾿πὶ (1618, ὁχοορὶ 'π [86 6886 οὗ σϑιλλσκα ἱπἰσοἀαοοα ᾿ηΐο {πὸ ταϊἀβὶ 

οὗ αυοίβίίομε ἔτοπι ΤΑΝ ΝΘῈ. Α ἰασρο ρδτί οὗ [μο ἰσδμβ δίδου ὙγᾺ8 Ῥτορδγοὰ ὉγΥ ον. ΗΈΝΕΥ ΕἙΒαῦ- 

ΒΟΝ, οὗ Εἰχοίοσ, Ν. Η. 

ΤῊ ΟΟμπΙΘΠίδΣΥ ΟὉ ΝΌΙΙΡΟΙΒ απ ΠδαϊΘΤΟΠΟΙΩΥ Ὑ11] ΔΡΌΘΑΡ ἴῃ 8 βαραγδίβ γοΪ υΠ16 ΘΑΥΪΥ ἴῃ δὺ- 

ἐση. Τδο χοιηδιηΐηρ Ῥᾶγίβ οὗ {πο ΟἹα Τοβιδιηοπὶ αἀἰνἼβίοη ἃΓΘ 8180 [λαὶ ΔΡΡΙοδοβίηρ οοΙρ] οἰΐοῃ. 

ΡΗΠῚΡ ΒΟΒΑΞῚ. 

ϑϑγιοΣ ΤΈΚΟΣ, ΒΕΝΊΧΑΕΥ, ΝῈΝ ὙΌΒΕ, } 
Αργίϊ 48ι}, 1818. 



Πίο Ζθα Ὁγ (τοοσίςο 



ΙΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ 

ΤῸ ΤῈΣ 

ΠΠΠΜΜΠ 

ΨΟΗΝ ῬΕΤΕΒ ΤΑΝΟΘᾺ, 1.2), 
ῬΒΟΡΈΒΒΟΒ ΟΡ" ἸΗΞΒΟΙΟΟΥ͂ ΝΗΡ ΤῊ ὈΝΙΨΕΒΒΙΤῪ ΟΥ ΒΟΥ͂Ν. 

ΤΗΛΝΒΙΑΎΒΌ ΒΥ 

ἨἩΟΥΑΒῸ ΟΒΘΟΟΒΡ, }.},., 

ΒΟΟΗΕΒΊΕΕΒ, ΚΝ. Υ. 

ΓΞ ΞΞΞΞΞ ΞΕ -----τ- - πριν πὸ τὺ 

ΞΟΞΒΙΒΝΈΗΝ, ΑΕΜΒΊΕΟΝΑΟαΟ ὦ Ο6οΟ. 



Πίο Ζθα Ὁγ (ὡοοσίςο 



ΤΗΕ, 

ΤΗΒΒΕ ΜΙΌΡΌΠΕ ΒΟΟΚΙ ΟΙὲ ΤΗΝ ΡΕΝΤΑΤΈΠΟΗ. 
᾽ 

Α. ΟΕΝΒΒΑΙ, ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ΟΕ ΤῊΝ ΤΉΒΒΕ ΜΙΌΌΙΒ ΒΟΟΚΙΗΒ.ἕ ΟΚΓ ΤῊΝ ΔῊ ΟΟΝΕΙΡΕΒΕΡ 
Α5Α ΨΗΟΙΕ. 

1. ΤῊΕ ΒΕΙΑΤΙΟΝ ΟΡ ΤῊΞ ΤΗΒΞΕῈΒΞ ΜΙΡΌΙΕ ΒΟΟΚΒ ΟΕ ΤῊΒ ῬΕΝΤΑΤΕΟΗ ΤῸ ΤΗΕ 

ΨΗΟΙῈ ΡῬΕΝΤΑΤΕΤΟΘΗ. 

ὟΗΙΙΕ ἰμὸ Ῥοπίαϊθυςι ἀοβοσῖθοβ 86 [ἣν οὗὁὨ ἴ[86 Ιοτὰ ἰπ ἰἰ8 τ Ο0]6 σΟΠΊΡ458 85 [86 
ΒΥΤΩΌΟ]1ΟΑΙ, ὑγρὶσαὶ, ΤΠ ἀατηθηΐδὶ Δ ΟΥἨὨ ἴῃ Κἰηράοπι οὗἩ Οοάἄ, 1ἴ5 αηΐγουβαὶ 8519 βίαια 
ἷπ ἰδῃμθβῖβ, δῃὰ 18 ὉΠΊΝΟΓΒΑΙ ῬΌΓΡΟΒΘ ἴῃ ΠΘυϊΟΓΟΠΟΙΩΥ͂, ἰῦ ΔΡΡΟΔΙΒ ο Ὀ6 [86 πἀπὶᾳαθ 
ΟἸΑγδοίο οὗ ῃὴ6 ἰδγοο τηϊ]θ ῬθοΟΚΒ ἰο βεὲ ἴοι {μ5. ἰδ 88 [μ6 Δ οὗὨ [βγϑ6ὶ β υ! 
σοηϑίἀοτοα, ΤΠΟΥ δῖ (806 ἢἤχοα, πυυὺύυιύθη, 1ἰοσαὶ ἰὰν οὐὗἨὨ ἁασοα ἴογ {185 ῬοΟρΙθ Ὠΐβ- 
ΤΟΣΙΘΆΠΥ δουπαρα δηᾶ ἀεῆηρᾶ. Βιυΐ 5β'ποθ {18 ρϑορὶθ ββουϊὰ ποὺ ᾿ΐνθ δρο(ἰβυ  Α]Π}} [ῸΓ 
186} ἢ, Ὀὰὺ Ὅ6 4 Ὀ]οβδίηρ οὗ [86 παίΐοηϑ, δπὰ αἷδο ἃ {ΥὨΡΡῸ οὗ ὑδμθ παίϊοηβ ἴο Ὁ Ὀγουρδῦ 
Ἰηΐο ῃ6 Κίπράοπι οὗἩ Οοά, 115 ἰδ 15 ποῦ ἸΏ ΓΟΙΥ ἃ ἰἃ (ὉΓ ὑῃ6 1Βγ86}11056. ΤἈΗτγουρῃουΐ 
0 Β85 ἃ ΕΥ̓́ΡΙΟΑ] ΙΠΘΘΠΪΠΡ 88 [ᾺΓ 85 (8 ΟΥΪΏΒΠΟΟΒ δπα βῃδαονβ ἱπαϊοαίο 0ῃ 6 ὈΥΪΠΟΙρ]68 οὗ 
ΒΡΙΓΙΓΠ4] 1116 δηᾶὰ ὑπ αἰνίηθ γταρυϊαιοηϑ ἴῸΓ 411 {86 παίϊοῃβ οὐ 8)9 Κιηράομι οὗ 606, [ὉΓ 8]} 

ΟὨΒ τ βύϊδη παύϊομϑ. [|5Γ86] 15 ἰῃ6 ἴγρε οὗ ΟἸ γι βείδπ παύϊο Α]} 0168. Ι5Γ801}8 ϑν 18. {86 ἴγρ9 
οὗ ΟἸ τἰβύδη ἐμποοοσγαίίο βυβίθιῃηβ ἴῃ ὑμὶν δι ἰοδὶ, θα οἱ δϑίοδὶ δηα ΡΟ] 1168] τορῸ Δ(1 018. 

ΤῸ 18 [ῃογϑίογθ θοΐῃ οπμϑ- δἰ θὰ δῃηὰ ΘΥγοῃθοῦϑ ὕο τηϊβίδιχθ οἰ 6 Γ [6 παίϊοηδὶ δπα αἰ ΓΟ] 
ῬΟΡΌΪΑΆΣ τηοδπίηρ οὗ [6 Μοββϑῖο 14ὉῪ ἴῃ θδυ οβὲ ἐὐπηθ8 οὐ {86 7 δἰ χίηρ; ἀηα Βα ρου οὶ ] ΠΥ σοη- 
σογηΐηρ ὑ818 1ανν 'π 0866 Βαὐϊοη 4} 1816 οτα. ΤῊ]Β. ᾿δϑὺ υἱθὺγ ΕΔΟΪΟΠΔ] ϑὴὰ 88 μοὶ ἃ δαυδ}ν ᾿ ΣᾺ 
[80 ῬΒαγίβοοθ. ΤᾺ] μδα [818 ἴῃ Ὑἱοῦν ἴῃ 8 ὁρροβί οι ὕο τηθγθ ᾿Ἰθρϑ!ϊγ, ΤῊΘ ἸΔῸῪ οὗἉὨ ἐμ9 
ἴδπτοθ τ14. 18 ὈΟΟΚΒ ἷἰβ 1106 ΓΆ}}}7 δῃα ρϑγιϊσι ] τ Π6 1ανὺ7΄ὺ οὗ [86 Ρ6ΟΡ]6 οὗ 5Γ86] ; Ὀαὺ μ]5 ροο- 
Ὀὶθ 1ϑ9γϑ6] 18 θββϑϑῃ 8 }}} 8 {γρ6 οὗ [86 ρΡΘορ]6 οὗ {86 Κίησαοιι οὗ αοα ; ηἠοῦ ΟὨ]Υ οὗ Οοἀ᾽ ρεο- 
Ρὶβ 'η ζϑπογαὶ, θὰ αἰ8ὸ οὗ παίϊοηδὶ ἱπϑιϊυαὐΐοηβ, οὐἨ ΟἸ γἰβυλδη ἡδύϊοη] 1656, ΤῊΘ βίση ἤσδηο9 
οἵ Ιβγϑϑὶ ἰπ γεβρϑοὺ ἕο ΟἸγἰϑίΐδη πδίϊοη α}101659 ἢ88 ὈΘΘῃ ΘΧΟΘΙ]ΘΠΌῪ βοὺ ἔτ ὈΥ Ῥαβίογ Βγύτι 
οἱ Νουκίγομβθη. Οὐποογηΐηρ, {86 δἰρηΐ βοδποο οὗὨ ΠΑ. ΠΑ] [165 ἰῃ 86 ΟἸ τί βίϊδπ ΟἸ τοι, ΘΟ ρΡ. 
ΤΑΥ͂ ετγηιϊδολίε δοἠγίγίεη, Νον βογίεβ 11, Ρ. 185, δὰ Ὑ. Ἠοβιηδηπ, Φεωξδολίαπαά, 1870, 
νοὶ. 2. 

Ἧ) 8 ΤΔῪ σοπβίάον 86 βρϑοΐδ] το! ρίοη οὐἩ [86 ραίγίδγοὶβ 88 (8 6 βυ δ) οὐΐνθ το ρίοη οὗὁὨ ἐπ 
ἐπα λν] }8] Θοπβοίθηοθ 164 ΌΥ ἀϊνἱηθ ρζγϑςθ, 88 8 ψ81Κ Ὀδίοτο δηά πὶ αοὐ ἀϊτοοϊθα ὈΥ Ββρθϑεΐαὶ 

ἱπίσιοίϊοη ἔτοπι Οοα δηὰ ΒΥ σοπιρ]οΐα οροάϊθηοα οὗ ἔα. Βυῦ ΠΟῪ ΘΟΙΩΤΏΘμ668 {86 ῥτθάο- 
ΤΟΪΏΔΠΕΥ ΟὈ] Θοἰἶγα ἔοσηα οὗ γο! σίοι ἴῃ πο ἢ [Π 6 ΡΘΟΡ]6 οὗ ΙΒγϑοὶ, 88 δῇ ἱπάϊνί 8], ασο Ἰθὰ ὉΥ͂ 
δὴ ΘΧΙΘΓΏΆΙ Βοοΐα] ο046 οὗὨ 141}78 δῃηὰ ΕΥ͂ τηγϑίθγι ουβ Ἔχύθυηϑὶ (ο γθηβ οἵ αοα. ΤῈ ραὐγδγοῃδὶ 
τοὶ οι ΔΒ σοιηρατγοά πὶ 6 Μοϑαὶο 1Β πλοσο βυδ)εοίγο, σἰο ρἶνϑθ 1ὺ 8 ρΊθϑπι νων 



2 ΘΟΕΝΕΒΑΙ, ἹΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤΗΕ ΤΗΒΕΕ ΜΙΡΌΓΕ ΒΟΟΚΒ. 

Τοβίδιηρηῦ ΟΥ οὗ Ῥγοίοαίδῃηῦ ουδηρο 1108] ἔγοοάοσῃ δηαὰ ἰοὺ (Ο4]. 111.), 88 τψγὸ 8660 ρογίγαγα ἴῃ 
186 Ἰ1ἴ8 οὗ [89 οι ̓ οθ: τ 1]δῦ [86 το] ρίοῃ οὗἨἁ ΣΜοβοβ 18 ὑπαὶ οὗὁὨ ῥγοπλῖβο οοπίδι πο ἴῃ [ἢ 6 
ἰγαϊηΐηρ οὗ [89 ΡΘΟΡΙΘ6, δπὰ ὑβογϑίοσο ἴπ6 Ὄχίδγηδὶ) [ΑΓ δ πα Βυτ 0 018 8ΓΘ ΟὨ ΘΒ δ Ρ]ογϑα; Δ8 
ἷῃ ἃ. ΒΙΠΑΪΙΔΥ ΠΔΠΠΘΣ ἴῃ ἴμ86 ΜΙ44]6 Αροϑβ ΟἈγβίθμάοιιῃ βογυθα ἴογΓ (86 6] ΘΙ ΘΗΓΑΓΥ ὑγαϊ εἰς 
οὗ 86 παίΐζοηβ. Βυῦ οὐ {μὸ οὔδμοσ βἰ4θ ἃ ζγοδὺ ῬΥΌρτΘΒΘ 18 βῆοπνη, ἱὰ ὑμδὺ ΠΟῪ ἴογ (ἢ9 τβι 
ἄΐηθ ἃ 8016 πδίϊοη 18 τωδᾶθ [89 ρϑορὶϑ οὗ αοά, ἱπβδίοδα οὗ 8 ΒΟΙΥ ΓΆΤΑ ᾿ἰνίηρ ΌΥ (Ὠ 6π}- 
βεῖνθ, δπὰ ἴῃ ἐμαὺ [89 βἴπιρ]ο νοσγὰ οὗ αοἀ δπὰ [89 εἰπαρὶθ οονθηϑδηὺ οὗ οἰσοιπηοίϊβίοι Ἀπίο] 4 
ληΐο 8 σοιῃρ]!οΐθ οοάθ οὗ ἰδνβ δηὰ δὴ οὔρϑηϊζαίϊζοπ οὗ νογβηΐμ δηὰ οὐ βοοί θιῦ. 10 15 4180 8} 6 Χ- 
οΟΘαϊηρΥ ἱτηρογίδπι λοῦ ἰΒαὺ Που ΘΓΟΠΟΙΙΥ ἀραὶ Ροΐηΐϑ οαὖ {π6 Βρὶ γἰ 8] Υ οὗἁὨ (Π9 Ἰανν, ΟΥ 
ΛὨΓΟΝΒ ἃ Ὀγίάρθ οὐΥ̓ὼσ ο [86 ρῥγορβοίίζο ογῶ---ἃ ἰδοὺ γθαιθῃ } Υ τηϊβίδιθη. Οὐμωρ. “εη. 
]Ἰηίγοα, Ὁ. 49. 

δ 2. ΤΗΕ ΡΑΞΒΤΙΟΌΠΑΒ ΒΕΙΑΤΊΟΝ ΟΕ ΤῊΒ ΤΗΒΕΒ ΜΓΌΌΓΕ ΒΟΟΚΒ ΤῸ ΟΘΕΝΈΒΙΠ. 

᾿Αοοοτάϊηρ ἴο [86 ῥγϑοθαϊηρ;, ἰὖ 8 ποὺ οογγθοὺ [ο βρϑδαὶς οὐ ὐδηθβϑὶβ 8358 ἴθ ἱηἰγοάποίζοη ἴο 
{89 [Ὁ] ηρ; ὈοοκΒ. Αοοογαϊΐηρ, ἴο ὑμαὺ νἱονν, (μ6 ΟἹ]ὰ Τοδίδιηθηςϊ γγ88 ἀθδιρηοα 45 8 ραγίσα- 
1 δπὰ παίϊομδὶ ΒΙΌ]6 ἔοσ (89 9618. 10 8 σαίβοσ [86 δυοξίγοβ οὗ {86 Τουπάδίίοη οὗὨἨ ἰλ9 ππηϊ- 
γ6Ὑ88] δπὰ ἱπαοϑίσχαοῦ! 016 ἰηράοπι δηἃ ρθορὶθ οὗ αοά, πβοβϑο οοπιίης 18 ῥγοῆρυτγοά ὈΥ 189 
ἰγρίοδὶ Ρθορὶθ οὗ αοά, [βγδϑὶ], δῃὰ ὮὉγ ἐμο ὑγρίςδὶ κίηράοῃι οὗ αοά, [86 (μϑοογαοῦ. ΕῸσ ἰΐ ἰβ8 
[89 ἰρὰ ἀοϑυϊπαίίοη οὗὨ Ιβγϑο] {πδὺὴ ἴῃ Ὀδοοπχίηρ, (86 τοργοβοηΐδιϊνο οὐ (86 οοησοηίγαιοη ΟΣ 
οοπίγδοϊίοη οὗ αἀοά᾽ Β Κίῃράοχι ἱπῃ Ργοοθϑβ οὗ ἀθνυϑὶοριηθηῖ, ἰῦ ΒΒου] ἃ ῬΓΘΡδΥΘ δηὰ Ὀτίηρ δρουΐ 
ὑμ6 Ἔχρϑηβίοῃ οὐ ΘῃΪδυρϑηθηῦ οὗ (μ6 τϑαὶ δπὰ οοπιρίϑίθ Κίῃραοπι οὗ αοἀ 88 1 ἰβ ῥχγοιαϊβεὰ ἴῃ 
[86 ὈΪ]οπδίπρ οὗ ΑὈγδῆδια (ἀξεηῃ. χὶϊ. 8), Ὀυῦ ὀβρθοίΐβ! ν ἴῃ [16 δοοοπὰ ρατγὶ οὗ {86 Ργορῃοῦ [βδίδῃ 
(οδδρ. χ ΐ. 21 1). Ὑοῦ (89 οαὐμο] οΐἶβια οὗ ἀὐθηθβίβ ἔθη 8 ἴο {15 ὑγρῖ61Ὰ] βρϑοΐδ ἐγ Ὁγ ἀοδηίηρ 
ὨΔΓΓΟΎΤΘΙ ΟἶγοΪ 6 [0 (86 Μοββίδηϊς ῥγομχΐβθο. Το βγϑὺ οἶσγοὶθ 18 (86 ππίνουϑο 186} ἴῃ (ἢ6 βἰᾳ- 
πἰβοδηῦ τοὶ ἱρίουβ οομίγαβῦ, μθαυθὴ δπὰ δατίμβῸ Ὅλο βοοουά οἷγοὶθ ἴβ {86 ϑδυί!), Αἄδῃχ σι 
᾿ηα τῶοθ. Το ἰἰγα οἶτο]ο 8 [6 ΠΟΌΪ6Γ [πο οὗ Αἄδηι ἰη (86 οι αἰ68 ᾿π σοπίγαδῦ ο [6 11π9 
οὔ Οδἰη. ΤᾺ ἔουσία οἶτγοὶο ἴθ [86 ἐΔΙΔΥ οὗ Νόδἢ Ὀαριϊζοὰ τι [86 ταῖοσ οὗ [6 δοοὰ δηὰ 
αἰνίἀοἀ ᾿πΐο [89 Ρίουβ δπὰ Ὀ]οββοά ἔδυ] οὗ ὅθ δπὰ [16 πυπλδηϊαγίδη δηἃ Ὁ] οββοὰ ρθ0}0]0 
οὗ Ψαρμοῖ. θη δ αἰδύϊποιδνο ρα πῃ δ] ορχίοδ] βρϑοδ ΠΥ 18 θοσαη ὈΥ [16 Ββοίιϊῃρ δρατί οὗ 
ΑὈγΔἤδπι. Ηΐβ ροβίθσι γ 18 ΘῃμΟ ]οα ὈΥ̓͂ ἃ ΒΕΥΪ68 οὗ δ χοὶ υΒ1 018; Ιβμπγδοὶ, 86 οἰ] άγθη οἴ 
Κοϊαγδῃ δηὰ Εδβϑυ, ἃσὸ βιυῦ οαὖ ἔγοιῃ (6 σοῃβοογαίθα οἶγοὶθ οὗ [βυϑδοὸ]. 1πἀδϑὰ πὶ ΐη τὲ 
αἰσοὶθ ψγϑαῦ ἀἰβύϊηοίζοηβ αὔθ ἰπαἀϊοαίοά, ὑμουρἢ ἴῃ 16 ὕμγθθ θΟΟΚα 86 τί θ68 οὐὁἨἩὨ Μ δυάδι δηάᾶ 
Φόοβορὰ (ΕΡμγδὶμι δηὰ Μδῃ5586}}) βἰδπὰ {8 Ὀοιίπὰ (μδὺ οὗ [,ουνἱ. Τμυ8 αδμηρβὶβ, οὶ ἰπ 
1.8 δυο  ἰοἶϑηλ 8 οη6 ψὶ [86 Ἰοξ ον Οδηϑβὶβ, (ἢ 9 ΑΙΡΟΟΔΙΥΡΒΟ, Θη8 τὶ 86 ἰοιπάκδιίοη οὗ 
1ῃ6 ΖΘ ]Ί8} παίοηδ! γ, ἢ 0116 Βοοά-οογῃ οὗ [86 γρὶοδὶ ὑθορὶθ οὗ ἀοἀ ἰπ ἴμ6 Βοιβο οὗ 
“8ςοοΌὉ. 

Τοσ ἴῃτοο τἀ 19 θοοΐ8 ἱῃ τοϊαίζοη ἰο θη θϑὶβ ΔΓ [86 τοοογὰ οὗἨ ἰδ6 χοῦ ὑγρίοδὶ 10]6]}- 
ταθηῦ οὗ [86 ἀἰνίῃθ ῥσοιιῖβο Δ ΪΟὮ γγὰ8 σίνθη ἴο [δγδϑὶ, δὰ [βγουρ ἢ Ιδγϑϑὶ ἴο σηδη κὶ μὰ (θῃ. 
χΥ. 18, 14). ΤΏΘΥ ἱπίοστη 08 ΠΟῪ 8 Ρ6ορ]6 οὗ αοἀ στον ουὖ οἵ ὑπ ΒΟΙΥ ἔδιμῖ]ν, 8 ῬθΟρὶΘ ὈΌσα 
διηϊὰ [89 ἔγανβὶϊ οὗ ορργοββίοῃ δηἃ ὑΥ̓ΓΔΠΗΥ͂ ἰη Εργρί. Τηΐβ ῬΘΟΡΙΘ, οοπϑοογαϊθα ἰο αοά, 
οοχα6 οἂἱϊ ἑΒγου ἐμ ὑγρίσδὶ γοἀθιηρίίου, τ] οῖ ταῦ ΙΔ Κ68 ἔμθῖὰ ἃ ΡΟΟρΙθ, δηὰ πλιΐοῖ ἷ8 
Ῥαβοὰ ὕροι (86 ἔδοί ἰμδὶ 6 ΑἸ ὶγ αοἀ (ΕἸ Βμᾳδαἀ 41} ἀρρϑδαῖβ θη 6Ρ [86 ἤδὴθ ΘΠ ΟΥ̓Δ, 
δΔηὰ ῥγονθθ Ηϊπιβοὶῦ Φ μονα. ΕῸΓ ἱπ (86 τογυοϊδυΐοη οὐ Οοα 848 6 μβ ουϑῇ, 88 (16 οουϑηδηΐ 
αοἄ ᾿)Ο ΘΥ̓ῸΣ σϑιιδίηβ Π6 Βδῖη6, δη4 6Υ6ΓὙ χίογιβοβ Ηϊπ)861 ὈὉγ ΗΪ8 δὶ} ἢ] 658, ὑΠ6 ΓΟ ἐπ 6 ΓΘ 
ὕνο ΥΘΙῪ ἀΐνοτβθ σονο δι οηϑ, δίμοθ ΟΥ̓ (6 ἔγϑὺ ἰῦ τγ88 ποῦ ργονθᾶ ὑμαὺ 6 πουἹὰ σδοιίπαο ἴο 
τοϊαση. ΑΒ ἴῃ ρβϑοϊηθίσυ ΜΘ τουδὺ ᾿ΔΥΘ ὕνγο βοραγαίθ ροϊπῃΐ ἰῃ ογάργ ἴο ἀοίογηλἷπο 86 ἀϊ8- 
ἰδῆςθ οὔ ἰὶγὰ ροϊμῃῖ, βο ἰη ἐλ τορίοη οἵὗἁ ἔδι ἢ τὸ ταυδὺ ᾶνθ ἔτνγο ἱπάϊοδίίομβ οὗ βαϊ γαϊίοη 'π 
οΥοΣ ἴο οομοϊαἀθ δϑϑαγοαϊν ὑμ8ὺ (86 οογοηδηύ-ἀοα Μ11}1 οΘομπίϊπαθ ἴο τοϊαση, [Ι͂ἢ ὑπ }8 ὙΑΥ ῸΓ 
{86 ᾿γβῦ (ἰπηθ (ἢ 6 ἢδηι6 6 ον δὰ οὐἰδιηρά 109 Ὁ]} εἰ χηΐϊβοδησο, ἰμουρὴ ἰΐ γαὰ8 Κποτῃ ἱπῃ οδῖ- 
Ἰὲον ποθ πὶ οομηθοίϊοῃ τὴ 1.1.0 ργνδι! ἑης πϑλθ ΕἸ Θμδαάδὶ: ᾿υϑὺ 88 δὖ [86 Βιοίοστηδίϊοι 
[6 ποχὰ “7818 σαίϊοι Ὁ νγὰβ ἱπγεδίθα ἢ 8 ΠΟῪ πηοδηΐηρ, ἱβουχὰ ἐδ 8 Ὀδθοη Κπόνα 
Ὀοΐῖογθ. Οπ {μϊ8 γρἀοιηρίΐοη ἐμ ὑβϑοογαου (Εχ. χὶχ) νῶβ ἰουπαραᾶ, δῃα δρροαγοᾶὰ ποὺ πὰ 
αραϊγδοῦ ἔογη8, Ὀὰΐ πῃ οοπογοίο, Ἀἰβίογὶ ς4] ομαγϑοίογιβιϊοβ, ἰπ οὐ ὲοα], Θοο οί δβίο}] δηὰ ΡΟ] }- 
“81 ἰανβ. Τα οοάθ Οὗ Ἰδτν8 Ἧ88 ἃ ΟΠ ΩΔΙῪ βοραγδαίίηρ [βγϑ8ὶ ἔγομι 81} οἵου ρϑορίϑβ, ρἰ δοίην 



88. ΤΗΕΙ͂Β ῬΑΒΤΙΟΠΑΒ ΒΕΙΑΤΙΟΝ ΤῸ ΕΥΤΕΒΟΝΟΝΥ. 8 

Το ἴῃ βίγοηροβῦ οοηἰγαϑῦ ὕο Οὗ ΒῈῚ Ῥθορἕθϑθ, το δἰκίηρ ὑβθῖα Ῥδγύ  ]ΑΥΪΥ (86 Θχϑουο0)οΣ οὗ [ἢ 9 
Οαπαδηΐΐοβ, το δα οοιηθ ἰο τυΐη ἰμγοῦυρσἢ (δ 6 ῥτγδϑοίΐοο οὗ υπηδίαγαὶ ἰυ5΄. ΒΥ {δ 18 Ι5Γ86] 
ψουἹὰ ἤαγο ὈδΘΟΟσῺ6 δοίδ ΠΥ, δοοογάϊηρ ἰο (86 ἰάοα οὗ [6 Ῥαγίβοοθ, “ οαΐμηι σόπονγῖϑ ἀω- 
πιαηὶ," μεὰ (Π6Υ ποὺ Ὀ6θη ῥγοαδβιϊηϑα ἴο Ὀ6 δἀυιοαίθα 88 (0 ὑσδοθοῦ οὗ [119 ΡΘΟΡ]68 δῃὰ 88 [δ 9 
ταράϊδίοσ οὗἉ ὑποὶγ δα] γί οη. 

δ 8. ΤΗῊΕ ῬΑΒΤΙΟΌΓΠΑΒ ΒΕΙΑΤΊΟΝ ΟΕ ΤῊΞΒΞ ΤΗΒῈΒ ΜΙΌΌΙΕ ΒΟΟΚΒ ΤῸ ΕΠ ΤΕΒΟΝΟΜΥ. 

ουδὲ ἢ85 Ὀ66π ὀχργοββοα ψβοίθον [86 τάδη ΜοΒ65 ψ8Ο, ἴῃ {6 βρὶ τὶ οὗ {19 Βού γὸ τὶ ϑύ, 
ἐββυιθὰ [86 οοὔδ οὗ Ἰανγβ σοπίδὶ ποᾶ ἱη πο ἰὮγ66 τα 4]6 θοΟΚ, οου]Ἱὰ 4180 Ὀ6 [8.6 δυο οὗ (89 
οββοηΐὶ ρεατίβ οὐ Ὀουϊοσομου. ουδίβ οὗ {18 βοῦῦ ἈρΡΡϑΆγ ὅο ῬγΘ-ΒΌΡΡΟΒΘ ὑδιαὺ ἃ ἰατ- 
Εἶνον βῃου]ᾶ τηλῖο ἷβ οὐ 146415, μἷβ Ἰοδυοδὺ ὑμβουρμύ 8 οοἂθ ἴῸΣ δἰ8 ρϑορίθ. Βαυῦ ὙδυΥ͂ 
ζα186 οοποορίζομβ οἵ {86 Ὀσδὺ Ἰορ δ] αὐΐοι 116 δὖ 86 Του πάδίϊοη οὗὨ [1119 Υἱθν. Α πῦῖβθ δ ΙΥΘΥ 
ὙΨ011 ΔΡρρσονο ἰπηβοὶ  ὈΥ (86 Τδη ΠΟΥ δηὰ τηοάθ ἱπ τ ἰοῖ Β6 Δοσοτηπχοάδίοβ ἷβ Ἰοξυϊοαῦ νίθῦγα 
οὗ τὶσὰὺ ἴο [86 ου]ζαγο ΟΓ νδηῦ οὗὨ ουἱΐαγο οὗὨ 8 Ρθορ]9θ. Μοβεβ [Ββογοίοσο πιὶρὺ μαυθ σίγθῃ 
8 αν ἰο δΐβ ῬΡΘΟρΙ σοστοϑροπάϊηρ ἴο ἐμοῖς συ] ΓΟ 88 ἢ6 ἔσπιπα ἰΐ, ὈΥ̓͂ ΤΏΘΓΘ ΘΟΧύθγ 8] ἕοστω, [89 
ΨΟΙΥῪ Ἰοίος οὗἨ [δ9 ἰατν, ἀπ {Π6 Θη]αγροτηθηῦ οὗ {86 Ὀ4]α ἔοστῃ ὈΥ͂ ῥ᾽ οἰ γοβαῸ 9 σοργαβθηΐδυϊ ἢ 8 
οὗ ἃ σογοιηοηαὶ ποσβΐρ ψ ἰΟὮ Δρροδ]οᾶ ἴο {Π|6 βθῦβοβ δπὰ ᾿μουρδῦ, ποὺ 1688 [Π8π ὈΥ͂ ἃ βίγοῃξς 
ογζϑηϊζαίϊΐοι οὗἩ 89 ψ8.016 ρθορῖίθ. ΑἹ} ͵ἷ58 Μοβϑβ ταῦ αν ἀἄοηθ ἰπ [80 ομδγβοίο οὗ 8 
2 τ β ϑοίοα. Βυὶΐ Ηἷβ οἰ νίηρ δὴ δἰ μΐοδὶ, δοοὶ οβἰ αβίϊοαὶ δηὰ οἷν] πδίϊομδὶ ἰὰτν το τγ88 
ττουςμουῦῦ 8 ἐγαηβραγοηΐ τορτγοβοη δίϊοῃ, [ΠῸ βυταθοὶ δηὰ {Υρ9 οὗ (6 Κίηραοηι οὗ ὅοα, ργονϑά 
μἷπι ἰο ὈΘ6 8 ρῥγοριοῖ Ἰοᾶ δπὰ 1ΠΠ τϊποᾶ ὈΥ ὑμ6 βρ᾽ ἰῦ οὗ αοά, 

ΤΗτουρβοαῦύ ἷ8 τ Ώ0]6 οουσβο Μοβοα δὰ θθοη οἀποαίοα ΘΑΌΔΙ]Υ 45 ἃ 6 17]|88}} Βρϑοὶδ δύ οὗ 
Ἀἷθ {π|68 δῃὰ 88 8 Ἕβϑίο ας οι γαοίηρ 411 Γαΐατγο Βυπβη 7. ΑΒ [86 δαἀορί ρα οἰ ]ὰ οὗ [89 
ἀδυρίοσ οἵ ἃ ῬΠδγβοῖ, μ6 νὰ9 δἀυοσαίοα ἰπη 4}1} (6 τιίβάοιῃ οὗ Εγρί, 081}6 πιοϑὺ σοποπηθα οὁ6ῃ- 
ἐγ Οὐ Βυτηϑη ου]ίαγο οὗἁ {πὲ {π|6, δΔηἃ ἢ6 4180 Ὀθόϑπηθ ἔδυ "181 διλοηρ' [ἢ 9 ΒΟΏΒ Οὗ ὑμ6 ἀοθοσί, 
[πο ΜΙἀϊΔη 65, τ ἢ 8. ΠΟΌ]9 ραύγίαυο 8] μοῦβ6. Βαυΐύ 88 ἢθ 88 ἃ ὑγιιθ βρί τ] μοὶν οὗ Αὐτδ- 
Ἡδτη, ἷβ ῬΡΟΙΒΟΏΔΙ Θχροσΐθποοβ Τοσιιθαὰ 86 8818 [07 (86 σδίβοὶὶς θη] ἰθαπιθηὺ ἱπηρατγίθα ἰο 
δ). 

Βαΐ 85 8 Ῥτορδοῖ οὗἩ Ψϑβουδὰ ἰδ οου]Ἱᾶ ποῦ ὃ6 εἰάάοη ἔγοτη Μοβοβ, [μδὺ τὶ ὑ86 ᾿ηϑυϊ πα ]ο 
οὔ [89 σογδηβηΐ τοὶ σίου ἰῃ {89 ἔοττηβ οὗ [86 Ἔχύθγπαὶ] ἰανν, ἰΠ6 ΓΘ γγὙὰ8 ἄδηρον ὑΠδὺ (8.6 ΤΑΙ ΟΙΙ͂ 
οὗ ἷβ ῬΡ6ΟΡΪ6 τηΐρῃῦ ῶὸ δϑίγαυ ἴῃ {86 τηϑσο Ἰοίίοσ οὗ (89 1δὺν δηᾶ πῃ βοοκίηρ γἱρη θοῦβποδδ ὈΥ͂ 
ΜΟΤΚΒ. ΤᾺΪδ ἀδηροῦ οὗἉ τοϊβα ηἀογείβηἀϊπρ' Ηἷβ αν Ὠ6 ταῦ ὈΥ͂ Ὀτί ηρίηρς ουὖὖὐ ἰπ [86 Βοοοπά ἸΔΥ,, 
ἴῃ Ποαξογοῃοσαῦ, ἰδ 6 ζϑυμηβ οὗ βρί γἱζυ δ! πο 14 ἰῃ ἐμ ἢγχβῦ ἰανν, δηὰ ὑΒΠΟΤΟΟΥ͂ οροποά ἃ 
ἯΆΥ ἔγοτα ἴμ6 βοϊδίΐοη οὗἨ [βγ86] ὈῪ ἰΐ8 οοάδ ἰο 189 βρί γἰ [πὶ σοί ] Οἱ νος τγὰ8 ὕο 6 ἀθ- 
γοϊοροὰ ἱπ ὑμ9 ργορμοίβ. ΕΘΝ ἃ ἰγϑηβί (ἴοι 18 ὉΠ τι βί Δ ΚΑΡΙΥ βθονῃ ἰπ (6 οτχίηδὶ ρῥογίϊοῃβ 
οὗ Ὠϑου ΓΟ ΠΟΠΙΥ͂ ἩΒΙΟὮ πὸ ἀἰδυϊη ρα 8} ἔγοσα ἐδ ἤΠπ8] οοπιρὶ αἰΐοη. Ὑ 6 8ΓΘ πού 08116Ἁ ἴο ἰγοδῦ 
οὗ (ΐ8 οοχαρὶ  δἰΐου, οσ ἐο ΟΠΣ ΔΗΥ͂ Του ἰ 6 Ὁ Οὗἁ ὑχϑαίβοβ Ὡροὶ ἰΐ (6. σ. ΚΙΚΕΙΝΕΒΤΒ Τγοδίϊβο, Ζ .8 
Ῥεμέεγοποηιΐμηι πὰ ἀΥ Πευμξεγοηποηιὶ ξεν). 

Ιη [86 τβί ρίδοο, ἔἤδσο ἰβ ἰῃβσουρδουὺ Τδαξογο ΤΥ 8 5016 1} ΡτΟΡΒοίϊς ἴομθ. ΤΠ Θα 
ὕπογο ἴδ ἐμ6 ἱβίοτί δὶ δοοουμπὺ οὗ {86 ταϊγαοῦϊουβ Ἰοδάϊηρ οὗὁὨ [6γ86] ἴῃ ἴ86 ᾿ρεὺ οὗὨἩ Φοβονδἢ 
ἔτϑοθ, ὙῈῸ ρΡαγἀοηθά (86 ἰγϑηβργθαβίοηϑ οὐὁἨ {89 ρϑορῖὶϑθ, δπᾶ οϑύθῃὴ τιδὰθ Μίοβοβ 8ἃ ἰγυρίοβδὶ 
Βα δειἑαἴο ἔογ [δ β'πβ οὐὕὁἩ ἴῃ 6 ρϑορὶϑ (οβδρ. 111. 26, 27). Ἰβταοὶ δηὰ (πθ Ἰδ ἀο ποὺ ἈΡΡΘΆΓ 
Β6ΓΟ ἴῃ {80 Ἰἱρμίηΐηρ- βδπ)6 οὗ Βπαὶ; Ιθγ86] 18 ἔμ ρου οἿβ ῬθῸ0]9 διβοηρ [86 παίίομθ (ΟΡ. 
ἦν. 7), δά (86 ΠΟΣΥ ἰαὺν ὉῚ ποῖ Φομονυδῃ τ846 Η]Ϊπι861}7 Κπόοντῃ ὕο Ιβγδοὶ 18 οοσαργίβοα ἴῃ 
[89 νογὰβ: “Ὑ68, μο Ἰονϑὰ {116 ρΡθορ]θ᾽ (οβδρ. χχχίϊϊ. 8). Ἐβρθοίίηρ [86 ἕογπι οὗ 86 τονθ- 
Ἰαϊΐοῃ οὐ Α'παὶ, ποῖ {86 ἔϑιτοβ δ ἐδ μίνίηρ οὐ ἰὰ0 ΔῊ 81.0 σϑοδ]θᾶ, Ὀυῦ {86 ἴδοϊ 
ἐδὺ 1Β6γ861 Βϑαγὰ ΟὨ]Υ ἔμ πογὰβ οὗ αοα ; ὑῃ6γ ἀϊὰ ποὺ θ66 ΗΪ8 ἔοσηιν, ἴῃ ογάδσ [δῦ {86 ἀδῃροῦ 
οὗ τη κίηρ ἰτηαροβ οὗ αοα χαΐρῃῦ θ6 δνδσίθα (ομδρ. 'ν. 16). Τδυβ ἀφοϊα 6] τοῦ (86 ΡΘΟρ]6 
ἀϊγοοίθα ἰπ 186 γψΑΥ οὗ βρί γἰϊα8] τοσβῃΐρ. Τῇ οοπιτηδηά αραἰπβὶ ἱπηβρο ΟΥΒὮΪΡ ἰπ 105 Ἰδηρία 
Δα Ὀγοδα (ἢ ὈδοοΙΏ68 ἃ Ἰοη;-Ἑοὐὐηποά, ροδὶτνο ἀδιηδηὰ [ὉΣ βρί γἰ τα} {Ὁ πῃ τοὶ σοῦ. Τὰ ἐμ9 
τοροίϊ οι οὗ [86 ἴδῃ οοπητηδηδιηδηΐδ (οἢΔρ. γ.), ἴα [86 δῆ, (86 τῦῖδ 'β ῥ᾽ δοοὰ Ὀδίογθ ἴ86 
Βοῦδο, ἀπ {86 οτἰ(ἰς5 αν ζγοδὶυ ἰγου]οἃ [Πποβοῖ γοβ τὶ τ (μ6 αποϑίϊοῃ τ βού υ {118 Ροβὶ- 

ἐΐοῃ (οδ8ρ. ν. 21) οὐ ἐμ σϑύϑβϑ ἴῃ [6 ἀφοδίορῃθ (ΕΣ. χχ. 17) ἰβ ἐμὸ τ ῃῦ οὔθ. ΤᾺΪ8 8]}6γ- 

πδίϊνο του] τρᾶῖο 0 οββϑηί αὶ ομδηρο; [ὉΣ ἱπ Εχοάπυβ ὑμ0 ΙατΥσῖνΣ Βροδῖκβ, Ὀπὺ πῃ Πϑυΐοτο- 



4 ΘΕΝΕΒΑΙ, ΙΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΕΒ ΤΉΒΕΕ ΜΙΡΌΡΙΙΕ ΒΟΟΚΒ. 

ΒΟΙΩΥ͂ 86 Ρχορμοῦ ῈΟ ἱπύογργοίβ (86 ἴδ. ἀσοοσαϊΐηρ ἰο ἴθ ἰὰν {86 116 18 ρματί οὔἉἨ {89 
Βοῦδο δΔηἀ ἐδ6 ΡΓΟΡΟΣΙ͂ οὗὨ [16 τηδη; δοοοσαϊΐπρ ἴο ΒΟΥ βρί για] το δίίοηβ, βῃθ 18 δῦουβ ἐμ6 
Βοῦθθ. ΒΥ δ ΔΚ οὗ ἴμο ἥβ Ὀδ (105 τη ρογίδῃμοθ 88 γοραγὰϑ ΟΓΒὮΪΡ ἰῃ 1ον ουβ τηϑὺ ὈΘ6 
ἀἰδοηρυ θα ἔγοιι 18 οἴ 168] γ8]06, ΕΧ. χΧ.} [86 ῥσυὶηοΐρ]6 οὗ υσαδηῖ, ν᾿ ἰΟἢ γγ88 βίδ θα ἰὴ (89 
βγβὲ βἰκείοῃ οὗ [86 οἷν! ἰὰτνν (Εχ. χχὶϊ!. 12), 18 ἔα μοῦ ἀονοϊοροα (δαί. γ. 14, 16). ἘΡΘο ΔΙ Υ͂ 
ΓΟΙΏΔΓΚΑΌΪΘ 18 (ἢ6 Θχρϑμπβίου οὗἉ [86 βγβῦ σοιῃτηδηατμηθηῦ ἰῃ ἰμ6 ἀδοϊαγαίίοη : Του Βμ4]}0 Ἰογθ 
Φοθονδῃ ὉΥ αοἄ πὶ νυ 411 (πο μοαγί, δηὰ τ ἢ 411 (ΠΥ 800], απὰ πὶϊὰ 411 [ὮΥ τϊσῦ (ολδρ. 
υἱ. ὅδ). ΤῈΘ οονοηϑηῦ-δίρσῃ οὗ οἰγοιτλοίβίου 18 6 Γ6 Τοίοστθα ἴο ἴδ οἰγοπτηοίβίοη οὗ (86 Βοϑδγί, 
ΓΟρΘΒΘΓΑΟη. (ΟΡ. χ. 16; χχχ. 6). 

Ι͂ὴ 1ιουϊϊουβ, δέου [86 συγ86 ἀπά [ἢ6 Ὀ]ΟΒϑἰ Πρ, ΘΟΙῺΘ 8 6 ΟΓΒ οὗἁ ὑγογΐβο οὗὨἨ {16 γοϑίο- 
ταί οὗ Ιβγϑδοὶ (ΟΡ. χχυ]); Ὀαὺ ΒΟΥΘ ΒΟῊ ξΥΘΔΟΥ 18 ὑμαῦ ΓΟ ἶβθ Ἐχρδπαθα ἰπ ῬΧΟΡΘΟΥ͂ 
(θ αῦ. ομΔΡ. χχχ.) ΤᾺΪ8 ὑσορβοίϊο ἐθῃηάθηου ἰῃ θα ΘΓΟΠΟΙᾺΥ 8 ποῦ Οὐβουγοᾶ ὈΥ͂ {116 Β6σ ΥΘ 
οηδοίμηθηΐβ αν πϑῦ [86 Οὀμδδη δ (οἢΔΡ. Υ]1.}; ΠΟΥ͂ ΔΓΘ Ταῦ συ, οἡ [6 016 5146, τηοἀογαίθ Ὁ 
{σὨΔΡ. Υἱΐ. 22), δῃὰ, οὐ [89 οὗβαὺ β᾽49, [8:6 γσθάϑοὴ ἴὺγ θθια ἰβ σίγθη (Υ6γ. 22). [1 τροσθ 
9 Βαϊ ἰῃ {818 Ὀοοὶς οὗἩ {μ6 1,ον 65 μ8ῃ οὗὨ (8.6 ῥγίοβίβ, ἰῦ 18 ἃ ρσγοοῦ ποὺ οὗ [86 δχδ] λοι, 
Ὀαὺ ΟΥ̓ ὑπὸ Ἰοββοηΐηρ οὗ (μ6 ρῥγιθϑιβοοά, ἃ βίδρ ὑοψασαβ 86 ζϑΏργαὶ ῥγοϑδίμοοα, Τὸ {π|680 8.6 
δΔαάοα {86 ἰᾶτγϑ οὗἩ ἃ ζοῃυυϊηθ Βα ῈἑΥ ἴῃ (09 ΔῊ 8 ΟΥἨ ΑΙ (ΟΠ ΔΡ. ΧΧ.) 8παὰ 8]80 ἴῃ ὙΔΥΟῸΒ 
ΘΟΙΩΣΏΔΠ4Β ἰουΟΒἰηρ᾽ ἔΟΥΌΘΑΓΆΠΟ6 δηἀ τλοτα! γ. Απά ΠΠΔΠΥ [16 ΒΟ] ΘΙ Υ͂ οὗ [86 βΒοηρ δηὰ 
οὗ ὕπο ὈΠ]οββῖηρ οὗ Μίοβοβ. ΤῈ ρυδηά δην ὑ οβὶβ θοίνγθοη [6 βοῆς δηὰ ἴμ6 Ὁ] βϑίηρ ΤΆ 68 
[8686 σμαρύίοσθ ἴμ6 οτοῦ οὗ Πϑ.θα ΘΓΟΠΟΙΩΥ͂ : ἴῃ (86 Βοηρ 86 σΌΓΒ6 τοίοσσοα ἴο ουϊπλἱηδίθβ; ἴπ 
[πὸ ὈΙοβαίηρ, ὑ8.6 ῬΓΟΙΩΪδ6, ΑΒ ἰδ; 6518 ἔγΌσα 8 ὉὈΠΊ ΟΓΒΔΙ Ῥ8518 ΘΟ ΟΓρΡΟΒ ἰο (86 ῬΑΓΙΣΟΙ] ΔΥΙΥ͂ 
οὔ [86 (γοο χηϊα 6 ὈΟΟΚΒ, Βο θυ ΟΠΟΤΑΥ αἰνοσροβθ ἰὴ {μ6 ἀϊγοοίοη οὗὨ οδιμο]οϊϊγ. ΤὨΪ8 
ΒΏΟΥΒ ἰμδῦ [86 ραγυϊου ΑΓ οὗὁἨ (86 ἴσο ὈοΟκ8 ͵'8 ΘΟΟΠΟΙΆΪΟΔ] δηαἃ ἰθιηρΡΟΓΆΤΥ, δηα ἰμδὺ ἃ 
ξοϊάοπ ἰμγοδά οὗ βρί γι 8] βίῃ βοδηοθ, οὗὨ βυταθ 1108], ὑγρὶοδὶ βυρροβίϊομ στὰη8 ὑΒγου ἢ (86 
ὙΓ{016 ἸΔΥΤ. 

ἘὸῸγ {86 ἀϊδιϊποίΐοη Ὀούτθοῃ Του ΘΟ ΠΟΥ απ οδοὶ οὗ 86 ἔξγθθ σαϊΔ]6 ῬΟΟΪΒ, ΘΟΏΡ. 
{86 διίϊο]6 “Ῥρϑηϊαύθαιο ᾿ ἰὰ ΗΠ ΕΒΖΟΟ᾿Β ᾽δαϊ- Επογοϊορααϊο. 

ξ 4. ΤῊΒ ΒΕΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΗΕ ΤΉΒΕΕ ΜΙΡΌΙῈ ΒΟΟΚΙ͂ ΟΕ ΤῊΗΕ ΓΑῪ ΤῸ ΒΕΛΟΗ ΟΤΗΕΈ. 

ΤῊ ᾿μύθυπ δὶ, 6ββθη 018] γοϊίΐοη οὗ {86 ἴῃ τθθ ταὶ 16 ὈΟΟΚΒ οὗ [80 1δνὴὺ ὕο 680} οἴ μεῦ 18 ποῦ 
ἀοδηεα τ1Ὲ βυῆιοϊοηῦ ὑἐμοο]ορίοδ] οχδοίμ θα οἰ 6. ΟΥ̓ [16 ΗΘΌΓΘΥΥ ΠΑΠ.68 ΜἩ ΒΙΟῊ ἀτὸ ἐμ 6 βγδὶ 

γγογὰβ οὗ ἔμ Βοοκβ, ΠΊΟ ΤῊΝ, δ), ἼΣΎΞΞ, οὐ ὉΥ [6 ΟἼΘΘΙΚ Ὠϑτη68 οὗ ἴπ6 Ξβεορίααρίηὐ τορ- 
Τοβϑηὐηρ [86 ἀν ΠΡ ΕῚ Βι δ] οἰ οὗἁὨ [89 γοῦν (οορ. ΠΑΒΤΨΙΟΒ 7.δοίϊοη σιν Εἰπἰεϊωπςσ αδ8 
ΑΑἰοη Τεβίαπιεηϑ, ἃ Αυῇ. 3. 28). 

Απ δρρτγοχίτηδίθ 418{1πο 0 15 ἔθ πά ἴῃ (ῃ6 ο]α αἰ νἸβίοῃ οΟΥἩἨ [86 τ πύο {86 τηοζγαὶ, οοσθ- 
ΤΔΟὨἷ8] 8πα ΟἰΥ͂1] ἰαν. Ὑοὐ [8686 ἴὩγο66 ἴοσ5 ἀο ποί μων ΟΟΥΓΟΘΡΟΙ ἴο {μ6 οοπογοῖθ 
οδαγδοίου οὗ [86 [Γθ6 ὈΟΟΪΚΑ. 

Βαυΐ ἱπ Ρογίθοῦ δοοοσὰ στ (ῃ8 αἰ. ρτ 8} ηρ᾽ ΤΩΆ (8 οὗ Μοϑβίδηΐς ῬΓΟΡΏΘΟΥ, ἯῪ ΤΒΥ͂ 
ἀοδθίσηαίο ἔμ6 πγαὺ θοοκ (Εἰχοά 8) 85 [86 Ῥσορβοίϊς Ὀοοὶς οὗ [86 {μΘΟΟΓΔΟΥ͂, ὑμ6 Βοοοηα (1,ονὶ- 
(165) 88 [86 Ῥυ ΒΟΥ Ῥοοκ, (86 ἐμἱτὰ (ΤΩ ΘΙΒ) 858 ὅμ6 Κι ΡΥ Ὀοοϊς, [86 ὈΟΟΙΚ οὗ (8}:6 ΔΙΤΩΥ͂, 
ἰζ5 ῥσϑραγαίζοῃ δηἃ τρδγοῖθϑ, πα βούνίοθ οὗ [86 ΒΘΑΥΘΗΪΥ Κίηρ. [Ι͂π (ἢ6 βΒοαιθηοα οὗὨ {π686 
ΒΟΟΪΚΒ ὑμ6γθ ἰβ ταϊτογοα [86 βοαῦθῃοο οὗ ἴμ6 οὔ ο68 οὗ ΟὨ γιβί, τ 118ῦ 'π 86 ΒΙΒΙΟΥΥ οὗἁὨ Ιδβγδοὶ 
[89 τ]ὸ οὗ [86 Ρσορβοίβ (7πᾶ 68 ἱποϊυ 64) οοΙμ65 βγβύ, ὑλθη ὑμο σὰ] οὗ (86 Κίπρβ, δῃὰ Ἰδβυ 
ἐμ τῦϊο οὗ [86 ῥγ θϑίβ.ἢ 

Τρηδὶ ἴπ [86 ΡΓΟΡΑΥΔΙΟΣ Οὗ [86 ἔπτοθ ῬΟΟΚΒ (18 ἀἰδυληοίϊοη γ88 1 θη 0} 8}}Υ πηαϊη αὶ πο 
ΔΡΡΘΆΣΒ ἴσοπὶ ἴΠ6 ΡὈ] αἰ μοῦ ΑΓΒ. Α ΟΌΓΒΟΙΥ͂ ΘΟΠΒΙ ἀογϑίίοη ταϊρῦ, [ῸΣ ἱπβίδησθ, 8510: ΨὩΥ ἀ0 
πὸ ποὺ Πηὰ [6 Ιᾶγρθ βοοίΐοη οοηΐδί πηρ 86 δγοοίΐοι οὗ [6 ἐδ ΌΘΓη 8016 ἰῃ Τμουὶϊοαβ γαῖ μ 6 Υ 8 
πη Εἰχοάυ8, βίποθ [8:6 ἰδΌΘΓΠΔΟ]6 8. 086 ΒοΙ͂γ Ρ]8δοθ οὗ Του οὶ γοσβῖρ  Αὐσοοταϊηρ ἴο τ86 
Ἔχρ᾽ δηδλίϊοη οὗ ὑμ6 βου ρίαγοβ ὑμοιηβοῖνθδ, [6 ἐδ ΓΏ 8019 18. τ ΔΓ ποῦ {π6 μοῦβ6 οὗ (6 
οὔοσογ, Ὀυὺ οὗ Εἴτα ἰο νοι ὑμο οἴδγίηρ 18 Ὀσουρμῦ ; ποὺ ἔμ ῥτίοβθβ Βοῦβο, Ὀὰὺ αοα᾽ Β ΒοιΒ6, 

4 Ἡπαϊὰ ρτοϑεν τυ ἀουδίδηδβ ἐδ Ἰπδῖζου Ἡ ΒΟῺ ἮΘ ΤΩΔῖκοα ἴπΠ0 [0] Πα ΟΣ σ : Οὐ ΤΌ], Κίηρδ᾽ τοῖο, ρθαϊ πἰβ' στθ. 

Οοὐ ταῖο, οΥ [0.0 ΓΠΘΟΟΓΆΟΥ, ἰδ ποῖ ἃ Ὅτι οὗ ρογογοϊηθηξ, ἐξ ἰΒ [6 Ὀτίηοἰρῖο οὗ ζονογητηθηῖ; Ὀσΐ [ἢ Ῥοσιωδῶυμί βονογοί σΠ1Υ 

ἐξ οοηΐτο! θά 41} τῃ9 ἴγϑο όσα οὗἩ κουεσησθηῦ Ἀ81}} ΠΟΥ οηάδοὰ τι ἴμ6 ἀοδίχιο ὁ οὗ Φ0ΓΏΔΑΙΘ Ια, 



δ. ΟΒΟΑΝΙΒΜ ΟΕ ΤῊΕ ΤΗΒΕΕ ΒΟΟΚΒ ΑΒ 1Ὸ ΤΉΕΙΒ ὕΝΙΤΥ, ΕΤΟ. ῦ 

[86 ἰθια}]6- Ρ61866 οὗἩ Το Βονδῃ, τ ογο Ηθ 8 ρσγοβϑηὺ 88 ἰατν- οἴνου, πᾶ πιαϊ ἰδ πη ὑμ6 αν σίνθη 
ου 5΄1πηδἱ; ψ6 τιΐρὖ ΒΑΥ, 10 18 ἐμ σ΄ παὶ ὑμμδΐ τονε τὰ 186 Ρϑορὶθ; δπά ὑδβοσγείοσο 1ὑ 'ἴ8β {86 
δποῦβθ ψΒ6Γο Φ Βουδἢ ΘΥ̓ΘΥ πιθοῖβ τὶ] Η8 ῬρΘορ]ο ἐΒγουρὮ μ6 πηιραϊδίϊοη οὗ ΗΒ τοργθϑθηΐδ- 
ἰἰνεβ. Το βἰρηΐϊβοδποθ οὗὨ [86 ἰΔθουπδοὶα 88 86 ρ͵άςοα οὗ {86 τονοϊδίϊοη οὗἁὨ {86 φἱουῦ οὗ ἀοἀ 

Ομ 68 Οἷἱὺ ΥΟΙῪ ΟἸΘΑΓΙΥ αἱ (86 οἴοβθ οὗ Εχοάυβ (ἼΡΙ᾽9 ὍΓ ἀπά ΓΙ ἢ ΠΝ). 
Βαΐ νγγὸ σαυβὺ ἴοσο Χο Ὑ ἀθῆπο ὑ86 ὑνγο ρατίβ οὗ Εχοάυδβ. 
ΤΏο ἤχϑί ραγύ (οἢλρ8. ἱ.--Σν]}}.} παγγαίθϑ [16 ἔοσπιδίϊοη οὗἩ {6 Ῥ6ΟΡ]6 οὗ Ιβγϑοὶ ὑρ ἰο ἐδ9 

Τουπἀαίΐοι οὗὨἨ [86 ᾿ΠΘΟΟΓΔΟΥ͂ ὈῪ {πεῖν τοἀοτηρίίομ, ἐμ αὖ 18, (6 ὑγρὶοαὶ τοἀδιωρίίοῃ δῃᾷ ογοδίϊοη 
οὗ [Π6 Ῥϑορὶθ οὗ ἀοἀ δπά {δ ἰγρίοβὶ ἰοαηάαίζοη οὗ {86 Κίησαοηι οὗ αοα. Το βοοοπὰ ρδγὶ 
(οἢ δρβ. χὶχ.-Χ].} δοπιργίβοβ {86 ρἰ νίηρ οὗὨ ὕμ6 Ἰᾶνν, ὑῃ6 οἰιἶοα] Ἰανν, δα ὑῃ 6 {ΌΘΓΠ80]6 845 ὑ868 
ἀπο] ηρ-Ὀ͵δοα οἵ ὑ88 αν τ-ρίνοσ. ΤῸ 0818 ἰ5 αἀάοα ἰπ 1,ον ῦλουβ (86 1Δ}Ὁ7 ΟὗἨ ὙΟΤΒῚΙΡ δηὰ ἰπ 
ΝυμλθοΙβ 86 ΡΟ] 168] 1ανν, ἴογ (86 τηοϑὺ ρασὺ 11] υϑἰγαίοα ὈΥ ΘΧΔΙΏΡ]68. 

ΤὮο ἤτγϑί ραγί (ο ἢ 808. ἰ.- χνἹ].) 15. Βογθίογα [86 σϑδὶ θα πάδίϊση οὗἉ 16 [Ὡγθ6 ὈΟΟΚΒ, ἐδ6 βἰη- 
δῖο ἔγσαηῖς πο ἢ ἰδ ἔα Υ οἱ αἰν!ἀοὴ Ἰηῦο ἴγοΘ οοάο8 οὗἁὨ ἴαντβ. Βαΐ ῃ 9 ΡῬγθροπάοσβμθῃςθο οὗ 
[06 ῬΤΟΡΒΘΙΙ68] ἀπά οἰιἶσδὶ ἰανν, οὐ ὑμ6 ἀδοδϊοχζαρ οὐοῦ [6 ΔΚ οὗἩἨἁ ποτβμὶρ δηὰ [6 οἷν] ἸΔῈ 
β βΒονη ὈΥ͂ ἰἰβ Ρ]αοα 'π [86 οαπάἀαϊίοη, δηά ἰὑ 8180 ἈρΡΡΘδΔ15 ἔγοια 86 ἔλοῦ ὑμδῦ τι ὑμ6 ἀθ08- 
Ἰορᾷσ μ6 ουξ]ηα οὗἉ [86 [γθθ- [Ὁ] οοάδ οὗ Ἰαννὰ 18 σίνϑη (Εχ. χχ.-χχίῖ],). 

1 δοοοχά ψῖ ἢ [86 Βᾶπιθ 184 οὗ ἃ ἀδββηϊθ σμαγαοίοσίβυς ἀἰβυϊπούϊοι οὗἁἨ [86 Ὀοοῖκ9, νὸ πᾶ 
ἴῃ 1,οντ 168 [86 Ἰατν8 οὗ {86 ζοϑίλνα]β ἀυγδηρϑᾷ. ΑΧΚἈ1]]1 [8086 [ϑϑίλναὶβ δᾶΓθ ῥ᾽] δοθά Ὀθίοσθ [6 ῃὶ 88 
ὈΓιοβίβ (Ομ Δρ. ΣΧ .). ΤῊ ΒΑΔ ἢ ἈΡΡΘΑΙΒ 6 γα ποὺ ἴῃ 8 δἴμ!οδὶ ροϊηΐ Οὗ ΥΊ 6 88 ὕ86 ἀ4Υ οἴ γοϑῦ 
Ὀὺὺ ἴῃ 118 ΓΘ] ΔΌΙΟῺ ἤο ὙγΟΥΒἱρ 88 (Β6 ἀδγ οὗὨ (86 ρτααῦ Ἀ5ΒΘΠΙΌ]Υ δΔηὰ 848 ὑπ Ὀ8518 οὐ 4}1 οὐδοῦ 
(ἐβἰἶν8]8 ογάδϊ ποά ὈῪ αοάὰ (οΒδρ. χχὶἸ].). Βαὺ 411 ὑδιε86 ζβδίλνἰβ αγθ ργοοθάφα Ὀγ (89 ἀἰἸβιϊπο- 
να τιδτῖκ οὗ ον! σὰ5, [86 οοτηρίοία ἀἰγθοίοηϑ οοποογηΐηρ [6 στοδὺ ἀΔΥ οὗἉ αἰοηοιηθηί (ἢ ΔΡ. 
χυἱ.). [Ιἢ [1Κ6 Ἰϑηποῦ (Π6 ἔθη ΘΟ ἈΠ θπίθ δηᾶ 41} 086 βἰδίίθθ δῦ οοηΐογπιβα ἴο ὑμ9 
ῬτΙ ΒΥ ἰάο4 (ομ8Ρ. χἰχ.); δῃὰ βο ἐμ6 γι Ὀοοῖκς οὗ Μοβθβ, (μ9 ὈοοΚ οὔ ἴμ6 δύὼν οὗ αοἀ δπὰ 
οὔ (6 Ὀορί πηΐηρ οὗὨ 108 ΤΛΔΓΟ 68, ἔγαο ἰο 1[8 ομαγδοίθσ, σου 065 ΜΠ 8. τιυδίογ οὗ {Π10 Ῥ6ΟΡ]θ 
Ὧι ΓῸΓ πᾶν. : 

Νυμ 618 {πο ΓΘΙΌΓΘ βίβηβ τυ [0}1 {116 ἰτρτοββ οὐ [86 Κἰπρὶν τογοϊαίίουι οὗἨ Φεοβουδῃ. 1 
ἴοστηβ 6 Τουπαδύϊοη ἴον (Π6 σοηβογὶ ρέίοη οὗ [16 Δγιαν οὗἉἨ ὑμ6 Τωοτὰ (Ομ δρ. 1.--1}}.). Απα ΣΕ 186 
1,ον 65 Δτὸ αρϑίη τηϑηὐοηθα Βογο, 10 15 ὈδοΔα56 ἰΠΘΥ͂ ΔΓ6 ΠΟῪ Δρροϊηἰρα ἴο Βδῃ {ΕΥῷἁ {Π6 Τ]ΔΓΟᾺ 
οὗ {μ6 ΡΘΟρ]6 οὗ αοἀ δηὰ ὑμοῖγ τνᾶσϑ (ο408. 11. 44:- -οδρ. ἰν.). Τὰ Ἰατϑ οὗἩ ρυτγὶ βοδιίοῃ, 
Μ ΙΟΒ ποτ ἱπουϊοαίεα ἴῃ 1,ον οι τυ [ἢ τοϑρθοί ἕο γοσβὶρ, δῦ σοροαιθα μόσο ὑμαὺ [8 ΟϑτῃΡ 
οὗ {86 ΔΙΙΩΥ͂ οὗ αοα Ββῃου]ά Ὀ6 Κορῦ οἰδδῃ, ἰῇ ογάθγ ὑμαῦ (0 ΔΙΓΠΑΥ͂ ΏΔΥ Θ᾽ ᾿ΠΥΪΏΟἾ Ὁ1]6 (ΟΒΔρΡ. 

γ.). ΑΙ ἀϊγθοίίουβ τι γοβροοῦ ἴο βδογὶ ἔσθ ΒΊΟΝ ἀγῸ σοροαϊθα μθγο δγὸ βΊΥΘΩ ΤΙΔΟΓΘ ΟΥ̓ 1668 
ἔογ [815 ὁπὰ (6888. νἱ.--Χ.). Απά {δΒογοίοσρ {Π6 {ὔὉῦ0 ΒΙ1γ 6 Γ ἐΓαπηροίθ, Ἡ ΒΙΟΒ βουη δα (89 ΤΠΔΓΟΙ, 
ἴοτυτῃ {86 ᾿αβϑὺ οὗ 411 [8686 ταρυ]αίομβ. Βαὺ ὑμ6 οἴδιποθβ οὐ [16 ρθορίβ, ὑμλεῖν οδ᾽ δια 165 δπά 
υάρτηθηΐβ, αῇογα νἱ810]6 ῥρσοοίβ ἐμαὺῦ 1ξ ἰ8 (8 ἐγρίοαὶ τηϑγοῦ οὗ [86 Ρθορ]ο οὗ αοα πὰ ἰδ9 
αἰνῖηθ συ ά8η06 οὗὨ (86 Ρ6Ορ]6 ΘΟ 8γὸ βαῦ Ὀθίοσθ τ. (Ομ 805. χὶ.--ΧΥ].), δα {πᾶὺ ὈΥ͂ ΒΟΥΘΓΘ, γοῦ 
ἐτδοϊουϑ ἰηἰογροβίἰΐοη, [8.6 Θσσοῦβ οὗ (86 Ῥθορὶθ δῖ σϑοιμονθά. Απά ἴμθη, ργθοθαθα ὈΥ̓͂ ΠΟῪ 
ΟΥ̓ ΠΔΠΟ 65 [ῸΓ ρα βολίίοη, δηᾶ, βίῃησθ 08} ἈΒΒΘΙΏΌΪΥ ποοάρά ἃ πδνν ἱποϊζοιηδηῦ, ὈΥ̓͂ [16 ἀδδία 
οὗ Μί τίδιη ἀπά δτγοη ἴῃ ἀπ6 {ΐπι6, ἀμὰ ὈΥ 186 Ρυτὶ βοδίϊοη οὗ Μοβββ αἰπιβο! 0 [86 δββϑια- 
Ὀὶγ ὑδγουρῃ ρτοδῦ ρογίατθαίίοι δὖ [μ6 τυδύϑεβ οὗὁἨ Μ σὶρ} (Ομ δρ. χχ.), 86 στγοαὺ οοῃᾳιθϑίβ οὗ 
ψομόονδὰ (οη6 δα Ἰοηρ Ὀδἕογο ἰδίκθη Ρ]866) [Ὁ]1οτν, ὑμβουρῃ μ680 δτὸ ἀζαὶπ ἰῃὐοσγαρίβα ὉΥ͂ 
ΠΟῪ ὑΓΔΠΒΡΤΘΒΒΙΟΠ5 ὈΥ̓͂ [Π6 ΡΘΟΡΙ6 (οΒ8ρ. χχὶ.--χχτ.). Τὴ ποοοῃμά δῃηυσηθγδαύϊοη οὗ ὑμ6 ῥθορὶθ 
ΤΊΔΓΚΒ ὑ.10 6ηἀ οὗ {Π6 ῥΓΘΙ τα ΠΑΥΥ Τουπάφιίοη οὗὨ [86 βἰαῦθ (οβδρ. χχνὶ.), δηἀ ἤθποθ ἔμ 6 ΓΘ 10]- 
ἴον βκοίσβϑϑ οὗ ὑμ6 ρο! 108] δηα οἶν!] δ (ομρ. χχνὶ. ὅ). ΤῸ τορυϊαίίϊομβ οὐὗὁὨ [ἢ [δβϑίϊναὶ 
Δ 41} ΟΟΟῸΓ ΔΘΓο, Ὀδσδι86 ΟὗὨἨ ὑμὶν χοϊαιίοῃ ἴο (86 οἷν] ογάοσ οὗ μα βίδίθι ΑἹ] {αγμογ ἀϊ- 

. ΤΟΟΟΪΟΏΒ ΔΓΘ ΤΏΘΓΘΙΥ ΟἸ]1Π68 οὗἩ [86 ζαίαγθ ὑγρίο8] βίδῦθ (ομαρΒ. χχχ.-χχχνὶ.). 

ἐδ. ΤΗΒ ΟΒΟΑΝΙΊΒΜ ΟΕ ΤῊΣ ΤΗΒΕῈ ΒΟΟΚΒ ΑΒ ΤῸ ΤΉΕΙΒ ὉΝΙΤῪ ΑΝῸ ΤΗΕΙΒ ΒΕΡΑΒΑΤΕῈ 
ΡΑΞΒΤΗ. 

ΤΒΘ οἰμίοαϊ δῃᾶ ργορβοίϊο Ἰορ ϑ]αίίοπ οὗ Εχοᾶυβ ἰβ θα86α οὐ [86 ξοστηδίίοπ δῃὰ τγϑάθιῃρ- 

(ἴοῃ οὗ 86 Ρϑορὶε οὗἩ Οαοᾶ: ἱΐ 8 αἶδο [86 ῬγορΆθου οὗ ἔμ Ὀοίξον Ἰορἰβ] αὐΐοη, [86 δγϑοίλοπ οὗ 8 " 
πι6 βρί ἰδ] ἱηρσάομ οὗ ἀοά ὈΥ ὑμ6 νἱνὶ ἔγίηρ Ἰατϑ οὗ (86 ϑριγῖῦ οὗ αοἄ. Δ ἰγρίοαὶ, βδο- 



6 ΘΟΕΝΕΒΑΙ, ΙΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΕΡ ΤΗΒΕΕ ΜΙΡΌΓΕ ΒΟΟΚΒ. 

Υἱ δοίαὶ τἰΐθα οὗ 1,ουἱθσυβ ἀγὸ σοπηθοίθα τ ῖ (818 ὈΤΟΡὮΘΟΥ ὈΥ̓͂ ἱπίο 1] το δύΐομβ. ΤΏθη οα 
[86 4518 οὗἩ σοῃβοογβδαίϊοη ὑμσου ἢ βδοσίβοθ, (ἢ. 6 ΔΙΙΩΥ͂ οὔ αοά, δοοογαΐης ἴο ὑμ86 θοοκ οὗ Νυπι- 
ΌΘΓΒ, ΟΟΙΏ65 ἰοροίμοσ ἰη ογάογ ἰΒαΐ, Ὀοΐηρ Ἰοἃ Ὀγ Οοά ἴῃ 18 ΤΆ ΓΟ 65 δηᾶ ρμυγβοα ὈΥ̓͂ ΡΟΟΌΪΙΑΣ 
)υδχιιοηίβ, ἐῦ ΤΑΥ͂ ὀχϑοῦϊα ᾿υἀρτηθηῦ ἀροὴ [86 που] δηᾶ 1 [86 ἰουηἀαίίοι οὗ (0618 βίδίθ. 

Ιη δοοογάδῃοθ τὶ {86 ὑΒγοθ- Ὁ] ἃ ἀϊνίβίοη ΜόΌβοΒ ΔΡΡΘδΓΒ πηοϑῦ ῬγΟσα ΠΘΏΓΥ ἴῃ ΕἸΧΟΘῸΒ 
(Εχοάυ8β 15 ὑβουθογο ΡΘΟΌΪΑΣΙΥ (06 ὈΟΟΙΚ οὗἩ Μοβ68), Αδγοὴ 1 [1μονἱἰουβ, δὰ 86 ῥσΐποοθ δᾶ 
Ἰοδάοιβ οὗ ἔλθ τοῖν ὑσῖδ659 ἰὰῃ ΝαθοῖΒ. 76. δγο ΔΙΓΟΔΟῪ τηϑηςοηθα (μαὺ (μα ἢ γοθ-]ἀ 
ἀϊνίβίοη Ὀθδοιμθθ ἔουγ- Ὁ] ἃ ὈδοδΌ86 τὸ τιυϑὺ ἀἰβίϊ η κι 8 'ῃ Εὐχοάυβ ὕΠ6 ζϑῆσγαὶ ζῃ πἀδημθηΐαδὶ 
Ῥογίΐοῃ (ο 8 88. ἷ.---χΧΥ 1.) ἔσο μαὺ τψβῖοὶ ἰβ βρϑοΐδὶ. 

Τῆε ογσαπίδηι 0, Ἐχοαμ8---- Τὴε ἰλεοσγασν αὁ »γορλείΐο απα εἰλίοαϊ, οΥ αδ (δ δοῖε Τοωπααἰΐοη, ΟΥ̓ 
τον δὴὶρ απὰ οΓ ομἶέμγε. 

Εχοάυβ ͵8 ἀἰν᾽ δα 'π ρθη 6 γ8) ἰπίο ἔνγο ραγίβ; (86 ἢγβὺ ῥασχύ (Ἑ 85. ὶ.---Χν 11.) αγσδαῖθβ ἢ 6 
Τοστηδίίοῃ δπὰ γοἀοιηρίϊοη οὗἨ ἰὴ 6 Ρ600]96 οὗἉ αοά, πιοτὸ βίγιου νυ, ἐμ 6 ἑοσιηδίζοη οὗ [86 Ρ60}]9 οὗ 
Οοά δῃὰ (δοῖν γοἀοιηρίζοη πὶ} {86 ᾿ηϑυϊία οη οὗἩ ἀοαἶβ βίαν οὔ 086 ὑΒβΘΟΟΓΆΟΥ ; [86 βοοοῃά 
Ῥϑγὺ (οἴ ρ8. χὶχ.--- χ].) παγταίθϑ (86 ἰηβυ ςαἰίοη οὗ (86 σουθηϑδηῦ δηὰ (86 οἰ σαὶ δηὰ ρῥσορμοιίἐ- 
οϑδὶ ἰαὺν οὗ οὐ ὈΥ ἐΐβο! ἴ, ἃ οοτηροπάϊαπι οὗἩἨ [ἢ 6 ὙΟ0]6 40 88 βρϑοΐδὶ ἰγαϊηἰηρ αηΐο ΟὨσἰβὺ, ᾿80}} 
[9 σοτηρ!οἰΐου οὗὨ ἴπ6 Βενιϊδίζοη οὗἩ ἰδ Θυθυ- ρσοβϑθηΐῦ [,- κίνου. 

ΤΌΘ ἤγϑὺ Ἰασρον αἰ νἱβίοη 8 ἀἰϊνἸ ἀοϑἃ ἀραίη ἱπο {μ6 ιἰϑύοσυ οὗ {86 γρὶοϑὶ οτἰχίη δηὰ σϑ- 
ἀοπιρίίοι οὗἉ 1β5γ86ὶ] (οἢ 88. 1.---Χ ]}.), δα ἰηΐο (86 ΕἰδίοτΥ οὗὨ (δ οοηβτγιηδίίοη οὗἩ (6 γβάθπρ- 
(ἐοη ὈΥ͂ (86 ὑγρίςδ] οοπβοογδίζοῃ (Ομ 808. χὶἱ].---χν 11.) ΤῊΘ ἔππάδιηθηίαὶ ἐπουρηὺ οὗ [86 ἢγεοῦ 
Ῥατί οὐ [86 Εἰ βίοσυ οὗἉ γοδοιηρίίοη 18 ἀδἰ σόγαποθ ἰμτου ἢ βυβογίης, ἃ ἀθ] νογαποθ τηδυκϑα ὈΥ͂ 
[}6 ἐπούϊαὐϊοη δηἃ οοἸοὈταίϊοη οὗ [86 ρδββουϑῦ, τὶν 086 βοϊθηη ὁχοάυβ Ὀοραπ πὶ [ἢ 6 16- 
Ραϑύ οὗ [λ9 Ἄδχοάυβ, ὑῃ 6 Ῥϑββοῦοσ (ομδρ. χἱἹἿ.). Τῆο διυἀδιηρηΐδὶ ὑμβουρμῦ οὗ 186 βοοοπὰ ρΡδτῦ, 
ΟΥ Οὗ (86 ιἰϑιοῦῦ οὗὨ 86 οοπδγταδίίοη οὗ (Π6 τοἀδηρίΐοη, ἰβ [86 βοραγαίϊοη οὗ [βγϑϑὶ ἔγοπι (89 
Ἐκγυρ ϊδηβ ὈΥ [86 ῥϑϑβαροὸ ἐμγουρ ὑπΠ6 Βδα 868, Δοοοιηρ  θῃ θά ὈΥ̓͂ ΘΔ Π8 οὗ {86 ὈΠ|Δγ οὗ οἰουά 
Δα οὗ ὅτο (οἰδρ. χὶν.), οοϊδυγαϊθα ἴῃ Μίοβϑβθ᾽ βοηρς οὗ νυἱοίουῦ, δηα ἰδίῃ Βμδρο ἴῃ ὑπὸ Ργθρᾶ- 
Ταϊϊοη [ῸΓ {86 ἐποοογδίῖο οουθηδπί. Το ταί ραγὺ ἀθβοῦῖ Ὀ68 ΤΠ ΓΟ (μ6 Ῥϑῆχβ οὗ υἱγίμ. ἀη0}] 
186 Ὀἰγίμ, {89 βδοοομᾶ ἀθβουὶ θ68 πλθγ ον Βορδγδῦϊ :8 ΟΓ ὑΥ̓ΡΙ681 ΘΟΠΒΘΟγΑ10η8. 

ΤῊΘ βοοοῃὰ ἰδυροῦ ἀἰνἼβίοη (Ομ 808. χίχ.--- χ].) 16 ἀϊνι ἀοα ἰηΐο [86 ἰβίογγ οὗὨ ἐμ οογοηδηΐ 
οὔ (86 ἢγβὲ Ιϑρίβ᾽αὐλοη (Ομ ρ8. χἱὶχ.--- αὶ 1.), οὐ [89 ἰπδυϊξαὐϊοι οὗὨ [86 οονθηδῃΐ (ομαρ. Χχἶν.), 
δηἀ οὗ (86 ογάθείηρ οὗἁ [86 ἐΌοΓηδοὶο ἱοροίμοσ πὶ} {86 τοοθρίϊοη οὗ (86 τὺ ἐύθῃ ΔΝ (ΘΟ ὨΔΡΒ. 
ΧΧΥ.---Χχχὶ.); ἔαγί μοῦ ἰμίο [ἢ ΕἰβίοῦυΥ οὗἁἨ [86 δροβίβδϑυ ἰῃ ἴμο βού ἐσ ἊΡ οὗ [26 ροϊάθῃ οδὶΐ, 
οὔ [86 τοϑίογδιίοη οὗ ἐδ οουϑηδηῦ ὑβγουρσῇἢ οἰ δβυϊβοιαθηίβ, δηᾶ οὗ {86 ἰδ γτοποθα ῬΑΓΙΥ ἰπ 
ΒΑΥΘΓΟΓ, ΡΔΙΌΥ ἴῃ ΓΔ] ΘΙ ἰθυσὴβ (Ἑ 888. χχχὶϊ.--- χΧχχὶν.); ἤΏΔΙΪΥ ἰηΐο [86 ἰΒΙΟΥΥ οὗὁἨ [86 6Γθο- 
ιἴοη οὗ (86 [Δ ΌΘΓΠΔΟΪ6, Ὁ. το ἢ Μουμῦ Κ᾽ ηδὶ οὐ 86 μοῦβθ δηὰ {ΠῸ σου δίίοη οὗ (890 [8.0 -ΟἼΥΘΓ 
ἷΒ Ὀγουσὺ πἰιΐπ [86 οουστοραίίοη οὗ ΘΟοα (οἢδΡ8. χχχν.---  ].). 

Ἐοισῖς.---βοπιθ σοτη πηϑηϊαίογβ δα τεϊϊογα οὗ [ηὐγοάυούϊοηβ ΠΘΥ͂ΘΡ κὶνθ {βουβοὶ γοθ [86 
ὑγοῦ 16 ἴο ἀΐδοονοῦ [6 δυσβηρδποηῦ οὗὨ {8:680 ὈΟΟΚΒ, Ὀαΐ, οα [8:8 ΘΟὨΥΓΑΓΥ͂, 061} 8 [89 Βουγοθθ 
ὙΏ6ΠΟΘ ὑΠ6ῪΥ ΜΓ σοταρ ϊοα, ΤῊ Ϊ8 18 Ρ] δἰ Ὺ βοϊθηιῆς δρογγδίίου, (86 γοβαὶ οὗ 8Δῃ δι᾽ ου8 
Ὀαὺ οΥ]- 1 Κὸ οὐ ἱοίϑτα, δὰ δηδίοιαΐοαὶ ἰβίουυ οὗ [ἰϊογαίατο, πο πη δουῦ τἰχηῦ ἀθβῖγθϑ 
[0 ὉΘ 64]16ἀ ἐΠθοΪοσγ. Ηονονοῦ ὑβογου ἈΠ Υ̓ 916 ΠΙΔΥ͂ Ρυγβαο {86 απεβίοη οὗἉ [86 Βουτορθ, ἰμδῇ 
Μ1}1 ποῦ ΓΘ]6886 08 ἔγοπι [86 ἀυγ οὗὨ υηἀοτβίδπαϊηρ [6 ὈΟΟΚΒ 88 (ΠΟΥ͂ 8΄6 δοοοζάϊηρ ο ὑμεὶγ 
ἸΙοχὶςδὶ βἰσαοίασο δηὰ σοὶ] ρίουβ ἰηἰθηίίοῃ. 

7136 ογσαπΐδηι ὁ 7, ευϊέέσωε--- Τῆς ἰλδοογαον αϑ ργὶοϑίϊν ; αὐἴεν ἰδέ ἀεαϊοαίίοη 4 ἐδα οουεηαπί- οη- 
φτεσαζίοη ἐο αοα 7οίϊοισε (δ6 ἀεφαϊοαξίοη, 977 ἐδξ οουεπαηί-Ῥεορίε ἐο ϑελουαὴ, ἐδε λοίψ οουεπαπί- 
Οοά, ὃν πιεαπϑ Γ᾽ ἐλεοογαξίο οοπιδοοναΐίογι, ζο᾽ ἐδδ ρώγροϑε Γ᾽ πιαηϊοδέϊπς ἐλεοογαΐίο λοίέηο88. 

ΤῈ ἔιπαδπιθηΐαὶ ὑμουρὺ οὗἉ (15 ὈΟΟΚ '5 οδδιίηρ, θαΐ οβονίηρ 89 δἰοποιμθηῦ οὐ [86 ἰγρί- 
68] δίοποιιθηῦ τ Οοἀ (οἢδρ. χνἱ.). Βοίὰ {π6 ῥτἱηοὶραὶ αἰν᾽βίοπβ οοσγοϑροηὰ ψὶτῃ (18, 
ΕἸγϑῦ, (86 ΒΟΙΥ σἰϊθθ (οἢδρ8. 1.---ΧΥ.); βοοοῃά, ἐμ6 ΒΟΙΥ͂ 1116 (Ομ 8ρ8. χνὶ].---χχνἹ.). [ἃ [89 
ἢγϑῖ βϑοίίοῃ ὑ}9 γαυΐουβ οβδυί ηρβ 816 βεὲ ἔοσίι ἰῃ οτάθγ, δορί ποΐηρ τι τ [.6 θατηὺ οδοτίηρ δηὰ 
Θπαϊηρ τὶ [86 Ρθ866 οἶδε ηρ (ΟἾ85. ὶ.---ὐί!.). Ιἔ ἰ8 ΟΥΓΩΥ οὗ τοιρδυκ ὑμδῦ ἴῃ {818 ὈοῸΚ ἰΐ 
ἷδ τΘρθδίβα! Υ βαϊα, “ πῆθῃ ὁπ Ὀγίηρβ δὴ οἤδείηρ," ἩΒ1]δὺ τ. 6 οἰ ῖο81 ἀθοδ]οσζθ βρεδῖβ δῦβο- 



8δ. ΟΒΟΑΝΙΒΜ ΟΕ ΤΠῈ ΤΗΒΕΕ ΒΟΟΚΒ.[ ΑΒ ΤῸ ΤΗΕῚΒ ὈΝΙΤΥ, ΕΤΟῸ. Ἰ 

Ἰα 6} “ ἴμουι 58410. [Ιπ [86 βϑοοῃά βϑοξΐίου Φ0]1ονγ {86 ἀϊγθοίϊοηβ δοποθῃΐηρ [8096 δρροἰηἰοὰ 

ἴο ἴδ οΒῖοθ οὗ τιράϊβίΐοη ὈΥ̓͂ ΒΔοτῆοο6, (86 Ἀγίοδίβ, ἑ. 6., οὐὁἨ [086 ὙὮΟ ἰῃ 8 ὑγρίοδὶ βθῆ8θ 819 

ΜΧΟΣΙΕΥ ἰο ἀγα ποᾶῦ ἰο αοα 'π Ὀ6μ Δ] οὗ 186 δἰ} ρθορὶθ (6Γ. χχχ. 21) ομβρβ. υἱϊὶ.- τς. 

ΤΏ δα (ΟἸ]οτ (86 ἀἰγοοοῃ8 ΘΟΠΟΟΓ Πρ (86 Δ} 1114]8 οὗ ἴδ ὑγρίολὶ οδσίηρ, οἰθδη θοαβὶβ νι ιϊοἢ 
85 αἰἱβιεϊηρσυϊ θεά ἔγοιῃη ὉΠΟΙΟΈΔμ, Ὀδαϑίβ ΔΘ δίοπϑο ἢ ἴογ 8ῃ οβδγίης (Ομ δρ. χὶ). ΤΏθη ἰδ 
ἀοβογ θεὰ {86 ὑγρίοδὶ οἸ ΘΔ ἢ 688 ΟΥ Ρυτὶ βοαίζοῃ οὗἨ [9 ΟἨΈΓΘΙΒ, ἵ, 6., οὗ [8.6 ΙΒγ86}168 Ὀτίηρίης 
ἴμο οἤξγίηρ. Ὁ ΊᾺ [8686 ἀἰγοούϊοηβ 18 γσθδομβθὰ [86 ἔδϑίίναὶ οὗ [ἢ Ὑϑδυὶν οδσίηρ ἴῸΣ δίοῃθ- 
χαδηΐ, ἐμ6 οοηίγαὶ ροΐϊπὺ δπὰ οἰϊπιαχ οὗὨ ψουβ ὶρ ὈΥ͂ οἤουϊηρβ (Ομ 8Ρ. χνἱ.). 

Ηδησο ἰβογθ ΠΟΥ͂ (Ποὺ 'π [80 βϑοομα αἰνίβίοη ὑμ6 ἐγρίοδὶ δοῃβοασθηΐδ οὐ [86 ἰγρίοδὶ 
οδοσγίηρ ἴον δἰοποπιθηΐ, [86 ργθοθρίϑ [ὉΓ σηδἱηΐδὶ πἰηρ' ΒΟ 1 η685. α. ΑἸ] ΚΙΠΠ πρ ἀπά οϑιϊηρ οὗ 
Β65} Ῥοσοϊη68 ἰῃ δ Ἰὶρσαῦ οὗ [16 οἴεσχίηρ' ῸΓ δἰοηθηλθηΐ 84 ὑμαηὶς οἴουίηρ (οἰ8Ρ0. χυἱ..). ὃ. 
Βῖποο [86 [4016 οὗ [86 8γ86]110 88 8. ῥὈγθϑὶ 18 ἢ8]1Οὐγθα, 80 18 8150 ἢ 18 τηδγγίδρο (ομ8ρ. χυἱἹ1.). 
ΤῊ Ϊδβ ῥσί βου Υ ΠΟΙ ᾿Π 688 Ῥϑυίβ 8 ἴο 811} [89 το] δυο οὗ 116; ἢτϑὺ, ροβι Π υ6]. (οΒΔΡ. χὶχ.) ; βοοοῃᾷ, 
ποσαύίγου (ΟΡ. χχ.). ΑΌΟΥ͂Θ 8]1 ἰὺ ἀδπιδηᾷβ 8 ὑγρῖσδὶ ροβί ὑϊγϑ σηϑἱηΐθηδηοθ οὗἨ ΒΟ] 688 ἱπ 
Ἐδο ῥυἱθβϑιΥ οῖςα 1.561} (Οϑρ8. χχὶ.---π χὶ!. 16), ἃ9. Ὑ76}1 88 ρογίδοϊζοη ἴῃ ῃ6 ὙΘΥῪ δηΐταα]β ἴῸ 
Ὀὸ οβοτγοὰ (οδ8ρ. χχὶϊ. 17-33). Τὸ [86 Κοορίηρ ΒΟΙΪΥ͂ ἔπ δῃΐτη8}8 Ὁ οβδγίης 18 ἰοϊηθα [89 
Ἱκοορίπρ ΒΟΙΥ (86 ζεβιϊνα]β οὐ Ὑῖοἢ [86 οἤδσίηρθ ἀγο Ὀγουρῃῦ (οἤΔΡ. χχἑ 1.) : 80 4180 89 δείβ 
οὔ οδδιίηρ (ομ8ρ. χχίν. 1-9). ΤῊ Κοορίηρ ΒΟΙΥ 0 Ὡδηιθ οὗὨ 6 ῃουδῃ 18 ἱπουϊοαίθα ΟΥ̓ Δῃ 
ἐποίδησα οὗ ρυη ϑῃτηθηῦ (ΒΡ. χχίν. 10-28). ὙΤῊΘ γΘΥῪ ἰδπά οὗ Ιβγϑϑὶ πηυϑὺ Ὀ6 Καρί ΒΟΙΪΥ ὈΥ͂ 
ἐμ βαρθαίϊο γοᾶῦ δῃὰ ἴῃ9 στγθαῦ γϑᾶγ οὗ 70.}1160 (ΘΔ. ΧΧΥ.). ΤὨ6 σθηθΓΆ) ἰδν οὗ 1᾽Ὁ86 ἔγρίοΑ] 
ΒΟΙΪΥ Κοορίηρ 18 ἔθη [Ὁ] ον ϑά, 85 ἃ οοποϊβίοῃ, ὈΥ͂ [86 Βδποίίοῃ ΟΥ ἀθοϊδγδίίοῃ οὗ [86 Βο  ποδυα 
οὗ [86 ἰδ 1.561; [Π6 Ῥγουαΐβθ οὗ [86 Ὀ]οβϑίηρ, [86 ἐμγοαιθηϊηρ οὗ [6 οὕτϑο (Ομ ᾶρ. χχν].). 

Βυΐ ψῈΥ ἀο68 οἈ. χχνὶϊ. βρϑδῖὶς οὗ βρθοΐδὶ νονγβ ΗδΓΘ 8180 [86 ἰδν ροϊηίβ θεγοηᾶ ἰ86], 
ον δῖα ἰδ Ἔσργοβϑίοῃβ οὗ 8 ἴγϑ, ρσορδμοῖδο, ἸΟῪ ρἱοῖγ. ὙΤΏΘΥ ρμοϊπῦ ἰο 8 ΕἸρΊΘΓ Ρ]ΔΠΘ, 85 
ἔδοὸ οὐηϑίϊα εταησεῖΐοα οὗὨἩ ἴμο ΜΙ4416 Αροβ βουρδῦ ἰο ἀο 8, θαῦ οου]ὰ ἀο0 ΠΟ τογὸ Ὀθοδῦ80 
ΤΒΟΥ͂ τηδἄο [86 Ἰδνὺ7ὺ οὐ {86 Βρί γὶῦ οὗὁ ΟὨ γίβῦ ἃ ἤοσο δσύθγῃδὶ ἰδ οὗἨἁ [86 ]Ἰεὐίοσ, δπὰ ᾿υδὺ 85 [9 
Ἰοηρσίηρβ ᾿ἱπϑρίγεὰ ὈΥ ὑμ6 οοηδίϊα ευαηρεῖϊοα Ἰοιηα {Ποὶγ δο] αὐΐοη ἴῃ ἃ 118 οὗἉἨ Θνϑηρθ]1 081 ΓΑΙ, 
80 {80 ἀθεῖτεβ Ὄχργοβϑθᾷ Ὀγ ΟἹὰ Τοβίβηγοηῦ γον ἑου πα ἐμεῖγ βοϊαὐΐοη ἴη [ῃ6 Νοῖν Τοϑίδιμηῦ, 
Βαϊ πάν [Π6 8400 ὑΒ6 Ὁ ψΟΤΘ ἰο 0 τοχυϊαίοα δοοογαΐηρ ἴο ἰανν. Ὑαεῦ ουθῃ ἱπ 86 στοδαί αἀδύ 
οὗ αἰοποιηθηῦ (6 ΓΘ ΘΙΘ 7 ΘΟΓΘΙΟὨἶ68 ΜἩ ΕΪΟὮ ρΡοϊηἰοα Ὀογοπὰ ἐμ6 ΟἸἹὰ Τοβιδτηθηΐ ; βγεὶ, δὴ 
οὔδσΐηρ [ὉΓ δίοποιηθηῦ πῃ δοοοσάδηοθ {1 4}1 ἰΘῷ 8] ΟἸΣΙ ΡΒ ; Βοοοηά, (86 νυϊίίης οὗ (λ6 υὰ- 
Κηονσ, ππϑίοηθα 51η8 Οἢ. ΑΖΆ26] ἘΞ ἴῃ [1.6 ἀοβογί, ἑ 

Τλε ογσαπΐδηι φῇ ἐλ Βοοῖξ ΥΓ Νιιωινιδεν8--- Τὴο ἰλοοσνασυ α8 ξίπσίν ἱπ ἐξ τοϊαίδοη, ἰο ἐδά τοονϊά, 
7Τῆε αγηῖν 9" Οοα. 175 ργεραγαΐζίοη. 18 πιαγολ ἰο ἑαξδ ροδϑϑεϑδίοη ο ἐδε ἱπλεγίέαποε 9 Οοά. 
16 ἰσαπεσγεδδίοηδ, ἐξ ἀσΐεαΐ απὰ τεγμυεηόδοεηοῦ πον ἰδέ αἀἰδοϊρίϊπο 47 ἐΐ8 ξίπησ “ελουαΐ, απά 
την δε ἰρααϊης 4} λ7υ8ε8 ἐο ἐδ δογάον Γ ἐὰξ ρυοηχνβδεὰ ἰαπά. 

ΤΏο διπάδτηθηίβὶ ὑἐπουρῦ οὗ [86 θΟΟΚ οὗ ΝΌΤΩΘΕΙΒ 18 {Π|6 ΤηΑγοῖ οὗ {Π6 ὑγρὶςδὶ Δττὴῦ οὗ 
Οοά δἱ ἐμ βουπὰ οὗ [86 έν ῦ γα ροίβ, {86 βἰρη4]5 οὗ ψγᾶγ δηὰ υἱούοσῃ ἴον αἰγοοίίηρ (ἢ 8 ὙΑΙΒ 
οὗ 6 Βουβδὰ, χη} ὑπΠ6 ὅτι ἔουπαϊηρ οὗ αοα᾽ Β βίαίθ, δηὰ [μ6 σοἸ ουγαίίοη οὗὨ [86 ἔδϑιϊνδ!ϑ οὗὨ υἱ0- 
ΤΟΙΥ͂ 8πἃ ὈΪοβαίπηρ οὗ ΦϑΒουδὰ ἴῃ {Π6 ἸΔπᾶ οὗὁἁ Ρτοχαΐβο (ΟΠ Δρ. χ. 1-10). Ατουῃά ὑμιὲ8 ΘΘπῖγΘ ΔΓΘ 
Βτοπροῖ [Π6 Βοραζγδὺθ ρασίβ οὐ [86 ὈΟΟΚ. 

ΤῊ οοηδοτὶρίϊοη πὰ [Π6 ογάϑζ οὗ ἐπ6 οδιρ οὗὨ [86 ΠΟΙ͂ Ῥ6ΟρΡ]6 ἔοστα {π6 σεῦ ρατί : οὖ [80 
Β8Π16 {Ϊ1π|6 [86 1,οΥ]ΐθ8 Δα δϑδϑίρῃποα ἴο Ἰθδα ἐπι6 ΔΥΙΩΥ͂ οὗ αοἀ (ἴῃ ἃ Βυτι 0} 168] Β6Ώη56 88 ἃ ὈΔΠΏΘΓ, 
ποῦ ἰῃ 8 βίγαϊθχί!ο 86:86, ΟὮ8Ρ. 11]. 22) ; ΤΟΥ 816 8180 τω θη ϊοηθα Π6ΓΘ 85 θοίηρ 86 βογυδηίβ οὗ 
186 ἀτκ οὔ [86 οονθηδηΐ, [ἢ ΒΥ ὈΟ]16 ὈΔΠΠΟΓΡ οὗ [86 ΔΙΙΩΥ͂, ἴο ργθοθάθ [ἢ 9 Δστὴγ (ςἢ8. 1.--ἶν.). 

ὕὍροι {815 ἴῃ [6 βοοοπὰ ρατί 01] ὃν ἴμ6 αἰγθούοηβ ἴῸΣ {μ6 ὑγρίοδὶ σοηβοογαίοι οὐ (86 
ΔΙΊΩΥ, ΘΘρΘΟΙΔΠΥ [ῸΓ Ραϊῖηρ' ΑΥΑΥ ἩΒβαύθυου που] ἀ6819 (Ομ ΔρΡ. γ.}), δπὰ ἴον βοὶ "-ἀθῃ αὶ οα {89 
Ῥατύ οὗ [Π9 ΔγΓαΥ (οἤπδρ. νἱ. 1-21); (6 {86 βοϊϑιηπ Ὁ] βϑίηρ οὗ [86 ΔΙΙΩΥ͂ (ΟΠ Δρ. Υἱ. 22-27), 
δηὰ [80 γ᾽ δ δοὰ ΟΠ ΤΙ ΡΒ 10} (86 Ἰοδάοτβ οὗἨ ῃ:6 ἈΓΠΑΥ͂ Ὀτουρθῦ ἔοσ {86 ΔΌΘΓΩΔΟΪΘ 88 [89 
ΘΟὨἰΓΆ] Ῥοϊηῦ (β.8}Ε διὰ ῃ68α-ἀὈ Δ Γ6.8) οὗ [ῃ6 δγγ οὗ αοἂ (οἶδρ. νἱ}.)}. ΤΉΘΩ ἰῃ σΟΠΙΟΥΙΑΙΥ͂ 
τ (15. ἰρ ἢ Ῥύγροδο [Π6 Βρ] θη αϊὰ Πρ 8 οὗ [86 ἰΌΘγ 8019 δηα ἴμοβο ὙΠῸ ΘΓ ἴθ ΒΕΤΎΘ ὑΠ|6Π], 
Ὧ8ο 1,ονἱΐθβ, ἀγα βρόΐίκϑῃ οὐ (σῆδρ. νἱ}}.). [π δἀαϊ οι ἴο ὑΐι686 σοῃβϑογαίίοηβ [6 ΓΘ τὸ ϑηϑοὺ- 

5 [869 ποίθ,}». 43]. 

Φ 



8 ΘΕΝΕΒΑΙ͂, ἹΝΤΒΟΡΟΟΛσΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΗῈ ΤΉΒΕΕ ΜΙΡΌΓΕ ΒΟΟΚΞ. 

τηθηΐβ (ὉΓ Κααρίπρ οἴθϑη (ἢ) ΓΤ ΟΥ̓ (86 ἴδαϑῦ οὗὨ [16 ῬΆΒΒΟΥΘΡ δηὰ (86 βυρροιμθηίίηρ οὗὨ (89 
αν οὗ [86 ῬΦββουύοῦ ὈΥ͂ ὑῃαὺ οὗἁ [86 ΒοΟΟΠΑ͂ ΡΑΒΒΟΥΘΓ [ὉΓ [8086 Ἀπό] θδη αὖ [λ6 Βγϑῖ, βίταρ οτβ ἴῃ 
186 ΒΟΙΪΥ τρᾶΓΟῖ, δηὰ ὈΥ͂ 086 ἸΔΥΥ [ῸΓ βίγαῃρϑυβ δαϊϊηρ [89 Ῥϑβϑουοῦ (οὨδρ. ἰχ. 1-14). 

ΤὨο (μϊγτά ρατγὺ, (86 σοηίγαὶ ροϊπύ οὗ δ6 ὈοΟΪΚ, ἔὈΓΠῚΒ 8 βρϑοΐβὶ βϑοίϊΐοῃ.. 1ὲ ἀδθβογίρϑα {89 
Ρ᾿ Πᾶν οὗ οἱουὰ ἀπά οὗἉ ἤγθ οὐδϑὺ 86 (806 γη 8016 85 (6 ἀϊγίη6 βίρῃβὶ ἴοσ (8:6 τλᾶγοθο8 οὗ [βγϑοὶ, 
δηά (δ6 Ὀϊονίης οὗ [88 δβιῖγον συπροίβ 85 [86 Βυπηδῃ δίρηδ) [0] ονίηρ ὑμ6 ἀϊνίηθ (εἰδρ. ἰχ. 
1δ---χ. 10). ὶ 

ΤΏοη ἴῃ ὑμ6 ἔουγίῃ ρατὺ [86 ἀοραγίαγο οἵ [8γ86] ἴσγοαὰ 5ἰηδὶ δηᾶ [86 ἢγοὶ αἀἰϊνίβίοῃ οὐ ἰΐ5 

ΤΩΆΓΟΒ68, [8 ΘΒ δϑιἰβολθηῦ ὈΥ͂ ἃ 86 γ08 ΟὗἁὨἁ ΟΔΙδτα (108, ὑγαηβργοβϑίοηϑ δηὰ ἰαάριμοπίδ, ψ Ὡἱο ἢ 
ΡΙΟΥ͂6Β ἰμαῦ (118 ΔΙΓΙΩΥ οὗἩ (ἀοὰ ͵Β ΟὨ]Υ ΒΥΠῚΌΟ] 164] δηὰ ἰγρὶοαὶ. ΤΑ ΐβ οσοδϑίομβ [86 ᾿ηϑεϊ οι 

οὗ ἃ Π6 ραγ βολίΐοη οὗ [88 Ρθορ]6 ὈΥ͂ 6 ΒρυΠηρ οὔ τγαΐοσ, ταϊχοὰ τ 0} [6 45865 οἵ ἃ τοὰ 
μοΐΐογ, νοι 88 Ὀθθη τδὰ6 8 οὔτβθ. ΤὨΐβ Βοοοῃ οη 48 πὶῖῖῃ ἐμ6 ἀραί οὗἨ Μιτίδηγ δηὰ οὗ 
[86 πἰψ-Ὀτοϑὺ Αδγοη (οὮδρΡ. Χ. 11--οῆδρ. Χχ.). ΤῊΪ8Β ραγὺ ἰηοϊιιάο8 ἐπ 6 Ἰδοῦ ἰο Καθ 
δηά ὑμ6 Ἰοπρ' ϑοζουχη ἔογα {}}} [86 ἀδραγίασγα οὐ [86 ποὺ ρϑηδγαίίοη ἴοσ Μουηὶ Ηοσ. βροςϊ4] 
ἱποίἀθηίβ ᾶγθ, (89 Ὀυγπΐηρ ἴῃ ἐμ 6 σαπὴρ δηᾶ {86 ταϊγαοι]ουβ ρἱ ἔν οὗ ἴοοά ὈΥ͂ τμᾶπηδ ΔΠ6 4.818 ; 
[86 Ὀοαϑίϊηρ οὗ ΑἌγοῃ δῃηὰ Μίγίδιι δραϊμβὺ Μόοβοβ; [86 ἀοῤδοίίοπ οὗὨ ἔπ Ῥβορῖὶα δὖ ἰῃ6 γοροσὲ 
οὗ [86 βρ᾽658 δῃὰ ὑμοὶγ ἀοίεδί δϊογψαγάβ ἴῃ (6 ὲτ Ῥγοβασαρίίοα ; ἃ Π6Υ τορα]δίίοπ οὗ [86 Ρθδοο- 
οδοσγίηρβ, τ ἸΟἢ ΘΠ ΟΙΟ568 ἃ Π6Ὺ Ρτγϑαϊοίὁη οὗ [ἢ 6 Ῥγοιη βοα Ἰαπά : 4 νἱοϊδίζοη οὗ ἴ 6 Βαθθαια 
8ΔπᾺ ὑμὸ Ἰυάσπιοηῦ δοοογάδά ἴο ἱΐ; (86 γϑ 6] οη δηα ἀοβίγαοξίοη οὗ ΚΟγα ΒΒ ἐλοϊίοη ; [86 χτηυτ- 
ταυγὶηρ; Οὗ [π6 ΡΘΟΡΪ6 αρδϊηδὺ {16 Ἰυἀστιαθηῦ ν᾽ ϊ6]} δά ονογίδικθη ἐμ ἔδοίίοη, δηὰ {88 ἀδ] νοῖ- 
866 οὗ ἔμ6 ΡΘΟΡΪΘ6 ἔγοηι 89 πα σταοπῦ ἰη οῃἀθ4 ἴον {Πιοπὶ ΟΥ̓ ὑπ ἱποθηβθ οβδγοά ὈΥ͂ Αϑτζοῃ, δὲ 
ψἘΙΘΒ {ἴπι6 ὑμ6 Ροβιϊοι οὗ 86 ῥγιοϑίμβοοά 18 58.}}} ΕΙΡΏΟΥ δἀνδηοθα. Αμπάὰ βη411Υ, ἀραχὺ ὉΥ͂ 
56} σοΐθβ ἰμ οαἰδϑίσορῃθ αὖ δου δα, θη Ὀοΐὰ Δίοβοθ δηὰ Αδσζοῃ βἰπποᾶ δηὰ ΤοΥΘ 
Ραμ 5164. 

ΤΒο ΔΓ ρατὺ ἀθβοῦῖθ68 {π6 βοοοπὰ ἀν᾽ βίοη οὗἁὨ [86 τηδτοῖ οὗ [Π6 Ιβγδθὶ ΐθ9, τ ἢ Δρρᾶ- 
ΤΏ 15 [0 8 ἴᾶγρὸ δχίθηὐ ἃ γεΐαση; Ὀὰὺύ 1Ὁ ΠΟΥ 618 ἴο Ὀ6 8 Σρᾶσγοὶ οὗ νἱοίοσυ, ἐμβουρσῇ βοῖωθ 
Ετοδῖ ἰγαηβ τ ββί 8 οὗ [6 ΡΘΟΡΪ6 ἃγθ [Ὁ] ονσθα ὈΥ͂ σγθαῦ ριι πἰβῃτηθηΐθ. Οὐ [18 τλϑγοῖ, πο ἢ 
Ῥορίπβ αὖ Μουπὶ Ηογ δηὰ οοηίϊηιι 68 ἐγου ἢ 8. ργοδῦ οἰσγουὶλῇ ἀγτουπὰ {Π6 Ἰαπά οὗὨἉΪμ6 ΕΔοιηϊἐο8 
ἴο (86 οποδιηρτλθηῦ οἵ [86 15γβο} 65 δὖ Βῃ 10{1π 1π {86 ῥ]αἴη οὗ Μοαῦ, Ἐ]ΘΑΖαῚ [ἢ 6 πον Βὶρῃ- 

ΡὈγίοϑῦ βίαπαβ ὈΥ͂ {88 β[46 οὗἩ Μίοβοβ; δὖ 1αϑὺ Ψόβιϑ Θοτηο8 ἔογί ἃ τηογο ροβ νον 88 Π 6 σϑρτο- 
βϑηἰδίϊνο οἵ Μοβοβ (ομρ8. ΧΧΙ.---χχν.). ΤᾺΘ ὑνο ὑγϑῃβουθβϑίοῃβ οὗἁὨ [βγδϑὶ, {μῖσγ ταυστηυσίης 
Ὀαοδι86 οὗὁὨ ὑμ6 ἸΟΩΚ }ΟὐΓΠΘΥ͂, δηα ὑπ ον που .1 688. ῥαγι οἰ ραίίοι ἴῃ {π6 γονο]8 οὗ 86 Μἰαϊ- 
δη 65 ἰη {86 Ἰαηὰ οὗ Μοδῦ, ἄγε ρα πίβῃρα ὈΥ Βα 8 0]6 ἰη ΗΠ] οὐΐοη5, τ αἰ οἢ ἀτθ ἀραΐη [0] οὐγϑᾶ ὮΥ 
(μοοογαίϊο ἴγρε8 οὗ βα] γαίίΐοη. Το Ὀ] ββίηρβ οὗ Βδίδδια ἴόσῃι {μ6 σϑηΐσχαὶ ροϊηὶ οὗὨἩ (86 6χαδ]ίδ- 
τίοη οὗ [5.86] ΠΟῪ Ὀδρὶ πηϊῃρ. 

ὙΠ 186 βἰχιμ ρατὲ θερίπ [86 ῥγραγδεξοηβ ἴῸΣ δηΐγαποα ἰηΐο Οαπαδη, ἘΕἸγϑ [πογο ἰ8 ἃ 
ΠΟ ΘΠ Πού οη. οὗ [6 ΠΟῪ Ρυγ ΒΘ Ρϑορὶθ, [86 ΠΟῪ ρσϑηθγαϊίοη. ΤΏΘη Δ Θη]αγροιηθδηΐ οὗ 

{80 ἸΔὉ ΟΥ̓ ἸΠογἴδποθ, οϑρθοΐα! ]ν ἰῃ τοίρθγθησο ἴο ἀδυρ ιίοτβ ΒΟ 806 Ἰιοὶτθ. ΤΏ {ῃ6 σοη86- 
ογαϊίοι οὗ ψΦόοβδ 45 [μ6 ἸοΔ 6 Ὁ οἵἉ 15τ86]. ΤῊΘ ἀϊγθοί:οἢ8 τὶ τοραγὰ ἴο {μ6 οἴεγίηρβ σι μΐσοῃ 
ΔΓΘ ὨΟΥ͂ 1η816 ἸΏΟ076 ἀοἤἶ(6 ἀΓΘ ἃ ργδβᾶρε οὗ [6 ΤΆ γο} ἱπίο Οδηδϑη, οὐ οὗ [μ6 Ὀορτ πηΐηρ οὗ ἃ 
{ϊπ16 ΔΘ [9ΓΆ6] τν}}} Ὀ6 8016 ἰο Ὀγίηρ {{1|686 οἴογίηρθ. ΤὨΘ ΠΟῪ Δ οὗ 86 ἔδαβίβ σίσβι ἤθσθ 
ὈΘΑΓΒ ἃ Β᾽Ὰ11ΔΓ β'αϊβοιλίίοη, ΤὨΘ βουθηίῃ ΠΟῪ Τ00Ὲ}, ἰῃ6 χτοδὺ Βα θαί οὗὨ [86 γοϑδσ, ἰβ τιδάθ 
οἰϊοῖ οὗἉ 41}, 858 ἃ βίρῃ ὑπαῦ ἰϑγ86] ΠΟῪ δηίθιβ ἰηΐο 13 Γγοϑῦ. Ηθτγο 4130 [16 Βρῇοσο οὗ [16 γον 
ΔΡΡΘΔΙΒ 85 06 Οἵ ργοδλίογ γοθάομι, δηα δῦονο ἐμδὺ οἵ (86 ᾿6ρ8] οἴει ρ8 ; Ὀὰΐ δὖ [86 ΒΑτῃ6 {1π|0 
10 ταυδὺ Ὀ6 Ὀγουσαῦ ππάον (6 τυ] οὗὨ ἰδ. Α 1αϑὲ ὈΪΟΥ͂ δσαϊηϑῦ {Π|Ὸ Βοαΐίβϑη, [86 σδιηραΐϊρα 
ἴου γθηρσοδῃοθ οἡ 86 Μ|Ιαϊδηΐίο8, ὉΥ τ Ιο ΙΒΓ86] 18 ρα γΙθ6α, ΤὉΓΠπὶ8 086 σομο] βίο οὗ {686 
ΡῬΓορδγαίουϑ (οἤ 8085. χχυὶ.--χχχὶ.). 

ΤὮΘ βαυϑηῃ ραγὺ σοπίδ 5 [86 σοι θησοπιθηΐ οὗὁἩ ὑμ6 βου ]οιλθηΐ οὗἁὨ ἴβϑγϑδϑὶ πῃ Οδηδδῃ. 
ΕἸτβὶ, [86 ποι ι]οπιθηὐ οὗὨ (86 ὑγῖθ68 οὗ Εοαῦοη δηα Οδὰ δῃὰ {}ιὸ μα] {τα οὗ ΜΙδῃδββθα, δΥ0 
ἀοβου θὰ, Τΐβ ἰβ ΤΠ] ον ὈΥ ἃ γεὐγοβρϑοῦ οὗ 16 δηάογίηρ ἴῃ 86 ἀδβοτῦ; δηᾶ ὈΥ δὴ δηϊϊ- 
εἰραύϊοι οὗ ὑπ6 ζαΐαγο, οοηβϑυϊης ΟΥ̓ Δῃ Θησουτγαρϑιαιθηῦ ἴ0 δυο [π6 ἰαπά, ἀοβπίηρ ἴμ6 Ῥουπάδ- 
Τἶ68 οἵ {μ6 Ἰαηά δηὰ ἰμοβο γῆο βμου]ὰ 411οὗ ὑΠ6 Ἰδπά, αὖ {ἢ Βατηθ ὑΐπι6 ραγιϊ ]ΑΥΙΥ τη ηὐ]οὨΐ Ὡς; 
{6 οἰτἴο5 οὗ 86 1,6 ν 168 πὰ οὗ τοῖαχα. ΕἼΠΔΠ]Υ [86 ᾿πογϊίδηοο οὗ (μ6 ὑγ068 18 Θμδιυγοα ἀρζαϊπβὶ 
αἰν᾿ βίο (οΔρ8. χχχὶϊ,--- Χχχυΐ.). 



6. ΒΕΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΒ ΤΗΒΕΕ ΒΟΟΚΒΒ ΤῸ ΗΟΙΥ͂ ΒΟΒΙΡΤΌΠΕΊ ΙΝ ΘΟΕΝΕΈΒΑΙ, 9 

 θΘ. ΤΗΒΕ ΒΕΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΞ ΤΉΒΕΕ ΒΟΟΚΙΑ͂ ΤῸ ΗΟΙΥ͂ ΒΟΒΙΡΤΌΒΕ ΙΝ ΟΘΕΝΕΒΑΙ, ΑΝ ΤῸ 

ΤΗΕ ΝΕῊ ΤΕΞΤΑΜΕΝΤ ΙΝ ῬΑΒΤΙΟΙΑΒ. 

ΤΉΘ56 ἰὮχοα τὰ] 4416 ὈΟΟΪΚ8 ΔΓ 'ῃ 8ῃ θϑρθϑοΐβὶ βΒ6η86 {86 1ᾶγγ ὈΟΟΚΒ, οὐ {π6 Δ οὗ [86 Φ 618} 
Ῥθορίθ. Βιῖῦ ϑυθῃ ἔοσ [16 7615} ΡΘΟρΙΘ ὑμλ6 Ὁ ἀγὸ ποὺ ὈΟΟΚΒ οὗ ἃ ἴΏ6Γ6 Ἔχίθγηδὶ ἸΔΥ [Ὁ (ἢ 

τοσυϊδύϊοπ οἵ 8 δχίθγῃὶ) βίδίθι ὙΊῸ βο ἃ υἱ θῖν {8686 ὈΟΟΚΒ ψου]ὰ θα γοδλιὶ 45 106 Πποδαίμϑῃ 

Ιανν ὈΟΟΐκ5 οὗ ἃ ΡΟ ΓΙᾺ] ᾿ϑαὐ λοι ΐϑη, δηὰᾶ [πο 96 18} ΡΘορ]6 πουἹὰ Ὀ6 γοργά θα 85:8 μοαίβϑη 
ῬΘορὶΘ διιοηρ [Π6 ποδίμβη, [ἢ ἔδοὺ {86 «6 ]8}} Ρθορὶθ 10 πιδᾶθ {86 δ ἃ σονοηδηΐ οὗ [89 
Ραγιϊδ! ν οἵ αοἀ δηὰ οὗ τα ιὐθουβῃθβθ ὈΥ τ ογ 8, ἢ85 Ὀ66 8 βιδύεσγθα 859 ἃ πδίϊοῃ, δηὰ οδϑῦ οαῦ 
ΔΙΠΟΙΡ 811] ρρορΙο. 

1π σοη͵αποίίοι τι ἢ ἐμ Βροοΐα] 16ρ8] δπὰ ἡδύϊομαὶ βἰρη βοαίίοη, [8686 ὈΟΟΚ8, 45 θοΟΪΚ8 οὗ 

τουο δίΐοη, ΒΑΥ͂Θ ἃ ΒΥΠΡ0116 8] δἰἀ6 ; ἱπ ὑμοὶγ 1ἰῦογ] οοτατηδῃ 8 δηα ἰβίογί αὶ] ἐδαύασοϑ ὑπ  Ὺ 
Ῥτοϑοηῦ ῃ 5υτθ0] ἸΟΙῪ Ββρί γἰϊαδ] το] ἰΐοηβ. ΤῈΘ ΔῈ οὗ οἰγουμηοϊβίοη δ πουποοά ἴῃ Ομ 6518 
Ὀοοοτη685 [86 Βυτρο] οὗὨ 8 οἰσοιτμοϊβίοη οὗ ὑμ6 ῃεατί, ΤῊ ΪἷΒ ΒΥ 0 0116 8] 5146 οὗ [86 17 ἰῃ 116 ἀ 
οοπδίχιαοίΐοῃ, ὈΘΟΟμλ65 ΤΓΙΒΘΓ οἡ ΓΒτοῦρὮ [86 ἸΔῈῪ ἴῃ ὈγοϑάοΥ σοηδίγαοίί οι, [ΠπΠ6 Ἰαγροσ τονοὶα- 
ὕοη οὗ αοἀ ἱῃ Ῥτορ 6 ΟΥ̓, {1}} 086 αν Ῥ85868 ΔΎΓΑΥ ἰμ (86 τηοσῃΐηρ Ὀοδπ18 οὗ ὑμ6 Θρ᾿ τὶ, 

Βαυί, ἰτγάϊγ, [86 ἵῃγϑο ὈΟΟΪΚβ μᾶγθ 8 ὑὙρ168] βἰάθ; ὑΠ6Υ βοὺ ἔογί ὑπ6 ζαΐαγο τοδὶ], ἑ. ἐ., βρὶ- 
τὶ Δ] τοἀθιηρίΐϊοη δηᾷ 108 ἔγαϊδ, (8 ΠΕ οογεπδηῦ δπὰ ἐμ σϑϑαὶ κίπράοιμῃ οὗἩ αυά, {μὲ 18, (0 
Νον Τεϑίδιμοηὐ ἱπ ργορδυδίοσυ δηα διπάἀδηλθηΐα] ου] 68. 1 γ6 Γοραγα τη οΓοὶΎ {Π|6 ΒυτΡοὶ - 
68] δηά ἰγρίοδὶ, (δῦ 18 (16 Βρί γὶ 8] 8146 οὗἩ [6 (γθθ Ὀοοῖκβ, γγὸ ᾶνο 6 Νὸν Τοβιαπιοηΐ ἴῃ 
186 ΟἹά, {86 Ὀορίππίηρβ δά ἐουπαδίϊοῃβ οὗὨ (μ6 δἴθγῃβὶ γουϑἸδίΐοη οὗἉ βαϊγαίΐοη (Η Ὁ. χὶ. 1 ἢ); 
ἡ πὸ τορϑγά ΟὨΪΥ 1.6 δχίθγὶοῦ γΟὸ ΒΔΥ6 [86 Ὠδίΐοη Δ) ἸΔῈ οὗ {86 968, οδθ Ὀαγάθη δπά [πὶ- 
ῬΟΒΒΙΌΙ ΠΥ ΟΥὨΤᾺ] ]]πλομὺ πιαϑὺ ἸοΔα ἴο Ομ γὶβὺ (Αοίδ χν.). Βαυΐ τορασάϊησ Ὀοΐὰ δ 168 δὖ οὔδο, 
γγ δαγα ἰδ6 Ρἱοίατο οὗ ἃ βίγοῃρ' Θομοθηίγα οι ΟΥΓ οοῃ γϑοίίοῃ οὗ 9 Κίπράομι οὗ αοἀά 88 ἃ ῥτο- 
Ῥαζαίζοη ΤῸ 118 Ταΐατο Ἀπ] τα 64 ΟΧραπβίοη δηᾶ οαὐο] οἰ ἴγ. 

ΤΟ ροβίζγο 8146 οὗ {18 Εἰβίοσυ οὗἉ Ἰορἰβ αὐΐοι 18 [86 ἸΟΗ͂Υ Βρὶ 8] αἷτὰ δηὰ βἰρῃ  βοδηοο 
οὗ [86 αν, 1158 χορ ιοῦοαὶ δμα Μοβϑίδηϊο ὑθαγίηρ. [5 ποραίΐνο 8149 οοῃβίβϑίβ ἰη (5 Ὀτησίηρ 
οἂϊ ῥῬγοτα ΠΟ ΏΟΪΥ ὑμαὺ [86 ἸΔῸΡ 88 ἰδ οδηποῦ ρῖνο 1ἰἴ6, θαὺ ὑμαῦ ὑπᾶονῦ [86 ᾿δνὺὺ {ἢ 8 Ρθορ]θ οοη- 
δίδ ΠΥ βἰι 16 ἀπὰ []1, Δα ΟὨΪΥ ὉΥ ἀἰνῖπα ΟΠ αϑ ϊθοιλθηΐβ δηᾶ ρτᾶςθ, ὈΥ͂ ῬσΣ ΘΕ Υ ἱηἰογοθββίοα 
δΔηὰ δἰοποιηθηΐ, ΕΥ̓͂ ἰγὰ0 ΓΟρΘηΐδη06 Δα αἰ (ἢ, 40 (ΠΟΥ ἀρϑίη γοδοῦ [86 ρδίῃ οὗ βαϊναίίοηῃ. 
ὙΠ ΐπ τ} 15 Ἰα᾿ῃ --ἰγγοβροοῖνο οὗ 1.8 Ἔχ ρϑΏβΊο ἰῃ Π.Θα ΘΓΟΏΟΙΩΥ ---ἰ γ6 18 ργοαῦ ρσόρτθβδ 

δ στον, 845 18 βΒῃονῃ ἴῃ ἴμ6 αἰ βόγθηοο οὗ ὑμ6 τοϊαίϊοηβ θεΐογθ δῃὰ δίνογ [δ βού ἃρ οὗ 
16 φοϊάθη οδ] δ θδύτνοθ [86 ἢγβὶ δῃᾶ βδοομπά 0168 οὔ {π6 ἰδ. 

Αὐ [86 βγϑῦ ρίνιης οὗ [86 ἰὰτν [6 ΡΘΟρΡΙΘ 866 186 ᾿ρίηϊηρ 8)πἃ Βοαὺ ἴδ 6 ἐδυπᾶοσ οἱ ἰδ9 
τοοπηΐ, δπ ἃ ἔῃ τηογίδ] ἴδδγ ὨΌΓΙΥ ΔΥΔΥ. Μοβοβ δ'οῃθο σηυδὺ βρϑαῖς νι} αοα ἴον ἔμ Ρθορΐο. 
Βυὺ Μίοβοβ νγ)ἃ8 80]6 50 ΤᾺΣ ἴο ααϊδὺ ὑμ6 ρϑορῖίο, ὑἐμαὺ ἴδον (86 ρίνίηρ οὗ [μ6 ἰατν ἄδγοη, ΝδαδΌ, 

ΑὈΐδα, ἀπ βου ηΥ δ᾽ ἀθυβ, τ ἢ Μόοβοβ, νοῦ 8016 ὕο Ἀρργοδοὶ {πΠ6 ἴορ οὗ {π6 τηοπηῦ, ἀηα ὑΠ6γθ 
ῬοδΒοϊὰ αοά, ἀηὰ οδὺ δῃὰ ἀγίηὶς (Εχοά, χχὶν.). Αὖ [16 βθοοπά βο]ουτῃ οὗ ΜΌΑΘα οὴ {1160 τηοπηῦ, 
ν6 ἀο ποῦ ὮΘΑΓ Οὗ [8686 16 ΑΥ[Ὁ] βἷρῃβ. ΕὟἼΟΙᾺ ταυβίθυ! ουδ ΘΟΠΟΘΑΙ πχθηῦ δ πα β᾽]θηοθ, ἢΘ ΘΟΠ168 
ἴογι ἢ τ 51 πηρ ἴλοο, θοίοσο τ ἰοῖλ ΑἌΥο δηα (μ6 ῥγίποθϑ, ΜΏΟ δὖ [6 ἢγβῦ ρἰνίηρ οὗ [λ6 
Ια ὈΘμ 614 αοά, τεἰγοαῦ ; δπὰ ὑμὶν β]ανΐ8}} ἔδαγ, δῃὰ ὕὑμαὺ οὗ {1 ῬΘΟΡΪθ, 18 ἀραῖῃ αυϊοίεά ὉΥ 
οοὐογίηρ Μοβϑβϑ᾽ ἴδοϑθ ψὶὺἢ 4 γδὶ]. Ψολούδὰ ΗΙπηΒ6] ἢ, 4180, πὶ ογάθυ ἰο σθαββΌγο {1.6 Ῥθορίο, 
ἸΏΔΚ68 ΚΠΟΩ ἔγομι Κ᾽ ηδὶ ἢ 6 τηοϑηΐηρ ΟὗὁἨ [80 πδῖὴθ Φοϑονδὴ ; [παῦ ΗΘ τὰϑ “ 606, τρϑγοὶι] 
δηἀ στδοίουβ, Ἰοηρ-δυβετίηρς δηὰ δρυηάδηΐ ἴῃ στδοο δηὰ γαίῃ, ΘοΡὶ ΠΡ ΤΩΘΓΟΥ ἴῸΓ ὑμβουβαηάμ, 
Ἰογρινίηρ Ἰπἰαα Υ, ὑγβηβργοββίοι, δηὰ βίη, θὰ Ἰοανίῃρ που ηρ ἀπρΡῸἰΒῃ6α, δπα νἱ᾽βιηρ τη 6 
ἰηϊψαϊγ οὗὁἨ [6 (Δύο γβ ΠΡΟΣ [86 ΟὨἰάγοη, απ προ (86 ΟὨΣ]ἀγθη᾿ Β Ομ: ἄγοη, απίο 186 {δ τὰ 
δι Τουτὶ ρσοποτγαίίοη."" Βυὺ οὐ ἰῃ6 οὗδιοσ μαπά, ἰΐ ἰβ πον ἀοίοσιαϊ πο ὑμαὺ Ψ θονδῃ κΜ}}} 
ΔΟΘΟΙΏΡΘΩΥ͂ [Π9 ΡΘΟΡΪΘ, ποὺ 848 96 ῃουδῃ Ηϊη)Β61 ἢ, ἰπ (86 ταϊἀ8ὺ οὗ ἔπ 6 Ρ60}]6, Ὀὰὺ ἱῃ {86 ΤΌΓΙΩ 
οὗ δῇ δηζϑὶ Ὀοίογα (6 πὶ, ὑμαύ ἰ8, ἰὴ 6 ἔοσια οὗ ΟἹὰ Ταοβίδιαθηΐ τουθὶαίΐοη δηᾶ 1δτ. Αϑ8 
ἸΠΆΓΚ οὗ [18 ροβιϊνα βοραγαϊίοη, Μόβαβ σϑιγουαβ ἷ9 ἰθηΐ 88 ἃ Ῥγου βίοη δὶ ἐδ ογηδοῖο οὐ δ ἀθ 
{16 σαπὶρ ; 85 δοὺῦ ψῖο Ὀγίηρβ ἴο ταΐϊπὰ Φόθη {μ6 Βαρίἰδϑῦ ἰη [116 ἩΠ|ΙᾺΘΓΏ 658; δηὰ ἐμ 6 σομρτθ- 
ξαϑ(ϊοη ἰὴ [1.16 σΔ ΠΡ 8 ΟΥ̓ ὑμαὺ ἀδοϊαγοὰ ὑποϊθδῃ. 3 



10 ΘΟΕΝΕΒΑΙ, ΙΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΕΞ ΤΗ͂ΒΕΕ ΜΙΡΌΤΕ ΒΟΟΚΑ͂.᾿ 

87. ΤΗΕ ΒΕΙΑΤΊΟΝ ΟΕ ΤῊΗΒ ΤΗΒΕΕ ΒΟΟΕΒ ΤῸ ΤῊΕ ἘΕΟΟΒῸΒ ΟΝ ΧΉΙΟΗ ΤΗΕῪ ΜΕΒΕ ΒΟΟΝΡΕΒ. 

Το Ἰορίθ8] οοπηδοίίοη δηα [Π6 οΥζβϑηΐο ΠΣ ΟΥὨ [8686 (ὮΧΘΘ ὈΟΟΙΒ δ΄θ ὀχ αἰ υἱ (θᾶ ἰπ αηἀ6- 
ΪΔΌ]6 ῥγθοϊβίοη, οἰ ΘΆΣΠ 685, δη ἃ Ὀοδαΐγ. 

Απὰά ποῦ 1688 ΟἸΘΆΓΣ 8 10 ὑμαῦ 0818 8016 σοαρίοχ οὗ {μ6 7 ΙΒ παίϊομ δ] αν ἴβ διτδηχοὰ 
ποὺ δοοογάϊηρ ἰο ὑπο βύσὶοὺ σραυγοιαθηίβ οὗ αἰδύοτυ Ὀὰΐ οὗἉ το] βίοι ; ἃ ββοσγϑὰ ἔβθθσῃδοὶθ ἐμοῦ 
ΤηΔ 9 οὗ Βἰβύοσ 98] χλδύθσί]8; ῃοῦ ἃ τηθσο ἀϊάδοίΐς σοτηροβίοη, Ὀὰύ 4 οΘοπογοίο ἀἰάἀδοιὶς ἀΐβρο- 
εἰ οη βίσυηρ ὍΡΟΙ {86 {ΠγΟΔα8 οὗ ἰβίουυ. βοραγαίζηρ [86 ἰαδίοσί δὶ ἔγοτα {86 ἀϊάδοιϊς 6}6- 
ταϑηΐβ, 6 πὰ ὑμαὺ ὑπὸ ἢγϑῦ ἰβίοσί αὶ ροσίΐϊοη (Εἰχοάμβ, Ομ ΡΒ. 1.--- ν}}.), ταΔ 68 ἃ Ὀοοῖς ὈΥ̓͂ 
ἰι56 1 ΦΔοϊποά ἴο ἐμΐβ, 88 ἃ βοοοῃὰ Ὀοοῖς, 1 ἐμ βθοοῃᾷά μαζὺ οὗἉ Εχοάυβ ; [89 ῬΟΟΚ οὗ ρτορδοιϊ- 
σα] δπὰ οἰ μιἷοδὶ Ἰορ ϑδίίοη. 1ῳϑυϊουβ σοπίδίηβ ΠΟ ἔγαοθ οὗ ἢ ἰβύογὶ 631] ῬΓΟΡΤΟΒΒ ; 10 18 Βα ΡΥ (ἢ 9 
Ἰδυσ-ὈΟῸΚ οὗ 1,ο νυ] ολ] πόσβῖρ. ὙΒ6 ἤγεὶ βϑοίΐΐοη οὗ ΝΌΠΙΌΟΙΒ (σμ 88. ἶγ.---χ, 10), ἔοστηβ (89 
οὔ] 1η9 οὗὨ {μο μοοογαίίο, Κίηρὶν Ἰορ!βδοη. ΤΆΘη δὖ ἴλ6 ὈΪδδί οὗὨ [89 βέ!γοσ ἰσυαϊαροίβ (86 
ῬΘΟΡΙΘ ἀορατὺ ἔτοτι βῬ'παὶ. Απὰ μὸν [Ό]]ον. ἰμ6 δϑοομὰ ἰιἰβίοσὶςδὶ ραγὲ οὐ πὸ νι βοὶθ 
ΟΣ Κ, 0110 ἸΏΔΓΟῈ ἔγοπι 5] παὶ ἴο [86 ρ]αίη οἵὗἩ Μοδῇ, δῃὰ σαγίουβ Ὡθν 1658] ργϑοορίϑ, 85 βρθοΐδὶ 
αἰγουχμαδίδησοβ οσοδβίοηθά μο. Τὺ [86 ἴὮγ60 θΟΟΪΚΒ δσγδηροα δοοοσάϊΐπρ ἰο ὑμοοογαῦϊο ρυγ- 
ῬΟΒ6Β πη81κ6 ἔγο ῬΟΟΚΒ, ἃ Βι} 8116 Υ Ῥοηϊδίθυοα ἰῃ {μ6 σγοδίοσ. ἹἸπουρη 6 τὰν ποὺ ἰδὺ βρϑοΐδὶ 
δίγοϑϑ ὉὃΡΟῚ [86 Βαογρα {ΥὙη]1Υ οὗἁ 18 ἰατν, γοὺ 1Ὁ 18. ΤΟΥΓΓΔΥ ΟΥὁἨ Τοτρδυκ, ὑπαὶ (6 οἰμἰσΑ] 1ερ 818- 
ἴοι ῬτΌΡΤΟΒ8Θ68 ἱστοῦ [λ6 βίδαΐα οὗἨ ἀφυθιοριηθηῦ, ὑπαὺ [86 Ἰορἰβ᾽αίίου σοποογηϊηρ, ΟσΒἷΡ 
ἔγοτη Ὀορὶ πηΐηρ ἰο Θπὰ 18 ἃ Πη]8)6α βυβύθῃηι, ν ΐο ἢ 18 Γι ΠΟΥ ΟἹ ΒαΡρ]οπιθηίθα ὈΥ {86 οἷν] 
Ἰορ]ϑ]αἰζοη, τ 8116 ὑμ18 Ἰαϑῦ 18 Θ]αγρα 88 ἰβύουί 81 οσοββὶ 0.8 τοαυΐγοά, ἰη δοοοσάδησο τὶ [ἢ 9 
8081 ΘΟΌΓΪΒΘΟ οὗ οἷν}} Ιορ!δ]διΐοη. Βαυὺ (μδί [18 οΘοποσοῦθ υ} Υ αἰ ποὺ ρῥγοσθϑὰ ἔγομι 8 βίῃηρὶθ 
Βυμλϑη ΔΌΪΔΟΥ ὍΠΟΥ αὐνγίπηθ ἱπδρί γαίῃ, ΔρΡΘΔΙΒ ἔγοτλ ΤΩΔΩΥ ΡὈγοοίΐβ, 88 Ὑ6]] 88 ἴγοτηῃ [}6 ΥΘΓΥ͂ 
παῖαγθ οὗ ἰμο80 θοοκθ. ΕἸσδύ οἵ 811, {1.15 18 βονγῃ ὈΥ͂ 086 οοπηθούϊζοη τι Πα ΓΟΠΟΙΩΥ, ἷπ. 
ΜΟΙ 1 18 Ρ] δίῃ ὑμαὺ ῥγθυϊουβ! Υ- χα δύ ρ; ΓΘΟΟΓΑΒ ΘΓΘ ΒΥσδηροα ὈΥ͂ 8 Β ρβοαποηΐ οἀϊοσ, ΒθοΒ 
ΣΘΟΟΓΩΒ ΔΓΘ 8180 ἴῃ [8686 ὈΟΟΚΒ αυοὐθα ΟΥ ῬΓΟΒΌΡΡοΟΒοά, ἔοσ ἱπβίδποθ, [9 βοῃρβ (ΝΡ. χχὶ. 17 
Βι, 271 81.) [86 Ἀἰβίοσυ δπὰ δβρϑοί δ! γ ἐμ 6 Ῥσορμθοὶθβ οὗ Ββίβϑι. 

Τὰ ΠΘΠΘΙΆΙ ψγὸ οδηηοῦ ΜΓ οογίδϊ (Υ ἀθοὶάθ μοί ὑμοθο ρατί ψ οὶ μδὰ Μοβοβ [ὉΣ 
ΤΠ οἷν δυῦμου (88 Ὁ. ἰπβίδῃηοθ ΒΙΕΕΞΚ ἀο068 ἰπ πἷβ Τηἰγοάἀαοίίζουη, Γοοοχηϊζίηρ ΙΩΔΏΥ ΒΌΟ ἢ ρατγίβ), 
Δη4 {μ086 ΜΔΙΟΝ ΔγΘ ἀὰ9 ἴο ἃ Ἰαίδὺ σουϊβίοῃ οὐ δα αἰ ζίοι ; Ὀαΐ ἔγοση βδα ϊβίδοίοσυ ΡΓΟΟΙΒ 6 πλ8κ6 
{86 [Ὁ] τίς αἰδυϊποίίοηθ: 1, ΤΏΟΘΟ οΥἱ κί 815 τ ῖο ἢ ἃγθ Γι ἀδιαθηΐβὶ, ἴο τὶῦ, [86 ῬΥΪΙΏΔΥΥ, 
ἰγδαϊ θη] δῃα τγὶτὑθῃ σθοοσὰβ οὗ {10 ρϑ ῃ6β8 οὗ (86 Ρ60}]6---Θβρϑοΐδι]ν οὗἁἨ ΦοεορἘ---ἰ θη 186 
Ουὐ]1η 68 οὗ δ ἰμοοογαίϊο Ἰορ ϑ᾽αδίοη (86 Ῥϑββουοσ, ἰδ 6 ἀθοδίοριι, 86 ἐδογηδοῖὶθ, (86 ἰδ οὗ 
ΟἸἸΘΣΙ Ωρ, ἐέο., ΒΟΏ ΡΒ, ἔοττηβ οὗ Ὀ]ΘΑΒΙ ἢ, ΘΠΟΑΙΙΡΙΩΘΏ ἰδ) ; 2, {86 διτδηροιηθηΐ οὗ {86 ἰδ ἰηΐο 
[Ὦγθθ ραγίβ ὈῪ 186 μδηῃὰ οὗ Μοβοβ; 8, ἃ 4] Ἰαΐϑὺ σουϊβίοῃ, πίοι, ὈΥ͂ Δυγβηροιηθηῦ δηὰ δἀάϊ- 
ἴοι, βουρεῦ ἴο ῥγοϑϑηῦ [86 οοιμρΙοῖθ ἁπἰτΥ οὗ [89 Ῥαεηίλιθυςἢ. 

Τμαῦ βῦο οοΟἸ]οο θα οτίμα]8 τόσο ὑμ6 Ἰουπά ἰΐοη οὗὨἉ (μθ89 ὈΟΟΚΒ πϑϑάβ Ὡ0 δρυμοῦ. 
Βυὶΐ ἰμαὺ Μοβεβ ἰτηβο]  αἀἰβίσι θυ θα [9 ταδύθγὶα 8 ἰπύο ἴγθθ ραγίβ, Δρρθδῖβ ἔγοπι (8:6 χγοδῦ δὶρ- 
πίβοληοθ οὗ (818 ογρδηΐο {Πγϑθ-ο] ἃ ὉΠ1ΓΥ τ 109 ΜΙ οβδιδηΐο ᾿ταρυοβθ, ἔγοσι {μ9 ἀοεϊ χηδίΐου οὗ 
1ῃο Δ ΌΘΓΠΔ0]9, ποὺ ον 1,ονἱ 164] Ὀαὺ ἴον δἰ ῖοδὶ 1ορ 8] οι, 88 Μ16}1 88 ἔγοτῃ ὅ:6 Ὀγοδκ ἴῃ ἐμ9 
Μ8016 οοηβίγαοίζοη Ὀοίοτθ ὑμ6 ἀθαίῃ οἵ Μοβεβ. 1Ὁ 18 ραγίϊοι δι ὑο θ6 σϑιιδγκοά ἰμδὺ (89 
[Δγθθ Ἰορἰβ᾽αὐϊοη8 ταϑηἑ δύ ὑμεὶν ὑμβοοογαίίο ἐγυϊῃ ὈΥ ποῖ ἰηϊογάθροηδθησο; οἰ ΠῈΣ ὃ 1186} 
μοῦ] ῥχοβοηΐ, ᾿υἀχοα ὈΥ͂ ΘΟ 0 Γι 168, 8 ἀἰδίογίοα ΌΤΙ, 

Ταδῦ [1686 ὑγθ9 ὈΟΟΪΚ8 ΘΟ .Θ ση846 ὈΥ̓͂ ἀἰ νἀ ἰη ἈΡ 8 ἰδυροῦ θοΟΪς νϊςο ἢ ἘΠΕῚ 22} 
1661 ὑμαὲ οὗ Φοδπιβ, 18 ἃ τηοάθχῃ βομο δδίϊο ΥἹ  πϊμουΐ ΔῺΥ ργοοῦ, ΑΒ τοραγὰβ (16 αἀἰβίίῃο- 
ὕοη Ὀούνψϑοη ΕἸο βίο δηᾶ «ϑον βεὶς Ρου ΟΉ8, 10 ΙΔ παν ΒΟΙῚ6 ἐπροχίδηοο [017 ΟΠ ΘΕΙΆ. 
Βαὺ τιδϊ ἰδ ἰηρ ὑμ6 χιοδὺ ἱτηρογίβῃοθ οὗἉ [Π6 τουϑ δίζοη ᾿ῃ Εχοά. τἱ., ὑβεποοίοσι ἢ (86 αἰδυλποίοα 
Ῥαύνϑθη [86 ἔν] Πϑ͵Ὰ68 τηυσδί τϑϑῦ ΟὨΪΥ͂ ΟἹ ἱπύθγῃδὶ χοἰ αἰΐομβ, ποῦ ἀροι ροχίζοηβ ἴο Ὧ6 οὐἐ ΠΟΔ ΠΥ 
αἰδιϊηριϑμοα. ἘΕῸΓ ἰπβίδησο, ΒΘ, ἔγουα [Π}6 ο4ΠΠ}Πὴᾳ οὗὨ «ΝΜοβο5 (Εἰχ. 111.) δηα ἔγοτη ὑμ6 ἰηΐοσ- 
ΟΌΓΒΘ οὗ 6 Βονυδὰ σι ἷπὶ (Εχοά. Υἱ.} ἰὕ 18 δβϑοσίθα ὑπαὺ {818 15 ἃ οοσαρ᾽]δῦίοη ἔγοσα ὕπο αΪ- 
ξεγθηῦ βοοομηίδ, (86 αϑβογίίοη 18 τωδάθ δὖ [8:8 Ἄσχρθῆβο οὗ [88 ἰῃύθγῃδὶ σοϊαἰΐοπβ οὗ [86 ἰδχί, 
ὙΓὨ1ΟῊ Ρ] Αἰ ΗἸΥ ΒΒΟῊ 8 ΡΟΓΙΘΟΟΥ ἸοροΑ] ρσορτθβδ ἤἔγοσῃ 026 βοοίΐοῃ ἴο (16 ΟὗΒ6σ. [πὶ ΘΟΠΒΘαΈΘΠΟΘ 
οὔ (86 ἀθοϊάοά χοἔιβΆ] οἵἩ ῬΏΔΓΔΟΣ ἰο ἰοῦ (86 Ῥθορὶθ οὗὨ [βγδ6] γὸ [ὉΓ ἃ το] ζίουβ ἔδαιλναὶ ἰῃ [ἢ 6 
δοβογί, δηὰ ὁπ δοοοαηύ οὗ {116 ἱπογοδδὶπρ Ορρβϑίοῃ οὗ [860 Ῥϑόρὶθ πΐοι Ὀσουραῦ ὑμθπὶ ἴο 
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ἀεβραῖτ, ϑϑουδὰ 88 ὅπ οονθηδηΐ- οα οὗἩ Ιβγϑϑῖ οόυλθβ ἔοσίδ πὰ ἴδ9 [}1 ρΊοΙΥ οὗ ΗΪδΒ πδτιθ. 
ἍΝ Ί (85 ΠΩ εἰ χη βοληοθ πο Ηθ χίνοβ ο Η]5 παηθ, Ηθ γϑρϑαίβ ὑγθνὶοῦβ ργοῃλἶβοβ (Εχοά. 
111. 8-15) ἀμ δεϑῦγοθ [86 γϑἀθιαηρίϊοῃ οὐἩ ὑπ Ῥθορὶθ ὈΥ͂ στϑδὺ στα ῖγδοὶθβ δῃὰ ἰυάρταθηίβ, δπὰ 
τ μεἷγ δἀτηϊββίοη ἰηῦο 8 ρΡΘΟΌ ΔΓ οονθηδηὺ τγοαίΐοη. Τμδῦ (6 ἢγβῦ ζθῆογ] δοοοιπύ δηϊοὶ ραίοϑ 
ΒΟΙῚΘ ὈΑΙΙΪΟΌ]ΔΥΒ οὗ [6 βεοοπα ἰγϑηβδοίίοη 18 ποῦ 8 δυρεπιθηΐ αρϑὶηβὺ 10, 

Ιπ Υἱϑν οὔ [86 ἰοΐα! γ οἵ [86 Μοβαΐο Ἰεορ βίοι [6 ΓΠἀδΔηλθΆ] ΔῊ δαβοσίβ ἐϊβ6 1, ἐμὲ 
ΔΒ ΔΙΓΟΔΑΥ τηρηοηθά, [86 6850} 014] ρΡαγίϑ ᾶτὸ ἴῃ {0 ἱριοδὺ ἄοργοο ἱπίθγάθροπάθηΐ, Μοκθβ, 
85 [86 δυῦμογ οὗ (86 ἀθοβδίοχαθ ΟὨ]Υ, που] πὸ ἸοησῈΓ θ6 Μοβαβ; Ῥαΐύ 8 βγβίβιη οὗ οβδυϊηρΒ 
ΜΟΙ 85 ποῦ σαπάρα ροη {18 οἴ. 81} Ὀαβὶβ, σου] βϑϑῖὰ ἴο Ὀ6 8 ἰπβίξυαὐοὴ οὗ ΒΟΙΟΘΙΥ. 
ΤῈ ρῥσχδραγαίϊουβ γσοοογάθα ἰὴ ὅμο ὈΟΟΚ οὗ Ναμ ο θ, νι ουΐ {8.686 ΘΟμα 1 01}8 ρτοοθαθηΐ, που]ὰ 
Βδυα ἰο Ὁ6 τοραγαϑά 88 πη θβϑῦγοϑ [ῸΣ 8 οομαποδβῦ οὗ (89 νου] ὈΥ ψᾶσ. ΤῈ ῥτοοῦ οὗ {818 οοπι- 
Ρϑεὺ ογρϑδηΐβιῃ οὗ 86 Ῥοηϊαύθυοι 5 [86 οσοταρ]οΐδ ᾿ἰηἰογαάθροηάθηοο οὗ [86 βαραγαΐθ ρδγίβ. 

Ερ᾿ 1:6 Βουτοοβ οὗ [6 Ῥϑηϊδίθαοι, ΘΒρϑο 8 }}ν οὗἩἉ [8686 ἔλγθο ὈΟΟΪΚ8, 8606 ΒΙΕΕΚ, Ζηΐγοα, ἰο 
Οἱά Τεῖ. Τῃθ ναγίουβ σἱϑῦθ, 860 ἱπ “{εδογδιοὐέ ΟΡ υεγδολίφασεπεη Ψογείεἰἰεπσεη, δεν 
ὕτνεργωπς ὑπ Ζωδαπιπιεηδείσμησ ὅ686 Ῥεπέαίεμοδξ,᾽" τᾶρὸ 172, Ασοοοτάϊηρ ἴο ΤΑΙ, 16 
Μοβαίο βοῦγοθα ᾶἃσὸ αἰβίου] ὑο ἀϊβοηίδηρίθ. ΤῈ ἀείδηδοιθ οὗ 8. βίπρὶο δυϊμουβῃρ 8ΓΘ 
ἐπαϊςσαϊοὰ ἴῃ ἨΑΒΤΥΨΙΘΒ 7αδοίϊδη, ῬΡ. 28, 29. Οὐμρ. ΒΟΝΒΕΝΒ .δἰδοίιοενἔ, 2 Αδιλείϊμης, 
Βὶδείμγξωπάεπ, Ρ. 108. 

ἢ 8. ἨΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΕΟΥΝΘΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΒ ΤΗΒΕΕ ΒΟΟΙΚΒ. 

Τὴῆε Καπρσε οἵ ἐλὶδ Ἡϊδοίονυ. 

ΟἩἨΒΟΝΟΙΟΟΘΥ.--Ἴη {8686 ὈΟΟΚΒ οὗ (86 Ῥοιηίδίθα ἢ γὸ Βαγθ παγγαίθαἃ (86 ἰβίουυ οὗ (δθ 
ΒΙσίὰ οἵ (6 ΡΘ600]6 οὗ 135Γ86] Ὁρ ἴο [8 οοιαρ  οἷθ ἀονοϊορπηθηΐ 85 ἃ πδίΐοη. Αβ {116 ὑγρῖς8] Β18- 
ἴΟΤΥ οὗ (μ6 Ρϑθορὶο οὗ Οοα, ἰΐ ἰβ ἃ χηϊηϊδίαγο οὗ {86 Ὀἰγίμ οὗἨ Ομ συ δηϊγ. ΤὮ6 οοῦγβο οὗ [89 
Ὠἰδίύοσυ Ὀορσὶπβ πὶ (86 (ΒΠΘΟΟΓΑΙΪΟΔΙΠΥ ΠΟ ]6 ογὶρίη οὐ [86 Ρϑορὶϑ, δῃὰ οοῃύϊηθβ πη} ὑΠ6Υ Ὀ6- 
Βοϊά ποῖν ᾿ μογιΐαποο, (86 Ῥχοχζαϊθαα Ἰαημά. Βαεύνχὺ [8686 8 [86 ΕἰδύοΟΥΥ οὗὁἩ Δ ΟὐΒΟΌΓΘ ΘΙ ὈτΥ- 
οἠΐο οοπαϊξίοῃ, ἰῃ τ ΣΙ Ὦ ὉΠΟΥ͂ χτϑά δ! ὈΘΟΟΙΩΘ 8. ΡΘΟΡΙΘ, ὑβουρῆ αὖ {86 Βδῖὴθ ἰΐπι6 ΠΟΥ βίης 
θοροῦ δηὰ ἄθθρϑῦ ἰῃΐο βδυοτυ, δπὰ οὗ 8 Ὀἰγὶ ἢ 848 ἃ παίΐοη ἴῃ {89 τυϊάβὺ οὗ βϑθύθσθ ρδηρϑ, ἈΥ͂ 
ψ Ὠἰ ἢ το θη ρίοι 15 ΔΟσΟΙ 1564, ἀπ πο 18 ὑμΒ6η ΟΠ ΒβΙΙ θα ὈΥ (86 αἰδοῖ ρ]1η9 οὗ [86 1ὰτν 
δηα Οοἀ᾽ δ ρυϊάκποο οὗ [6 ᾿Βτουρῃ ἴμ6 ἀοβοσί, νοῦ ὑμθ οἷα γϑῃθγαθίοη ἀἶθ8 ΔΎΤΑΥ δῃὰ 8 
ὨΘῊ ΖΟΠΘΓΑΙΟ Ρ,ΟΥ͂Β ὉΡ. 

ΤΏΘ ΠΑΙΓΑΌΪγο 5 Ἰοϊηοα ἰο ΟἸδῃ 6βϑ18 ὈῪ ἴμ6 σϑοδρὶυ]δίϊοη οὗἉἨ {δ βοἐ]θηιθηῦ οὗἁὨ 1βγ86] ἴῃ 
Ἐσγρί, 8πὰ οὗ [86 ἀδαίῃ οἵ Φοββρῆ, δῃηὰ δοῃηϊπα68 ἴο {16 {ϊπ|6 οὗ [6 Θποδιιριηδηὺ ἰὴ {86 ρ]Αίη 
οὗ Μοδῦ, ββουθ Ὀείοτο ὑπ ἀοραία οὗ Μίοβοβ. ἀσοογάϊηρ ἰο Εχοά. χὶϊ. 40, [86 ΙΒβγδοὶ ἴθ ἅπτοὶς 
ἴῃ Ἐργρὺ ἴουΓ Βυπαγοα πὰ ὑΠ ΓΙ γθατθ. ΤῸ ὑμὲ8 τηυδὺ Ὀ6 δα ἀεα [86 βοϊοιγῃ ἰπ 86 ἀοβοσῦ, 
ΤΟΥ γοδῖβ (Νυϊῦ. χὶν. 38; χχχὶϊ. 18). ΤῈΘ σο]9 ρΡεγοά οὗὨ ἐιῖ8 ἈϊδίουΥ ἰβ ἐμογθίοσο ἔουσ 
Βυπαγοα δηά βευθη γοϑταθ. Βαυΐ ουὔὐ οὗὨ {π|8 Ἰοῃρ ρογίοα ΟὨ]Υ 8 ἴδ βρϑοΐϑ] ροϊηΐβ 8.9 τηδυκοᾷ, 
Το οτἱρίη οὗ [86 Ῥθ00]6 ἀδίβθϑ ἔγοτα ἰμ6 ἀθδί οὗ 7οβθρὰ ἴο (89 δοπητηθποθιηεηῦ οὗ (ἢ 6 Ορρσϑϑ- 
βἷοη. ΟΥ̓ ἰ"ἷ5 ἰηΐογνδὶ γγ ἰϑᾶσῃ ποι ηρ. [ὑ [8 ἃ ρογίοἃ οοτοσοὰ πιτἢ 8 νοὶ} 11|κὸ ἐμαί ψῃΐο 
Ἄοογογοᾶ (86 Ὀἱγίμ οὗἉ ΟὨ ΓΙ β 1 ΠΣ ΕΥ̓͂ ἔγοα ὑμ6 οἱοβο οὗ [86 Ῥϑῃ]πθ θρίβι]6β ἰο ἰμ6 ργϑαὺ ρβεζβο- 
οσυίοηβ οὗἉ [86 βϑθοομά δδθῃςατΥ. 

ΤῊΘ ἀαγαίίοη οἵ 18γ86]᾽ 8 ορργοββίοῃ οδπηοῦ Ὀ6 δοσγδίου ἀοβηράᾶ; ἰΐ Ὀαζϑη δ δ πη Τα 
ἀδίθ, τ Βῖο ἢ ῥγοοθαρα {μ6 ὈΪτιἢ οὗὨἨ Μοβθϑ δπὰ σοῃυ παρα [1}} 18. τη ἰββίοπ ἰο ῬΒΑσΔΟΝ, ΤΏΘΗ 
Μόοβοϑ τῦδϑ οἱ ρηςν γοϑγβ ο]α, ἀῃα Αδγοῃ γγ88 οἷραύγ- ΠγθΘ γϑαῖβ ο14 (Εχοά. γἱΐ, 7). Τὸ τ ΐ8 
ταυβὺ 6 Δἀἀθά (86 [ὈΓΟΥ γ6 818 οὗὨ {11:0 ταᾶτοὶ ἴῃ {86 ἀοβετῦ (Ὀοϑἰ 68 ὑμ ρογίοά ἴῃ ψ μοι Εγρ- 
δι Ρ᾽αρ68 ΟΟσΌΓΓΘ), ἀπ ΔΟοογαἱὨΡῚΥ ΜοΒ65 δὖ ἷ8 ἀβαίῃ νγγᾶβ οὔθ Βυπάγρα δῃα ὑ ΠΟΥ͂ ΥΘΔΓΒ 
οἰὰά (Πεαϊ. χχχίν. 7). Ὑμδῦ Μόοβθ8 νγὰ8 [ΟΥ̓ γ6818 ο]ἃ θη Β6 ἢδὰ ἰηἴο 86 τ] γηθθθ, δηὰᾶ 
ΤΠ 6 ᾿ἰνϑὰ ἴῃ (86 νυ] ΘΓ 688 [ΟΥΓΙΥ γϑαγβ τ} Φοίαργο (Δ οἱβ γἱ]. 28--380) 18 [86 βίδιθιηθηὶ οὗ ὅογ- 

, 88 χδαϊξίοη. 8.66 Οοχαι., ]. 6. 
ΤΟ υπἀοῆποά ρογὶοά οἵ {16 Εγυρθδη ρῥίαρτιοβ, τ δῖ ἢ ἔγοτα ὑπ οἷγ οοπηθοίΐοη ΤΟἸ]ονγθα ὁπ 

ΔηΟΒοΥ αὐ οἰε]ν, ἰ8 ἑοτμηἱπαίθα ὈΥ (86 ἀαἰθ οὗ ἰμῃ6 δχοάυβ, Τὴθ ρογίοα ἕγοτα ἰμ6 ἀδραγίυσθ 
ἔτοτα Ἐσυρὺ ἴο Βἰπαὶ, δὰ ἔγοτῃ β᾽ηδὶ ὑἱμπγοαρὰ {86 ἀδβοσὶ ἴο ἘΚ δά βϑβῃ, ἰ8 οἰ θαυ τηδυκοᾶ, 1)6- 
Ῥαγίασο οὐ ὑδε 14{ἢ (16ι8) ΑΌΪΌ οὐ Νίβδη (Εχοά. χὶϊ. 17); δυεῖν) δ 5''παὶ ἰῃ [86 ἐμἰτὰ τηοη ἢ 
(Εχοά. χίχ. 1); ἀδραγίαγο ἔτοπι δἰ πὶ οῃ (16 200δι ἀδγ οὗ {μ6 24 πιοπίῃ οἵ {π6 24 γεαγ (ΝΡ. 



12 ΟΕΝΈΕΒΑΙ, ἹΝΤΕΒΟΘΟΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊ ΤΗΒΕΕ ΜΙΌΡΌΓΕ ΒΟΟΚΑ͂. 

Χ, 11); δὐτῖταὶ δὖ Καάεβὴ Βαυπϑᾶ ἴῃ (86 τ] ἀόΓΏ 688 οὗ Ῥδγδπ ἷπ ὑΠμ6 24 γοδγ ({86 Βρὶε8᾽ [ογίΥ 
ἄδγβ, Νυαῦ. χὶν. 84); δροάθ δ δά (ΝΡ. χχί. 1; Ὀδαΐ. 1, 46) ὅο ἐμ δυτῖνδὶ δὲ (86 
Ἐδϑῦ Ὀδηϊς οὗἩ 86 Φογάδῃ (μἰτγίγ-οἰρῦ γοαγβ. [Ιἢ {δ ἔογίϊοι ἢ γϑᾶγ οὗ [89 ὀχοάῃβ ὑμ6Υ σϑῆιο ἴο 
Μοαυοὺ Ηοτ, ψμοσο ἄδγοη ἀϊθὰά οῃ {86 βγβὺῦ ἀδυ οὗ (86 ΕΠ ταοηῦῃ (ΝΌΤΩΙ. χχχὶϊὶ, 88). Οἱ 
[86 ἢγϑί ἀδγ οὗὨἉ [16 6] ανθῃῦ τχοηί οὗ [μ6 ἔογίάο γοαγ, δίοβθβ ἀ6] γογθα ᾿ἷβ ραγίληρ ποσάβ ἴὸ 
1βγ86] (Πϑαυῦ, ἱ. 8). 

Οαοείβμο νᾶ ὑμβογοέοσα στ ριιῦ τ λθη Β6 βαϊ ἃ μαὖ ΙΒγδ6] ταὶ αὐ πᾶν σοδομθα Οδηδδη ἰῃ ἔτο 
γοδῖ5. Βαΐ δε ἀἰὰ ποῖ υπάοτβίδμα αοα᾽ Β ομδβυβοιγθηῦ, ΠΟΙ, ἯΠΘΘ ΙΔΥ 864Ἃ, {π6 Βυπλλη Βαρα- 

οἰἵγν οὗ Μοβοβ, ψι αῖο ἢ ἐογμαύμοσ οσοαβι μα 8, ἀθ]αΥ οὗἉ ὑ:γίγ-οἰρῦ γοαῖθ. Απά 8βὸ αοοίμο᾽ Β ἀ6- 
πἾ8] οὗ Μοβοϑ᾽ ἰδ]θηῦ 88 ἃ ΓΌΪΘΓ ἰΒ ἃ Ῥσοοῦ [μαὺ Βα αὐδουυ τιϊβαηἀογβίοοα ἴμ6 Θχα] θα δηὰ β8η6- 
{{π6α τοῦ] αν πϊβάοια οὗ Μοβο5. Βυΐύ χυϊΐο ἰῃ δοοογᾷ ψ τ αοοί!θ ὑμ6 ἰβυβο  ἴ68, ἀραϊηδβῦ {86 
ἯΠ11 οὗἨ Μίοβοβ, ἀἸὰ τγχδῖο δὴ δἰϊοιαρῦ ἰο ἔβα ροββϑοβϑδίοῃ οὗ ὕδηδδη (ΝαὉ. χἷν. 40). 

Τῇ ϑπάρδνογ ἴο 81} ἂρ 86 οὔβοιγο ἰηΐογναὶ Ὀούνθοη (86 ἀρδίῃ οὗὨ Φοβθρὰ δπὰ {δ ἃ ἰβύουγ 
οἵ Μοβοβ ὈΥῪ {11ὸ βιιρροβί ἴοη οὗ σϑνϑί δι! οηβ ὑσγοσθοθὰβ ἔγοα (Π6 1ά6α ἐμαί ΟΙά Τοβίδαηθηῦ σονθ- 
Ἰαϊΐοη τηυϑὺ 6 τηδάθ οοηὐϊπαουβ, ἀρτοοίηρ πὶ ἐπ6 οοηὐϊμαὐν οὗὁὨ ὑ89 Ὀ1011641 Ῥοοϊθ. Βα 
{μΐἷβ σου]ά ΟὈἸἰογαίθ [86 αἰδυϊποῦζοη Ὀούνγθθη ρογϊοαβ δηα Θροοβ τηδάρ ἱπ ΟἹὰ Ταοβίατηοηῦ 
ἩἸΒΙΟΤΥ͂, 85 Μ06}} 45 ὑμ6 ΡΘΟΌ ΑΓ ἱτηροτὺ οὗ τουθἰδίϊομ ἂῦ οἤοβθῃ ὑΐπι68. 1ὖ 18. ΟΠΪΥ Τῃγουρ 8 
Ῥοσοορίϊοῃ οὔ (86 βρίγὶζαδὶ τγίδπι ἴῃ {86 ΕἰΒίοτΥ οὗ {16 Κίπράομι οὗ αοἄ (οὗ δα αἀἰϊδεϊποίίοπ 
Ὀθεύνψοθη ἴμ6 χρόνοι, ἱπ ΜὨ1ΟᾺ ἃ ὑπουβδηαὰ γϑδγΒ ΔΓῸ 88 016 ἀδγΥ, δπά {Π6 καιροί, ἴῃ ψΔΙΟΝ 8 ἀδΥ 
ἦβ 385 ἃ ἐβουθαηὰ Υ6418) ἰμδαῦ ἯγὙο ΣΟΔΟ 8ὴ Ὁπαοτγοίδηαϊηρ οὗ [86 γσγοδαῦ ογίβοβ οὗ σχϑυοϊαἰίΐοη, 
ΒΟΒΙΙ1ῈΒ᾽Β ποσὰβ: “ἐδ σὶδέ ἐπὶ Μίεπδολοηζεδεη, Αιισεπδίϊοξε,᾽" εἰσ., ΤΑΔῚ Ὅ6 ῬΑγαρ ταβεα {δμ88: 
{86 ΓΘ ΓΘ τηοσαθηΐβ ἰῃ Ἀπσλδῃ 1{{0 ΒΘ 1ὑ 18 Ποδτοσ (ΠΔη δὖ οἴ βοὺ ὑΐπηθ8 ἴο (86 βρίγὶῦ οὗ σουϑ- 
Ιαὐϊοι, ἕο δἰδγηϊ, ἰο {86 οἴμοσ νου], Οοποογηΐηρ ἐμ βἰγοἴαγοβ οὗ θῈ ἯΕΤΤΕ, ΥΑΤΚΕ, δπὰ 
ΒΕῦΚΝΟ ΒΑΌΕΒ οἱ [86 “ρτοϑί οἤδβηι "ἢ 21ὴ ὑπ: ΘὨΓΟΠΟΪΟΡΎΥ, 866 ΚΟΒΤΥΖΒ ἰδέ, 9 Οἱά Οὐυοπαηΐ, 
γοΪ], 1Π1., Ρ. 21. Ὑοἱ ἴἰπ ὑμαὺ οὔβουγα ἰηύογναὶ οδπλα τι [86 ΒρθοΐΔ] βίρηϊβοβδηοθ οὗ {110 πδῖὰθ 
ψοΒοΥδἢ ἃ5 δἰσοδαν τηρηἰοποά, 

Οἱ πηδκῖηρ' {86 Ἰοηρί οὗὨ {86 Βο]οῦσῃ ἴῃ Εργρὺ ἴουν απάγοα δπᾶ σὺ γοδτα, 6866 ἐπἶβ 
Οὐπισα. οὐ (θη. ΧΥ. 18, Τμΐβ Οὐτπι. οα θη. χὶ]]. ΠΕΙΙΤΖΒΟΗ, αἴόπ., Ρ. 871. ΤΪ5 Οοτησα. 
Αοἰβ νἱῖ. [Ιῃη σοϊαύΐοη ἰο {86 γαγίοιβ σϑδάϊηρϑ 'ὰ ἰῃ6 ϑορίυαρί πηι, βσιαμχαγ δη Οοάσχ, δηὰὶ ἴῃ 
Φοπμδίμδη (86 βοζουση ἰῃ Ἐργρί 480--2] δ γοΆγ8), Β60 ΚΎΕΤΖ, .Ηϊεί. οὐ ἐδε Οἷα (Ὀυεπαπί, Μο]. 
Π., Ρ. 185, 48 ψϑὶ! 88 οοποογηΐηρ δ δβἰδίθιωθηὺ οἵ Ῥ8ὺ] ((8]. 11}1.), ψῖο ΚΎΕΥΖ οχρ]αἷπβ 
ὈΥ 5 οἰἰδίίοη οὗ ἐῃ6 Θαρίιυαριηϊ, τ 8116 6 ἀδθ ἔγομι ἴῃ 6 δῃὰ οὗ (86 ὑΐτὴθ οὗ ῥγοῃχῖβθ. ΤῊΘ 
ΟὈ͵] οἴη ἩΒΙΟΩ γα τηδά6 ο ἔμ6 ΘΕ ΣΟΠΟΙοΟρΩΥ οὗἩ {μ6 ορίπαρσί ηὐ 866 Θσχϑῃιϊποα ἰῃ ΚΟΕΤΖ 858 
δῦογθ, Οηἡ ἰδ6 διηδΖίηρς δοῃ͵᾽θοίαγεβ οὐ ΒΑΌΜΟΘΑΒΤΕΝ, δ66 ΚυβΤΖ, Υο]. 11., Ρ. 148, Ασοογά- 
ἱηρ ἴο ΒΟΝΒΕΝ, [86 Ἰ᾿ἰμλϊξ οὗὨ 86 βοϊουχη 'π Εργρὺ ἰΒ ἴοο βῃοτγῦ; δοοοσάϊηῃρ ἰο 1μρβὶβ Ὁ νγᾶ5 
ΟὨΪΥ πίπο Υ γΘΔΓΒ. 

ὟἯγ6 οοτηραΐδ 88 [Ό]]οττα : ἐμ 6 8016 βοϊουση γγὰ8 οαγ Βυπαγοα δηὰ {ἱ τ  γοδῖβ. ΤῺ 
ΤΙΣ γοδγβ 6ΓΘ ποῦ οοπηἰοα Ὀδοδλα86 (86 ορρτοβδβϑίοη αἰὰ ποὺ ἱπιτιθαϊδίοὶ υ θαρίη ; ὑμβοσαίογθ 
ἔουγ Βυπάγρα γοδγ8 οὗ ορργϑβϑίοη. Βιΐ 88 [116 ἴθ πμαγρᾶ δπα {ἰΓΥ γϑᾶτβ (( 8]. 111.) ἃγθ 
ΔΡΡΑΓΘΠΓΥ σουηϊοά ἴτοια ΑὈτγδμδπι, Ὁ που]ὰ ἀρρϑᾶγ ὑμαύ (μ6 Ῥοσῖοα ἴῃ τ ΙΟᾺ ὑδθ Ῥγουλίβο8 
ἜΘΓΘ 846 [0 ΑὈτδμδηλ ἀῃμά 86 ραϊγίδγο!θ οηἀ θα πΠ} [6 ἀοδίλ οἵ Φδοοῦ. 

Ἐσν»ί. 

ἘῸγ [86 ἀοβογιρίίοη οὗ ὑμΐβ Ἰδπᾶ, τ τὸ (δ 6 1ΒγᾺ 6 1168 ὈΘΟΆΤΙ6 8 παὐϊοη, γ͵1ὁ τιϊι8ὺ τοΐδυ [86 
Τοδάογ ἰο {μ6 ᾿ἰ ογαίαγο οὐ ὑμ8 βυδ᾽ θοῦ, Ραυγυου ]ΑΥῪ ἴο (16 Αγίϊο]θβ οῇ Ερυρὺ ἰη ΊΝΕΚ᾽Β δι ιδί. 
εαϊωδτίογδιιοῖ,,; ΖΕΙ,1,ἘΠ᾿Β Βιδί, Ἡγόγίογδιιοὴ (ἘξΥρι); ΗΕΚΖΟΟΒ ζδεαί- Επογοίορᾶάϊε; Βυνκ- 
ΒΕΝ, Ἐσυρἕδ Ῥίαοε ἵπ Ηϊδίοτῳ ; ἨΈΝΟΒΤΕΝΒΕΒΟ, συρί απὰ ἐλς Βοοΐδ 9 λίοϑεδ, πὶ ΑΡΡοι- 
ἀϊχ, Βου!ίη, 1841; ΠΉΓΕΜΑΝΝ, Τλοίδ, οὐεν αἷς Ἡιδδεπδολαγίεη, ἀν αἰΐεπ συρίεν, Οδιϊϊηροῃ, 
18δδ᾽; ΕΒΕΕΒ, ᾿ισψρίοι ὠπα αἷς Βίσλεν Μοϑοδ᾽, Ἅο].1., 1,οἸρζὶρ, 1868; ΒΕΌΘΒΟΗ, ἐκ εἰϑοδογὶολίε 
αι8 Ἐσυρίση, Τ,οἰρζὶς, 1865; ΒΒΌΘΞΟΗ, 26 Ἐσυρέβοὴλς Οτἄδονυοῖί, εἴπ, Ῥοτίγασ, μοὶ Ζὶρ. 1868 - 
54 μ. ΒΗΆΈΡΕ, ϊδίονυ ᾳ Ἐργυρί, 2 Υὶ οἶβ., [οπάοη, 1870; Α. ΚΝΟΕΤΕΙ, Οἧδορε, ἀον Ῥυγαπιϊάοτι- 
εγδαιόν, ἸιοὶρΖὶμ, 1861, 7εαυείθ, ΘΟΗΌΒΕΒΤΥ [8566 4180 [86 Τ1808 ἴῃ 86 ΟΥΓάΠΔΠΟ6 ΘΌΓΥΟΥ ὉΠΟΓ 
αἀἰϊγθοίζοι οὗἉ δ᾽. ΠΟΉΤΥ ὅδπιοδ, Ε΄ ΒΕ. 5.}, ὅΤ ΑΒ, δίπαΐ πα Οαοἰσοίλα, εἶδ. ὅ66 [86 ὈΙΡ]1ορ- 

πὰς 



ἢ 8. ΗἸΙΒΤΟΒΊΟΑΙ, ΕΟΟΝΡΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗῈῈ ΤΗΚΕΕ ΒΟΟΚΗ͂, 18 

ΤΆΡὮΥ οἵ ἰδ6 βιι]θοὺ ἰῃ ΚΕΤΖ, ΤΠδί. οΓ ἰδε Οἱά (Ὀνεπαηί, Ὑο]. 11., ». 8800 ΑΙδΒο πῃ ὍΑΝΖ, 
Ἐσυρὲ, Ἐσυρέϊαπϑ. 

ΕῸΓ ἃ βΒουπὰ Κπον]οάρθ οὗ {86 Εἰ ΒΙΟΥΥ οὗ 15Γ86] 'η Εργρὲ 056 τηυδύ σομΒα]ῦ [6 ΤΆ}, εἴο. 
Κίοροσὶ, Δέκα εν αἰΐεη Ἡεῖξ; ἩΘΏΣΥ Πμδηβο, Β1016-41145 ἰπ Βιυηβοη ΒΒ ΒΙΘΙ πους ; ΟΒατὶ δπὰ 
Οοπβροοίυβ οὗ ὑμ6 πυϊθῃ ομαγδούθσβ ἰπθ ΒΕΌΘΒΟΗ. Ἐεϊδεδογιολέε. ΤΟΝ ΟἸαεοϊοαϊ «Αἴας, 
Νον ὙΥΚ, 1867. 

(σά β ρτγου θη 8] δυγδηροιηθηῦ ὑμαὺ [ΒΓ86] βου ]ά ὈθοοτηθΘ ἃ παίϊοη ἴῃ Ἐρυρὺ ἷβ βῃονῃ 
ὉΥ [86 (ΟἸ]]ονίηρ Ρ]δίῃ Ῥσοοίβ: 

1. ΤῊΘ ΡΘΟρ]6 τυυβὲ ὈγΌβροΥ ἴῃ ἐπα [Οτοΐζῃ ᾿ἰδη, πα γοὺ ποὺ ἴδε δὖ βοηθ. ΤῊ ΐβ ττᾶβ 
Ῥτγουρύ δδουΐ, βτοὺ, ὈΥ 8 ρονθγῃτηθηὺ ΠΟ ΚΗΘ ΦΌΒΘΡΆ, ἰμδὺ 18, ΕΥ̓͂ παϊλοηαὶ ρταύπάο ; ἐμ 6ὴ 
ΌΥ 8 ξογογητηθαΐ σοι ΚΩΘῊῪ ποὺ, οΥ ἀϊά ποὺ νι βὴ ἴο ΚΠΟῪ «(9056 0, δηὰ ὑ] 1 ο} ταδάθ [ῃ9 
ΒοϊΪ οὔσῃ ἰῃ Εργρῦ ὙΘΥΥ͂ ΟΡΡγϑδαῖγα ἴο [6 ῬΘΟΡΪΘ. 

2. ΤΒ6 ταρίἃ στον οὗ [86 Ρ60Ρ]9 νγγὰβ ἰδυοσθ Ὁ. {πὸ στοαῦ ἔδυ 1 οὗ Ἐρυρὺ, ἘΠῚ 
ποῦ ΟὨ]Υ ΒΡ]! αοαπαδηὺ οοα, Εβρθοῖδ}}γ ο 8 ραβύογαὶ ρϑορὶθ ᾿ἰνῖπρ' ὉΥ ἰβοιμβοῖγοθ, θυΐ 
8150 γαυθϑ]οα 109 Ὀ] βίης πη {6 ΒΌΧΗΒΟΣ οὐ θ᾿ 8. 

8. Α ΡΘΟρΡ]6 ψῆο ψαγο ἰο Ὀ6 δἀπιοείοα ἰο ἃ οοταρ]οῦο απἀογβίαπαϊηρ οὗ (86 ρτοδὲ δι μι 6915 
Βοΐπϑομ [86 Ὀ]οββίπρς δηὰ (Π6 οὔγθθ ἰῃὰ αἰγίπο γον ίάθμοθ οου]α Ὀ6 ἰδυρηὺ ἴῃ Ἐρυρὺ Ὀοίίοῦ 
[88η δἰβονν βοσθ ἴο Κηον (86 σΔ] δια 68 δἰϊοηἀδηῦ ἀροπ [ἢ οὔγ56. Ἠργθο ἴοο ΜἜΓΘ ἰουπα ῃ6 
πδίΌΓ͵Α] ῬΧΘΓΘαῸ 568 ΤῸΓ 86 ΟΣ ΓΔΟΓΑΙ ΠΑΙῪ ΡΙαριιθβ τ Ομ ΤΟ͵Θ ἕο Ὀσίηρ δροαῦὺ {86 τϑάθιῃρ- 
οι οὗ [86 ῬΘΟΡ]Θ ἔτγοπι ΒΙ ΔΥΌ ΓΥ͂. 

4, Τα οαρβϑοίίυ οὗὨ 18γ86], ἰο γϑοοῖνϑ ἰῃ ΧΑ 1} [86 τουϑ αὐ οηβ οὗἁ βα᾽ ναϊοπ δηᾶ ἰο στῃδηϊ- 
ἔοϑῦ ἑῃοπι ἰο 86 του], ποοάρά 885 ἃ βίϊπλαϊαβ οὗ 18 ἀδυϑιορτηθηῦ, οοπίδοὺ δηα δἰὐγιἰΐοπ τὶ 
186 ντιίουβ οἰνζοὰ παίΐομβ (Ερυρὺ, ὥϑ'υτῖδ, Αβογτία, Ῥῃωπίςοα, Βα γ]οη, Ῥοτβία, αἴτθθοθ, 
Βομμθ)ὴ. Το ἔγβὺ σοηίδοῦ τγ88 ὈΧγθ- οι ΣΠΘ ΠΟΥ ἱπηροτίδηξ; ὈΥ 10 [0.6 ΡΘΟΡΙΘ οὗ δἰ ἢ ογΘ ῥτθ- 
Ῥαγϑά ὉΥῪ δὴ ἐμπίθγοουτθθ ἀπτίηρ οοηὐαγίος ὙΠ [86 οἱαοδὺ οἷν] Ζοὰ παύϊοη. ΤΠοῖν ἸαννρῖνοΥ 
7859 οἀποσίοα ἰη 411 (η6 τίβάοτῃ οὗ Εργρύ, δῃὰ ἐδ6 οοπμαϊ(ίομβ οὗ ου]ίαγο ἔοσ [86 ἀσγοϊορηιθηΐ 
ΟΥ̓ [86 το] ρίοη οὗὨ Ῥγοζῃΐβθ 85 8 σοὶ ἱρίοη οὗ ἰανν, (Β6 Κπον]θαᾶρο οὗ πυϊηρ, οἀποαίίοη ἱπ δσί, 
ῬΟΒΒΘββΊ ἢ ΟὗὁὨ ὈΧΟΡΟσΥ, δέο., ἰοττηθα 8 ζγοαὺ βοβοοὶ οὗ ἱῃβίστιοίίοα [Ὁ 86 Ῥβϑορῖὶο οἵ 1βχδοὶ. 
Το οχίθγῃδὶ οὐϊίατο οὗ [89 ΤΠΘΟΟΙΔΟΥ δηὰ 86 Οτροίδη ουϊΐαγο οὗὨ φϑυμοιϊοθ ΡΊΘῪ ἴγοιῃ [ῃ6 
8866 δίοοκ ἰη Εργυγρί. 

δ. Απὰ γοῦ [86 παίϊομαϊὶ 88 γ76}} 858 ὑπ βρί γι [18] σοσλτ Πρ] ηρ οὗὨἨ [8.6 Ῥθορὶθ νὴ Ἐργρὲ 
ταῦβί Ὀ6 ῥτγοοϊυἀοα, ΤῊΘ Ῥ60Ρ}}]6 ὝΘΓΟ Ργοβοσυϑα ὕγομι ἃ Πδίϊο 8] οοΙσα Πρ] ηρ ὈΥ {6 δηιὶρα- 
ἐγ Ὀούτοοπ ὑπο εἴρμον Ἐρυρύϊϑη σαβύθβ δπὰ ἐμαὺ οὗ βΒῃ δρ βοσάβ, ἀπά ὈΥ [8γ86]᾽8 βεραγαίθ δροὰθ 
ἴῃ ΒΒ, 88 γ06}] 845 Ὀγ [116 Ψζ]ΟΟΙΊΥ, χοβογγϑᾶ ομαγδοῖοσ οὗ 89 Οὐρίβ δῇ ὉΥ 6 σοηβίδ 
ἸΠΟΓΘΆΒΙῺρ; ᾿ΘΔΙΟΌΒΥ δα δηἰδροηΐβια οὗ [86 ΕχΥρύϊΔηΒ. ᾿ΤῊΘ Βρ᾽ τὶ 8] Θοχηταἱ Ρ]]ηρ Μγἃ8 ΟὉ- 
νἱαίθα ὈΥ [16 ἀορταάαίίου οὗ [86 Εργρύΐδη σουβῖὶρ οὗ δηΐτπη8}]8 μα (86 ρ]οομλΐηο85 οὗὨ ἱμοὶν 
μου ἷὶρ οἵ {Π|ὸ ἀθδά ἰο 8 ρβορὶθ ψἢο ᾿ιδὰ ργεβογγϑα ὑμβουρὰ αὖ 84η οὔβοῦτγθ ὑγδαϊίομ οὗ πλομο- 
ἐμοϊϑιῖο νουβηὶρ οὗ αοα, Ὑβαὺ 86 Ρθορ]6 θοῦ ποῦ δἰϊογοίμοσ ἔγοϑ ἴγοτα ὑ8 6 ἰηϊδοίοα οὗὨ 
Ἐργρίΐδη ἰθανθη 18 ΒΏΟπ ὈΥ͂ {86 ὨἰΒίΟΥΥ ΟὗὨ [86 φρο] άθῃ οΔ]; γοὺ [818 ἰηϊδοίΐοη γγὙὰ8 1 ΒΟΙὴΘ 
ἄερτοο χοβηοᾶ ὈΥ 8 Κπονϊθάρο οὗὨ [86 βυυυθο]ῖς ᾿ηἰογργοίδιουβ μ6] ἃ ὈΥ [86 τπόγὸ ου]ίαγοά 
οἾα5865 οὗ Ευρί, ἔοσ (86 ροϊάβθη Ἵδ ἔ νγαβ ἰηἰθηᾶοάᾶ ἴο Ὀ6 Γοραγαθα 85 ἃ βυταθοὶ, πού 88 δὴ Δ], 
88 ὙΛᾺ5 (ἢ. 0886 ἴῃ ἰδίου {1π|65 διροηρ ὑδ6 ἔθη 1068. 

Ἰεγαεῖ ἐπ Ἐσν»ί, ἐδε Ἡνξδοβ, Ῥῥαγαοΐ. 

ΤῈ ἀαΐο θη {6 1Βθγϑο] 1065 Βο. 164 ἰπ ΕΡΥρὺ μαᾶ8 θη, ἰῃ Θδυ ΟΣ δηα Ἰαίοῦ {ὐΤΏ68, 

ὙΔΥΪΟΌΒΙΥ ρίγοῃ, δπὰ τ. (18 ἱηἀο 1 ἔθ 688 οΟὗἁὨ {ἰτηθ8 ἢ88 θθϑὴ Ἰοϊπϑά ὑπ σε αὐΐοη οὐἅἨὨ 1βγβϑοὶ 
ἴο 86 ΗγΥΚΒοβ σηθαὐϊοηϑα ὈΥ μ6 Εργυρύϊδη ἰδίου δη9, ὙΠῸ ταϊρταίθα ἰηΐο Ἐργρί, 8η4 τοῦθ 
Δπογτασὰ 5 ἀτίνϑη ουΐ, 

Εν (86 ΒΙ ]1641 ΟἸΤΟΠΟΙΟΡΥ τὸ τοίοσ ἰο {ῃ9 Ἔχ βαυβίλγο γί ἰο]θ ὈγῪ ΒΟΈΒΟΗ ἰπ ἨΕΒΖΟΟΒ 
Ἀεαϊ- Εποψοίορᾶαϊο. “Αὐλοηρ ΟὨγΟΒΟΙορ βίβ νμο δοοορὺ [86 βουϊρίαταὶ δοοουηΐίβ Κ'ΟΑΙΙΘΕᾺ, 
ΟΑἸΊΒΙΌΒ ἂμ ΦΆΑΘΟΒ ΟΑΡΡΕΙ, ρδοο {86 οχοάιβ ἴῃ 1497, ῬΕΤΑΥΙΟΒ ἴῃ 1681, ΜΑΈΒΗΑΜ ἴη 
1487, ὍὌΒΒΕΠ ἴῃ 149],᾽ εἰ. ὨῈ ὝΤΕΥΤΕ τηλῖκοβ {ἢ βοϊουτῃ οὗἩὨ {86 ΙΒγδϑὶ ΐο8 ἰῃ Εργρὺ ἰο 6 
ἴτοπι 1021 ἰο 1491 Β, Ο. (δ δίϊδολο Αγολδοϊοσὶοα, Ῥ. 238). Ματγίουβ σοταρυϊαιοη5 ἅτ ἰοαπά ἴῃ 
186 ἰγοδίΐβοβ, Μδιδίϊδοῆς Οὐγοποίοσίε, ΤΡ ρθη, 1857; ΒΕΟΚΕΒ, Εἶπε Κατίε ἀεν ΟἸγτομοίοητᾷ 



14 ΘΕΝΕΒΑΙ͂, ἸΝΤΒΟΡΌΟΛσΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΒ ΤΉΒΕΕΒΕ ΜΙΌΌΓΕ ΒΟΟΚΒ. 

ον Ἡεϊ σε, δολτί, Ἰοϊρεῖς, 1869; Κ΄. Οὐ βοημιρ, Δεϊἐνᾶσε σὰν Οεδολίολίε 69 Αἰίοη Ογίδη δ 
“ὦν Ῥγαϊσωησ υοη Βυηπδεη 8 Ἐσνρίεη, Βὰ. 4 δῃὰ δ, ΤΟ ΘΠ ΣΟπΟΙΟρΥ͂ οὐ ΜΑΝΕΈΤΗΟ ἰ8 ὀσῃδυβ- 
εὐνοὶν ἰγοδυθαὰ ὉγῪ ὌΝΟΕΒ, Οὐγοποίοσὶα ἀες λίαπείδο, Βοτιϊΐη, 1867. 

ϑοιηθ οὨσοο]ορίδίβ οὐ (86 ργοβοηΐ ἀδγ ΌῪ ἰμ6 οοπιθί πδίΐοη οὗ Εκγρίϊδη ἰγαάϊεϊοπβ ἤανθ 
διγὶ νοὰ δὖ γ}ϑ}8 ΥΘΙῪ αἰ δογοηὺ ἔγοηι [89 δῦουθ. ἀοοογάΐῃρς ἴο 1[ἘΡΒ1Ὶῦ8 (βθοΘ ΚΎΞΤΖ, οὶ]. 
11. 409), (89 Ηγίκδοα οδῖθ ἰηΐο Εσυρῦ 88 ΘΟ πα ῦ γοῦβ δθουΐ [89 γοϑρ 2100 Β. Ο., δῃὰ αὖον 
ΒΟ] οα τη οὗ ἅγο Βυπάγοά δηά οἱθυθῆ γϑϑῖβ ψοσο ἀσγίνοη Ὀβοὶς ἰο σγγία, “Αἴἶον (ἷ6 δρουΐ ἐπνο 
Βυπαγοα γΟΔΥΒ ρ835 ΔΊΤΑΥ ὈΟίΌτΟ [86 ἱπηπλίσταίζοη οὗἨ [86 Ιβγδοὶ θα ἰηΐο Εφγρὶ, Ὡς, 85 τνὴὸ}]} 
85 ὑοῦ ϑχοάυβ δϑουῦ ἃ Βυπαγροα γοδῖβ δἴϊοσγ, ἴοὺκ ρἷδοθ ὑπᾶοσ [86 πἰηθίθοη ἢ ἀγηδείγυ.᾽»; 
δοίμοβ 1. (1446-1394, Ὀγ [86 το κΒ ς8116ὰ ϑοϑοδῖγ8) γα9 (9 ῬΏΔΓΔΟΣΝ ὑπάοσ ὙΒοῦλ ΦΌθΘΡἢ 
ΟΆπη6 0 Εργρῦ: ἷβ Β0η) Βϑιτηδοα 11., Μίδυυμ ἴ86 ατοδὺ (1394-1828), δ 1η6 ἰκϊηρ δὖὺ ν᾿ 086 
οουγὶ Μοβοβ γγ88 Ὀσοῦρὐ ὉΡ ; δῃά Ϊβ βοῃ, Μοῃθρμίμοα (1828--1309), (89 ΑἸ)οπορ ἱθ οὗ 70866- 
ῬὨυ5, νγα8 ἴ9 ῬΒΔΙΔΟΣ οὗἨ (89 Ἔχοάυβ, νι ϊςοῖ ἑοοὶκς Ρ͵]8Δ09 ἱῃ (μ6 γεδν 1814, 83.660 (86 τϑγρδγὶκβ 
ΌὈΥ ΚΟΒΤΖ δπὰ (815 Οὐσηπι., Τηἰγοά. ὑο αδῃοβίβ. 

᾿Ασοοτάϊης ἴο ΒΟΝΒΕΝ (Βδείισενξ, Βιδεϊινξωπάφη, Τλεὶϊ 7., ᾧ 111), (86 Τετδοὶ ἐΐοϑ Ἰἰνοᾶ ἴῃ 
ἘΡΥΡΓ ΤΩΔΗΥ͂ υῃ ἀγορά γοΔῚΒ ὈΟΙΌΣΘ ὑπο ὶγ ϑηβδυθηηθηύ. ΤΏΘΠ 8 ΤῊ ΟΘΉ ΌΓΙ68 ΙΏΟΤΘ ῥϑδβδοᾶ 
ὈΠῸ] (89 ορρσγοββίοη δσυ]ηνὶ ηδιθά πο ον Εδιηδοβ Π1., δα πη ογ Κίηρ Μοηορδίμδῃ (1824-1805) 
[89 ἀχοάᾳυβ ἰοοΐς ρίδοο.1 Ηθγοὸ ΒΒ Ὁ1]1941] ΟἘΤΟΠΟΙΪΟΡΥ͂ ἰβ ᾿ηδ4θ δηγο Υ ἀοροπάδης ὁη. οοηἾθο- 
ἰΓΣΟΘ ἴῃ ΕΥΡίοΙοσΥ. [0 ἀοοδ ποῦ βροδὶκς ν6}} ἴῸγ {86 ἱπίβ] 1 1} οὗἩἨ [8.6 Τοβοδγοῖ, μὲ ὁπ 
Τοααΐτοα ΟὨΪΥ͂ ΠΙΠΟΙΥ͂ ΥΘ6ΔΓΒ, (6 οἶμοΣ δρουΐ πηϑθ ππάγοα γϑϑσα, [ὉΣ [809 Βο͵οῦχῃ οὗ ἐδ [δγβ6]- 
ἰΐοϑ ἰπ Ἐργρί. 

Τη (819 οοππροίΐου {86 [0] οπΐης αι οδίϊ ΟΏ}8 Δγὸ ἴο Ὀ6 οοπεϊἀοσορὰ : 
1. γὙμεῖ ἱβ (86 βδοϊυοη οὗἉ [80 ἀἰ δγοηοθ Ὀούμνγοο (86 ἴΌυΣ Βυπαγοά δηα ἐπίτῦ ὙΟΔΙΒ δ5 

εἴν ἰπ Εχοάυβ πὰ {86 ροτίοα ββοσίθηοα ὈΓ [86 ὕπο Βυπάτοα δηὰ βίνθοῃ γεᾶσβ οὗ {86 ρμαδἰσί- 
ΔΙΌΔΒ, 88 σίνϑῃ ΌΥ͂ (8:6 βορίπαχι πῦ δηὰ (86 βαμπιαγίίδη οοᾶδοχ ἢ 

2. Ὑ δῇ 15 (86 δοϊυϊοη οὗ (86 Ββιίδίοιηοηὺ οὗ 9 ΒΙΌΪ6 ὑμαῦ ὑμο θυ] ἀϊηρ οὗἁἨ βοϊουμ οι ἰδχ- 
Ρἷο 88 θορθῃ ΟΣ υπάτοα δηα οἱ Υ γοαγθ δῖοσ [9 οχοάυβ οὗ [6 οἰ Ἰ ἄγθη οὗἁὨ 1[εγϑ6] οἂὖἱ 
ΟΥ̓ΕΡΥρί (1 Κίηρε νἱ. 1) 

8. Υωκρει τοϊαύζοη ἄοοϑ 86 ιἰδίοτγ οὗ [89 [Εγϑοὶ ἐΐθα ὉΘΑΣ ἴο (6 δοοοπηΐ ΕΥ̓͂ ΜΑΝΈΤΗΟ οὗ 
[89 ΗγΚκδοδ δὰ {86 Ἰθροσβῦ 

ΑΒ ἴο (δ6 Ηγαὶ αιοδίίοη, 6 Το ἴο [86 Θσχρ᾽δηδίΐου ἱπ (88 Οὐμλμ., Οὐϑηϑβϑὶβ χν. 14. 
Οὐμρ. ΚΌΞΒΤΣΖ, ΚΟ]. 11., Ρ. 188. ΑΒ ἴο (89 βεοοῃὰ αποϑίίομ, 860 (μῖ8 Οὐπηηι.; 16 Βοοϊκβ οὗ 
Κίηρο ΕΥ ΒΑΒΗΒ,] Κίηρ νἱ. 1. ΤῊ γοοομοὶ!τδίίοη οὗ ἐμΐα διαίθπιθηῦ τ ἢ οἴου ΘὨΓΟΠΟΪο- 
εἰἷςαὶ βἰαἰοτηθηΐ οὗ 89 Β10]9 ἰβ ἐοπιπά, Βγεί, ἴῃ 189 νἱονν ἐμὲ δην οὗ ὑμ6 μοσίοαβ ταϑηϊοπθὰ 
ἰῃ [89 Βοοῖϊς οὔ δυᾶκεοδ δτὸ ἴο ὃ6 τορειάθα δ8 σοῃ δι ΡΟΓΒΏΘΟΙΙΒ; ΒΘΟΟΠᾺΑ, πῃ [89 ἱπαοβηϊ θη θδα 
οὔ [89 ἴουγς Βυπάτοά δηὰ ΕΙΠὟῪ γοϑαγδ οὗ [86 Ἰυᾶροα (Αοία χἰϊὶ. 20). 

ΤῈΘ δϊτά αυοϑίϊοπ 85 Ὀδοοσαθ [86 Βα ]οοὺ οὗὨ γαγίοῦβ ἰοασποᾶ οομ)οοίατοα, ΤὨΘ δοοουῦ 
οὗ ΜΑΝΕΈΤΗΟ οοποοχηΐην [89 ΘΧρυϊδβίου οὗ [6 ΗΚβοδ δηὰ [ῃ9 ἸΘΡΟΙΒ ἴγοτα Ερυρὺ δθθβ 1. ἢ- 
οσίο ἰο βαυϑ οὐδουσοα σγδίμοῦ ἔμ 8η 1] γαύοα ὑπὸ ἢ ἰδύοΥΥ οὗἁὨ Ιβγϑϑὶ 'ἴπ Ερσυρί. Αοοογάϊΐηρ ἴο 
186 ὅτβί δοοουηύ οὗ 6 Εργρύΐδη ῥτίοδϑί ΜΑΝΈΤΗΟ (9 ΟβΕΡΗΗ͂, 6. «ρίοη 1. 14), Ρθορὶθ ἔοι 
ὀαβίδσγῃ ἰδυιὰδβ ἱηνδάοα Εσγρὲ ππᾶοὺ Κίηρ Τιμηδῦβ, οοπαπογοὰ (86 Ἰδπα δηὰ 115 ῥυΐποοβ, δπὰ 
Τυ]οὰ ἔνο Βυηάτοί δηὰ οἰθύθπ γϑϑῖβ. ΤΏΘΥ ψ 16 ο8]19 ἃ Ηνγΐκθοα, ἰμαὺ ἷβ, βῃθρμογά- Κίηρθ. 
Αὐ ἰδ 6πὰ οὗ ἐμὲθ Ῥοχίοά {ΠΥ ογθ οϑθγοοπιθ ὈΥ͂ ἃ πδίϊνο Κίηρ, δῃᾷ βη4}}}7 Βαυΐηρς οδρὶϊα- 
Ἰαἰοα, τογο ἀτίνοη ουξ οὗἩ ἰμοῖν Ἰοτίσοδα, Αυναγῖβ, ὈΥ {86 Κίπρ᾽β δοὴ Τπυμηπιοϑῖβ. ΤΉΘΥ ἴμθη 
τοἰγοδίθα ἑῃτουρῇ (6 ἀοϑοτὶ ἰο Ξϑ'γτία, βοι]οά πη Ζυάθδ, δμὰ ἔμογο θυ] ἃ οἱ (Η]Θτοβοϊ γτ8) 
ΜΠἰοΝ οου]ὰ Βο]ὰ {μοὶν δαίίγο μοδὺ (240,000 ῬΡδζβοῃβ). ΨΟΒΈΡΗΥΒ τοΐοσσοὰ (815 ὑγδαϊξίοη ἴο 
186 ὁχοάῃυβ οὗ [ὴ9 [ϑγβ86] 1068. 

ΤῊ βοοομᾶ δοοουπὲ οὔ ΜΑΝΈΤΗΟ 6115 οὔ δῃ δχρῃϊβίοη οὐ [ἢ 6 ᾿ορο τ (6. 4»ίοη, Ἱ. 26). Ατηϑ- 
ὨΟΡὮΪΒ, δὴ ἱπηδρίηδεγ Κίηρ, ἀοδίτοὰ ἰο 560 [μ6 ροάβ. Ηθ ν85 οοιητηδπαϑα ὈΥ͂ Δπούμου Απιθπο- 
ΡἈΐβ Βτβὸ ἰο οθασ 86 δοιηίτΥ οὗ 41} Ιθρεῖβ. ΕἼομι 81} Εργρῦ μ6 οοἰ Ιδοἰοά (Βομα, εἰσίν ὑποῦ- 
ΒΔΠά ἴῃ πυῶροσ. ΤΟ Κίης δοιὺ ἔδοπὶ ἢγϑῦ ἰηΐο [16 δϑβϑύθσῃ αυδυσίθβ, ἰαύθγ ἰηΐο [.6 Οἱ 

Αὐδτὶβ, τ ογο ἴπ6 ΗΥΚΒοΒ τ τ βαί ἃ ἴὸ ἢδυθ δηίγθηομοα ἐμθιηβοῖνοθ, Α ργίεβὺ ἔγοια Ηθ]]0ρο] 18, 
σΒόβθῃ ὈΥ ἴδοι, ἰδυχαύ ἔκοπὶ οσυδίομηβ ψ Ὠΐοα ΤῸ ΓΘ ορροβϑά ἰο ἴδοβο οὗ ἰμο Εφυρδηβ. Ἰμθα 
Ἀ6 οΔ]]1εὰ {μ0 ΗΥΚδοα ἔγοτι 7ογιβαίθσα ἰό ἃ απἱοὰ βίγυ;]9 δρδίηβι [86 Ἐργυρίίδμβ. ΕΚὶπρ 



ξ 8. ΗΙΒΤΟΒΙΟΑΙ͂, ΟΟΝΘΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΞ ΤΗΒΕΕ ΒΟΟΚΒ. 1δ 

ΑἸΔΘΠΟΡἷΒ τππδγοβοὰ δρδί δὲ (μ6 πηϊίοα ἴογοοβ νι τὰ 800,000 θη. Βαϊ ἰθαγίηρ (μ6 κχοάϑ, ἢ 
γοῦϊτοα ἰο ΕΒ ορίβ, τ 116 (6 ΘΠΘΙΩΥ͂ σοτηχταϊ (64 86 ργοδίοθδὶ δἰγοοϊ ϊοβ ἰῃ Ερυρί. ΤῈ ῥγὶθϑῦ 
(Οβαγεῖρ ἢ) πῆο Ἰοὰ ὑμ ΙΘΡϑυβ, "οΥ 08116ἀ ΗΪΠπη561 Μοβοθ. Αἴογ ὑμ᾽σύθθῃ ΥΘ8ΥΒ ΑἸ ΠΟΡἷβ στ 0 
νεῖν ΕΠ ορίδη σοηΐδαογαίοβ, ἀοίδδαιίθα {1.6 βΒῃβρβθγὰβ δηὰ (89 [ἰθρϑῖβ, δῃά ρυγβιυοὰ μϑιὰ ἴο ἰδ 9 
ϑυσίδῃ ὈουπΠάδυυ (866 [6 []] δοσουσπῦ ἰη Κυτίζ, ν. 2, ΡΡ. 880-429). 

ΤΒ686 ὈὐΟΥΥ [Δ ὈΌ]οΙΒ βύοτοϑ ἀγΘ Μ6}1] Αυοα 89 ἃ βίδρο ἴο γ᾽ [86 ΕἸΡΏΟΥ Ἰοαγπΐηρ. Αοοοτγάϊηρ 
ἴο Φοβορθυβ δὰ ζϑηνυ οἰδοῖβ, (6 ΗΎΚΒΟΘ τ ΓΘ [86 [Βγϑ6} 1068, Δοοογαϊηρ ἴο οἴ Ὶ85 [86 ΗΥΚβοθ 
Ἰἱγοὰ σι} [86 15γ86}1068, πὰ 17 5ο, δοοογάϊηρ [0 ὁ)6 υἱϑῖν, ὑμΠ6 Υ ̓ογο (86 Ῥγοίθοίοιβ δῃηὰ ἀ6- 
ἴδῃ οι οὐ 1βγδοὶ, δοσογάϊηρ ἴο 8ῃ ὁρροβίϊθ υἱϑῦν, (6 Ὁ τγοσα Π6 ΟρΡΡΎθββουβ οὗ ἴβσδ6] (Καυσίζ, 
γ0]. 2, Ρ. 380). Αοσοοτάϊης ἰο [μοραίυβ, [89 ΗἩγΚδΟΒ 6ΓΘ ΘΧρο]]οὰ ὕτο δυπαγοα γϑδτθ Ὀδίοτθ 
ἐδ ἰτηπιϊρσταίζοη οὗ [89 Ιδγϑο]ο9, Αὐοοοτάϊηρ ἰο ϑξ'διβοιβῦζ, (86 ἀοβίσαοίίοη οὗ ῬΒΔΥΔΟΣ ἰῃ 
1:6 Βοά 8568, δπὰ (μ6 ἀοβίσαοίίου οὗὁὨ [16 ἀγῃδβίυ οὗ (86 ΗΥΚβοβ, οοσαστοα δὖὺ ὑμὸ βασμθ {ἐπ|6; 
νυῦ [86 ἀχρυ βίοι οὗ ἰμ6 ΗΥΚΒοβ ἰοοὸκ ΡΪ866 Ἰδίθγ. 

[πῃ ἃ σἈγοία] οοπβίἀογαϊίοη οὗἉἨ [86 βίοτὶοβ οὗ Μαῃοίδο στγοδὶ αἰ ΘΠ ου  1608 ΔΙΐθ6 αραϊηβί ΟΥΘΙΥ 
οοπ͵οοίασο. 1{ {80 ΗΥΪκ8ο8 ἸοΣ Εργρί ἴ0γ 9ογυβαίθπι Ὀοίογο ἴμ6 7678, θη ὨἰΒίΟΥΥ ταυδβὺ ΒΒΟΥ 

ΒΟΙῺΘ ἴγϑοο ἱδπαὶ (86 7618 πῃ {πεῖν τράγοῦ ἐσουνσἢ ὑμ6 τὶ ΔΟΥΏ 685 ὑο ῬΑ] οβίληθ οδπλθ ροπ ἰἷ8 
ΡΟ ΘΓ] ΡΘΟΡΙΘ ΜἘΟ ρῥσϑοθά θα ἴμοῖα ἴῃ τιϊσταύίοη. {86 ΗΥ̓́ΚΒΟΒ ἰοῦ Εργρὺ αἴνογ {1.0 1βγδ- 
οἰ 65, ἐῆθῃ (μ6 ΗΥΚΒΟΒ πῃ μα ῖγ ἰΟυΓΠΟΥ ἴο 7ογυβαίοια τχυϑὺ μάν τοὺ τὰ (π6 ΙΒΘΓΑΘ 068. 
ΕἾΠΑΙΪΥ, 1 (686 ραβίογαὶ βρϑορὶθ ᾿ϑγα ᾿ομϑίμοῦ πὰ Εργρῦ, [16 Βιθρμογα- κῃ ρβ οου]ἃ ποῦ μαγθ 
Ρτοβογνυϑᾶ δὴ θηϊεγθ βαραζδίίΐοη ἴγομι [86 «οὐδ βῃθρμογάθβ. ἘΟΕΤΖ ΒΌΡΡΟΘΒΘΘ ὑΠδὺ (6 ΗΥΚ5ΟΒ 
ποτ Οδηδϑηϊίεβ, δηὰ {86 ἱπιταϊρταίίοι οὗ Ιβγβοὶ ὑοοῖς ρίδοο ππᾶϑ ὑπ 6 ἷ ἡ ΒΌΡΓΘ λυ. Ηθ δἷβο 
βηαβ ἴῃ {86 Ἰορεπὰ οὗἉ ἐ86 ἸΘΡΘῚΒ 8 γϑίβσθησθ ἴο {886 1βγϑϑ] 68, 8 υἱϑ ἩΒΙΟΘῺ ΓΟαΌΪΓΟΒ ΒΟΙῚΘ 
τοοἀ βορίίοη, 1 ΜδηθίμβοΒ οοπηθοίίηρς ἐμ Ιθροῖβ τι 86 ΗΥΚδοβ Ῥοϊπίβ ἴο 86 Μοβαὶς δο- 
σοπηΐ ἰμδὺ 8 τηϊχοὰ τυ] πάο οἰ ποα ὑοτλβοῖνγοβ ὕἴο ὑμ6 ἀδρατγίίηρ 1βγϑ 1068. 

ἩἨΈΝΟΒΤΕΝΒΕΒΟ, ἰῃ ἷ8 νους “ Ερυρὺ δῃὰ [9 Βοοῖβ οἵ Μίοβϑβ," νἱ ἢ δὴ δρρϑπαϊχ, “ Μίδῃο- 
ὑ8ο δηὰ 86 ΗΥ 805, ΟρΡροββϑ ἐμ σου ϊηρ νἱον (μΒαῦ Μαηϑίμο γγ88 [86 οἱ οΥ οὗ [89 ρῥγἱοβϑιμοοά 
ἰπ Ηδ]1ορο] 8, (86 πιοδὺ ἰδατποὰ ἰπ Ευρίύ, δῃὰ τπτοῖθ [89 ἰβύουυ οὗ Εργρὺ ὈΥ͂ ογᾶϑν οὗ κίηρ 
Ῥιοϊον ΡΒἢΔἀοΙρῃυβ, υϑίπρς 016 τοῦ τ ἰοἢ ΤΟ ΓΘ ἔουπα ἰπ {Π6 ἴδ ρ]θ. ΗΝ ΓΟΑΘΟῚΏΒ 81Θ 
186 Ζ0]]ονηρ : οὐἹάθησθβ οὗ β σι κίηρ ἰσπότδπηοθ οὗ Ευρδη ταγἹ ΠΟΙΟΩΥ͂, οΟὗἨ ΖΘΟΡΤΆΡΆΥ, δίο., 
ΤΟΙΏΒΓΚΑΌ]Θ δρτοοιηθηΐ οὗἉ ἷ5 δοοοπηῦ οὗἨ [86 7968 τι ὶτ ἢ 0Ὁ86 κἰαίθιηθηΐ οὗ τυὶΐοῦβ {Π|πὸ ΟΠ σο- 
ΤΟη, Γγβιδοῦβ, Αρίοη, Αροϊ]οιίυβ Μοΐο, 811} οὗ σποῦλ ᾿ἰνθὰ ὑπάοσ ἴμ6 Βοιηδῃ ΘΙΩΡΙΤΘ. 
ΤΏΘΤΘ ἅτ Ω0 ΟΘΥ Μ]ύΏ688568 0 ΘοΥτοθογαῖθ δΪἷΒ βίδίδιηθηΐβ. Δίδποί ῃο γγ78ἃ8 8 ἔΌΓΡΟΥ οὗ Ἰδοῦ 
π|68, ἰἰκ6 Ῥβουάᾶο- Ασίβίθαθ. [ἢ Ἰδαίου ὑὐπιθα [Β6γῸ τγὯβ 8 ἰδῦζθ ΌὉΓ οὗ 71601Ὁ8Ὲ ἯΒΟ οαδύ οἱ 
ἐπ οἷν πδίϊο δ} Υ, ΟὨΪῪ τοϊδ πη [.6 παίϊομαὶ ῥγίἀθ δπὰ δηϊ ραίμῃϊςϑ, οὗ πθοὰ Αρίομ νγγὰ8 8 
ὀχϑρ]θ. Ασοογάϊηρὶ]γ ΗἨΕΝΟΒΤΕΝΒΕΒΟ ΒΟ] 48 [86 νἱον, “ (Βαῦ (16 Ηγἶκ5ο8 ΤΟ Ὧ0 οὗ ογ ἰλδῃ 
8:6 [βγδβ] θα, [δ πὸ δποίοης Ἐργρίίδῃ οτὶ κί π818 ἔοσηα θὰ (μ6 θαβίβ οὗ ΜΑΝΕΤΗΟΒ δοοοπηίβ, θυὺ 
δύ 86 ἈΪΒΙΟΣΥ Ὀσοβοσυθὰ ΌΥ (μ6 969 })718 τντῶϑ ὑγδῃβίοττηϑα ἴο βυϊ ργρίίδη παι! 8] υδῃὶγ.᾽ 

ΠῚ νὰ στγδηΐ [86 βἰαἰθιηθηΐβ σοποογηΐηρ [86 Ὠἰδίου 98] ομαγδοίοσ οὗ ΜΑΝΈΤΗΟ [10 ἰ5 81}} ροβ- 
δ1010 ἐπδὺ ὑοῦ δγοβοὸ ἰη Ερυρὺ ἴδἰβο ὑγιᾶ: οη8 οὗὨ [86 βοϊοαῦσγῃ οὗἨ ἐμὸ [βγϑ6] 1068 δῃὰ οὗ ὑμποὶγ 
ἀχοάυβ. [ὺ 8 6Θ851}}}7 σοποϑίνδο]ο ὑμαὺ [86 παίϊομϑὶ ὑτῖάθ οὗ 89 Εργρίίδῃβ ἀϊά ποὺ ρογροίααϊθ 
{μιΐ5 ΒΙΒΙΟΤΥ, 88 1ῦ Σ6 81} τγᾶβ, οὐ {μ6]γ τηοπυτηθηΐβ : δηά ἰδ ἰβ ̓ υ8ὺ 89 οΘοῃοοῖ δ Ὁ]6 μδὺ (μ9 ὑπ- 
Ρ]οαβϑϑηὺ ἰγαάϊ θη οὗ (8 Ἀἰβύουυ τυ ὑχγαπβέοσιαθα 'ἱπ δοοογάδῃησο ψὶἢ ΕργΥρΡύΐδη ᾿πίδγοβίβ δηᾶ 
ὙΠ αἰ δαγθηΐ ροϊμίβ οὗ γον. Το Ἰεροηὰ οὗ ἴμ6 ΗΥΪκβο8 ᾿πύϊπαῦοβ (86 οτἱρίη, τοοάθ οὗ ἸΪ6, 
δῃηὰ ΡΟΤΤΟΣ οὗἉ 86 Ιφγϑο 168, ἐμαὺ ὈΥ ὑμοπὶ ρτγοδὺ ἀἰβύγοθβ σϑίθ ρου Ερυρί, δηὰ [μδὺ ὑπὸ πϑηΐ 
ΔΎΔΥ ἰο0 ὕδπδδη δηἀ ἐοπηἀοα «6γυβδίθπι, 116 [86 Ιοροπὰ οὗἉἨ [86 ΙΘρογβ, ἴο ρῖθδβο Ερυρίϊΐδῃ 
Ῥγί4θ δῃὰ μαίγοα, 88 τηϑο οὗ (ῃ6 βᾶπιὸ αἰβίοσυ 4 [Δ0]6. ΤῊΘ ἤβηγ68 Αὐὐδυὶβ δῃὰ Η]ΘΓΟΒΟΙΥ Πλ9, 
85 ΜῸ] 45 ΟΥ6Γ ΤΏΔΥΪΚΒ, ῬσοΌΥο ὑμαὺ {686 ὕπο ἸΘρθη 8 8.6 ὙΘΙΥ͂ ΟἸΟΒΟΙΥ οοπῃθοϊθά. Α. ΚΝΟΕΤΕΙ͂, 
ἴῃ ἷΪ8 ὑγοβϑίϊβθ “ ΟἼἾΘΟΡΒ ᾽ ῥὈγοβϑηΐβ ἃ ρθου 8. οοπϑίχιοίίοη οὗ Εργρίΐδῃ ἰβύοτγ, μι ῖ ἢ Ῥτο- 
οοΘα 8 ἀροῦ [Π6 βυρροδι(ίοη οὗ [86 απὐγαϑύποσί 685 οὗ ΜΆΑΝΈΤΗΟ. Τμδὺ {Π6 Βῃορμοσα κίηρ 
ΘΆΣΩΘ ἔγοτῃ ΒΑΡΎ] ΟΏ, πὰ ἐτηροβοα προι ἐμ6 Οορίβ ἰδο Ὀυ]]άΐηρ οὗὨ [6 ῥὑυγϑιι 8 δαπὰ (86 ψοῦ- 
διῖρ οὗ (μ6 ἀφ68α, ἰΒβ ἃ Βυτρυὶβίηρ βιδίθδιηθηῦ ἰῃ 8 τΟτΚ Βονίηρ ρτοαῦ ΓΟΒΘΆΤΟΒ. 

Τἢδῦ δὴ ᾿ἰηὐπιαύθ δοαιιαἰ ηΐδηοθ τὶ ἘΥΡὺ ἰδ βΒῃοτῃ ἰῃ ἰδ6 Ῥοπίδίθαος, ἰΒ ὑτονθα ὉΥ͂ 
ἨΒΝΟΒΤΕΝΒΕΒΟ 1} στοδί Ἰδαγηΐηρ ἰπ [16 ποῦς αυο ρα ΔΌογο. ΕΗ 48 4180 τηδηϊ βϑίβὰ ὑἢ- 
ἀσπίδ] ἐπα ραγ 8} 1ὑγ, 85 ἷβ ἀθρασίιγοβ ἔσοια (86 οσίμβοάοχ γᾶ: ἰοη8 ΡσοΥο ἱῃ 18 ἰβύουυ οὗ 



160 ΟΕΝΒΒΑΙ, ἸΝΤΒΟΡΌΛΤΙΟΝ ΤῸ 7ΠῈ ΤΗΚΕΒΕ ΜΙΡΌΙῈ ΒΟΟΚΞ. 

08 Βδογίῆοο οὗ 18480, οὗ ΒαΙδδπι, οὗἉ ὕ ρὨ Π8}}}8 ἀδυρῃίοσ, δά ἰῃ [86 ραγαρταρῇβ οὴ “ΤῺ βί ζῃβ 
δηα ΝΟΠῸρΙ5 ἴῃ Εργρὺ," “Ὑτλοοθ οὗ Ερσγρίίδη ουϑίομηθ 'π [μ6 χοϊἱρίουβ ἰμβιϊυαἱοη5 οὗ {86 
θΟΟΚΒ οὗ λ10868. ὙΤμδΐ 18 ρΡαγροβὸ 8 δροϊοροῖίο σδῃποὺ οὐβοιγο ὑῃ9 ποσί οὗἨ {1686 ᾿ῃ γ68- 
Ὠραίϊοηϑ. 

ΤὨΘ ἰπθαθηοα ΕΟ Ἐργρίϊδη τὺ δηα βοΐθηςοθ τηυϑὲ ἤδγὸ οχοτγίθα ὑροη {μ6 οαϊΐαγα οὗὨ [86 
15γϑ6} 1068, ἃ8. Μ6}1} 88 [86 δηϊαζοῃίϑηῃ Ὀθίνθοη [Βγ86] {15} δηὰ Ἐρσγρύΐζδη ομδγδοίογ, 88 ὈΘθα 
ἰγοδίθα ἴῃ ἃ ΒΙΠΏΙΩΔΙΥ͂ ΝΑΥ͂ Ὁ 5ΔΜ ΒΗΑῈΡΒ ἰπ ἢΪ5 ἰδίου οὗ Ε γρί." ΗΟ τοῦ (μ6 Βγϑϑὶ- 
68 οὐγοὰ ἰο Εκυρῦ ἴῃ γοβρθοῦ ἴο βοίθηοθα δηᾷ τὺ ἰβ 8ηῃ ἰηἰδγεβίζηρ ομδρίθν ἰῃ δποϊθηῦ ἰβίοσυ ; 
δηα Πογα βοιηθιΐηρ 5Βῃοι]α ὃ6 884 οῃ [86 ταἸδίΐοῃ οὗἩ [86 τοὶ ρίοη οἵ Ἐργρὶ ἰο ἐμαὺ οΥ̓ Ιβγϑοὶ. 
Μοβθα, Ὑμο86 πᾶπι6 18 Ἐργρίΐδη, δη ἃ τηθϑηβ “ βοὴ οὗ νδίδσ,᾽ γγα8 Ὀγουραῦ ἃρ ἴῃ (μ6 ηερσῃθου- 
Βοοά οὗ Ηο]]οΡοἸ 58, ὑπ σοῦ βοβοοὶ οὗἨ Ἐσγρίϊδῃ ΡἈΪ]οβοραν, δηᾶ, δοοογάϊηρ ὑο ὑμ6 Ἰοχϑηά, 
τοοοὶγοα ὑπσουρὰ Φ8ηη08 δηα δι Γ68 τηοϑὺ ΘΑΓΟΙᾺ] ᾿ηδβίσιιοιίοη ἰῃ 4}} (86 τι ίβάοιῃ οὗὨ (ἢ 
Ἐφγρίίδηα, ἢ 1}16 ΤΩΔΠΥ ΒΓΔ 61 1068 μδΔὰ ρσίνοῃ ὑμοηλβο] γ68 ἴο [86 Δο] ΤΥ δηα βυρογβί οη οὗὨἉ 189 
Ἰαπά. ΤΊ ἷ8 15 [6 Γράβοῃ, δοοοσγαΐπρ ἰο Μποίβο, ὙἈἘΥ 80 τῶδην Εωυρίίϊδη ουβύοιβ ἈΓΘ ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ͂ 
Ἰογθίἀάθῃ ἴῃ {16 Μίοβαϊο ἰδνν, ψ 8 1|ϑὺ οἴμοσβ, ψΑΪΟ. ΟΓΘ ΒΑΓΙΏ]688, ἀγῸ δοοορίρα ἴῃ ἰξ..Α 
σΟΠΙΡΑγβοη οὗ ὑμ6 ουβίοτῃβ οὗἉ Ὀοὺὰ παίϊοηβ σουϊὰ ἰΠΓΟΥ τυ οἢ ἰσ ἀροη ὑμοῖν σοϊδίνο ροβὶ- 
Φἰοηβ. ΤῊΘ σγϑῃὰ ρυγροβο οἵ [6 βοραγαύίοη οὗ [86 18Γ86]1068 ἔτοτη οὗμοῦ πδίϊοῃβ τῦδβ {86 ὕ}- 
ΘαΌΪΟΟΔΙ σπηδιηὐθηβϑηοο οὗ τηοποίμοίβιη. οβοϑ ὑβοσγοίογε ἀθοϊαγθα μα [16 ρῸ 8. τ ϊο ἢ ἸΤΘΙΘ 
οομταθηοα ἴο {π6 γοηογαύϊοῃ οὗ {116 Ἰρῃοσϑηῦ τλ85865 ὈὉγ {16 Εσγρίϊδη ῥγίθϑίβ οτο (8186 ροάβ. 
Το Εργρίίδηβ πουβιϊρρϑα ὑμ6 βίδιβ 88 (6 τοργϑβϑϑηΐδίϊνγοβα οὗ ἴμ6 ροάβ, [89 βιιπ ΕΥ̓͂ [8 6 πδῖὴθ 
ἘΔ, [6 τλοοπ 859 90} οὐ 1815; Ὀαΐ διποηρ ὑπ 6 Βγϑϑ] 068 ἃ ΤΟΓΒΕΙΡΡΟΙ Οὗ 8Πγ οὗ 86 ᾿᾿ΘΑΥΘΩΪΥ͂ 
Ὀοαΐο8 γγδ8 βδίοηθαἃ. Αὐοηρ 86 Εργυρίϊδηϑ βου] ρίαγο 88 86 ρστοδί βιρροχί οὗἉ τεϊϊρίοη ; 86 
Ῥτὶοδίβ δὰ ἴῃς ροά πόύγῃ οαὖ ἰπ ἴμ6 ἴ61}]16, δῃὰ ἰβογὸ ρῥγαγϑα ἰο ἰδ ; ὑΠ 6 ὙΟΥΒΕΙρΡΡοα βίδίιοϑ 
οὗ πιϑῃ, οὗ ἱγγδίϊοη δὶ Ὀοαβίϑ, Ὀἱσάβ, αμα ἅ5}.65: Ὀυὺὺ {86 15γβ6} 168 ΘΓ [ογϊ ἀάθη ἴο ὈΟῪ ἀόττῃ 
θοῖογθ ἃ οἰ βοὶ θα οὐ οδγυϑᾶ ῆαγο. Εργρίϊδη ῥγοβίβ βῃδνοὰ οὔ" μοὶγ μδὶγ, Ὀαὺ [86 15τ8611068 
ὝΘΓΘ ἰοτ ἀἄδη ἴο τλΆ Κα ἃ Ὀ414 Ρ]δοθ, οὐ θύθῃ ἴο οαῦ ἐδ 6 6η 45 οὗ [ῃ6 Ὀοατά, Τμὸ πη δὈἰ βη ἰ8 
οὔ ]ονοΣ Ερυρὺ οὐ τ Υϊζα οἢ ὑμὶν ὈΟα 168 'ῃ ΒΟΩΟΥ οὗἉ ὑμοὶν σοάβ, Ὀὰϊ (6 ΘὙΔΟ] [069 ΓΘ [0Γ- 
διά άθη ἴο ουὐ {Π6}Σ ΗΘ 5 ἢ ΟΥ̓ ἴο τη8ῖ.θ ΔΗΥ͂ ΓΒ ἰῃ ἰ(,., Το Ἐμγρύδηβ ρῥαὶ ἔοοα ἴῃ [86 ζγανθ 
ὙΠ ἢ ἰἢ 6 ΟΟΥΡΒ68 οὗἉ (μοῖν ἔγίοπαβ, δὰ οἡ ὑμοὶγ Ὀθ 4] ἢ βομὺ ργϑβθηΐβ οὗ ἰοοὰ ἰπίο {116 ὑθ Ρ 68 ; 
Ῥυῦ ὅμ6 Ιβγβ6} 1068 τοῦ ΤΟΥ ἀἀθηΐ ἴο Ραῦ ΔΗΥ͂ ἰοοὰ πὶ ἃ οοῦρθθ. ΤῈῸ Ἐργυρίΐδη8 ρἰδηϊοα 
ἔτονυϑϑ ἴῃ (86 οουγίϑ οὗ {πον ὕδθιαρ]οβ (ΠΚο ἴμ6 Ἰαῦοσ ΑἸοχαπάγιπθ Φ6 8 ἴῃ 1816 οουγίβ οὗἁ {μθ ὶγ 
ΒΥπδροραο8); Ὀαὺ (86 Δ[οβαὶς ΔῈ ἑοσἱὰ ὑπο 1Βγδ 6} 1068 [0 ῥ᾽δηῦ ΔΩΥ͂ ἴΓΘ6 πᾶσ {86 Αἰ (δγ οὗὨ [89 
Το, Τλδ βϑβογοά Ὀ0}}, Αρίβ, σγ8 Ἅσμόβθῃ ὈΥ ὑμ6 ρῥγίοϑδίβ οὗ Μορἷβ οα δοοουηΐ οὗ Ὀ]ΔοΙΚ 
οοἷοῦ δηὰ τυίϊθ βροίβ, δηὰ Μηουΐβ, ἔμ 6 βδογθὰ Ὀ0]] οὗ Η6]10Ρο] 8, ὈΟΓΘ ΠΘΑΓΪΥ͂ {Π6 ΒΔΠ16 ΤΩΔΙΚΒ; 
δυΐ [86 1βγα6 1 1065 γγογο ογάογοα ἴῃ ργερδγίηρ ὑπὸ ψαῦοσ οὐ ρυτγὶ βοδίΐοῃ ἴο ἴδ ἃ γϑὰ μοὶ ίου, 
Ρογίδοῦ δῃὰ γουηρ. Οἰγουπαοίβίοη δηά δὐβίθηἰίοη ἔγοτι δ 168 ΠοΒ ἢ ΜγᾺἃ8 οοΙησαοη ἰ0 ὈοΙἢ 
ἘφΥρΡ ϊϑηβ δηὰ [βγϑο] 68; Ὀαΐ π6 Ἐργρύίδηβ οἴεγοα βιν ηθ᾽5 Πθϑἢ ἴο 1818 δηὰ Οβ]γ15, δπᾶ δἷϑ 
οΥ̓͂ ἰ0 οῃς6 ἃ τηοηΐῃ, οῃ (9 ἀδΥ δον [89 1111 πχοοη, δὐθοσ {86 βου ῆοθ. 

πῃ δἀάϊίοη ἰο {Ποῖὶς Κπον]θᾶρο οὐὁἩἨ παίατθ, [6 Ἐβγρύϊδη 186 τηθη 6 ΓΘ δοαιδίηὐθα τ] 

ΒΟΓΟΘΙΥ͂ δηἀ πηαρὶο, τ ΑἰοΝ ὑΒ6Υ υδοὰ ἴογ {86 ἀδοορίίοη οὗ [86 δομαμμοθη Ρθορ]θ. θη Μοβοθ 

οϑῖηθ Ὀθίοσο ῬΏΔΥΘΟΙ τυ βίρηβ δῃᾶ ποπάοτβ, ὑπ ὶγ ταδὶ οἶδη8. ἱπιϊξαύθα Ηἷπὶ ἴῃ Βοπλθ ΟΆ568᾽ 

ΤῊ Εργυρύϊδη Βογοθσοῦβ ἈΠ πηρίοἶδηβ οχογίοα ἃ στοδὺῦ δῃᾶ οἴΐθηῃ ἐπ) ατγίουϑ ἱπῆσοησο ὁ. [89 

Βρί τῖῦ οὗ [π6 παίΐοη ; ἐπ ῦ Βροΐίκα 88 1 [ΠΟΥ͂ ΟΤΘ 08:6 ΤηΘΒΒΘΏΡΟΙΒ Οὗ ὨΘΑΥΘΏ 9. Δ8ὴ 4ῦυ8β6 ΜΒΙΟΣ 

ὑπ ὑμουβδη γ6 85 δου (μ6 ἴὰνν σου] ΠΑΙΑΪΥ τοϑίγαΐη, ἐμοῦ ρἢ 1 οοηαεοιηπορα ἰο Ρυπἰβηχηθηΐ 

ΔΗΥ͂ ΨὙ{0 δίκα ἐπεὶς δάνίοθ Βαυΐ (86 Μοβαίο ἴδνν δι ρουγογοα ἐμ ΡΘΟΡΪθ ὕο Ρυῃίβα [μο80 80 

γι ου]ὰ βοαάσοθ {μ6π|, απ οομητηαηἀοα {Π6πὶ ὕο ΒίοῃΘ ΔΗ͂ 0 Ῥγδοίβοα τ ϑρΊο ΟΥ̓ ΜΥ] ΟΠΟΓΑΙΝ, 

76 πηυϑὺ ΠΟΥ ΒρΘδΚ οὗ βοῃιδ ἰμίηρϑ πίοι [86 1ΒγαθἘ106 αν ρῖνον θογγονϑὰ ἴγοσα {88 Ἰδπὰ 

μ6 ἰοῦ. Το Ερυριίδηϑ ἱπβοσὶ δοὰ [π6 ῥτγαΐβθβ οἵ ὑμοῖν Κίηρβ δῃᾶ ροὰβ οὰ 16 ἰῆπθὺ δηά ουΐεος 

βἰ 4658 οὗ [μ6 τγ4}}5 οὔ ἐμοῖσ θυϊἀΐπρθ, απὰ ἴῃ {86 βαπι6 πη ῇη 6 Γ [86 ΙΒΓΆ6] 1068 γχ6 ΓΘ οοτηπιδῃ ἀοα 

ἰο τγὶδϑ {16 οἰ Θοπιηδηάβ οὗ ἐμοῖγ Ἰδτν ἀροι ἐμ ροβίβ οὗ ὑμοὶγ ἀοοῖβ διὰ ραΐθβ ΤῊ Ἐφζυρ- 

εἶδηβ δἀοσπϑά {π6 σατνϑᾶ ἱπιαροβ οὗ ὑποὶν ροὰβ τῖθα πϊαρθ; [86 [Βγϑοὶ 068 ὑγογο οοταηδηαρά ἴ0 

ΡἾδοο δ δ ῖ δπὰ οὗ [19 δῖ ἃ οβδγι πὶτ οαἰθιγούομοἃ πῖηρθ. [π ἃ ῥἱοίατο οὗ 8 το] ρίουβ 
τᾶν ποποεοΨΕοΨΕΨὌΕἜἝὍΕοΨοὋἘὁΕοΠ, π--"-----ὐ ὔἰὦἍ πε πα πιπὶῷὸ ππππεσασσσνσ  αμσαννν. “-πὩ--ὩπΦᾳΠ|ΕΟῚ 

Φ[Ι Βανὸ ὕλοι ἀθμα}ἷθ ἴο γοΣ ἐμὶν τοίοσθηοο ἴῃ ἴΠο 165ὲ οἀϊ[οη οὗὨ ΒΗΛΕΡΚἾΒ Ἐσνρι.--Ἡ. 0.) 

ἑ [δ τοὶ {τὸ δαΐδθοσ τηἰδίδιεθη δ ὃ δῃγ ὑγο Ὁ Πο οὗἁ ἔδι[ὁ ῖ---, Ο.} 



ὁ 8. ΗΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΕΟΟΝΡΑΤΊΟΝ ΟΕ ΤῈῈΕ ΤΗΉΒΕΕ ΒΟΟΚΩΗ͂. 17 

Ῥτοοσοβϑίου ἰπ 86 ἐἶπιο οὗ Βδιηοθβοθ 111’, {8 676 15 8. τοργοϑοῃίδίοη οὗ ἃ βίδίυθ οὗ ἴ80 ροὰ ΟἸθῆι 
Βαῖηρ σαυτὶθα, ΜἘΙΟῈ ΤᾺ ΘΑΒΊΌΓΕΒ 700 Δη4 8. Β41} οὐδὶἐβ ἴῃ Ἰοηρίη, δῃἃ ομθ δπᾶ 8 μ8]} συ] ἴῃ 
Βοῖρδῦ, αστοοίηρ ἰπ ἴοστῃ δὰ τρθαβῦγο πὶτ [8Π6 τὶς τ ΒΙΟὮ ἐΠ6 ΙΒτϑο 68 τηϑᾶθ ἴον {86 ἐδθοτ- 
π8016. ὝΒ6Σ [86 ΒΓΔ ἱΐοθ ἱῃ (λ6 ἀδβοσί τοσο Ὀἱζίθῃ ὈΥ͂ Βογρθῃίβ, Μοβοβ τηδάθ 8 βογρϑῃηῦ οὗ 
ΦΟΡΡΟΥ, δπᾷ ἰαβϑίοηρα 10 ὕΡΟΠ 8 Ρο]6, ἐμαὶ [8066 Ὀἱείοθα ταὶ ῦ Ἰοοῖ ὕροι ἰῦ δηὰ Ὁθ μοα]οᾶ; 
ΕἾ ΤΩΤΑΥ ΒΟΓΡΟἶβ ΔΓ6 οἴὔἴϑῃ βθὸπ οὐ Ερυρύϊδη βἰδηδταβ: δηα ΗΠ] }γ, βοὴ {μ6 Βγβ [68 ΩΙ] 
᾿πίο ἱΔο]αίγυ, απ ἀδθιυδηαρα ὑμαῦ Αδγοη βΒου]ὰ πμ ΕΘ. [μοι ἃ ροᾶ, 6 τηϑὰθ ἔμϑπι ἃ φρο θα 
οδ]ΐ, [86 Βαπ16 8118] Π6Ὺ δὰ θα. ΠΟΥ͂ ΒΘ ΟΥΒΕΙΡροα δὖ Η6]]0ΡΟ]18 ἀπο σ [86 Ὡδηιθ 
Μπονῖΐβ, δπα ὙΒΙΟ. ὑΠ6Υ ἐΒουηβο]γοθ ροσθδρ8 δὰ ποχβμὶρραά. 

ΤῈΘ [βγδο 168 Ὀτουρμὺ τὶν ἐμοπὶ ἔτοπι Ἐρυρὺ 8 Κπον]θᾶρο οὗ [86 δὶ οὗ πυυϊἐΐηρ, δῃὰ ἱπ 
[πο ρετίδοιίου οὗ [86 δἰ ρῃαθοῦ δῃὰ {μ6 πιοᾶθ οὗ τυ ν᾽, 88 γὉ ] 4.5 ἐ}: τηοτο ἱπιρογίδηϊν τ ιίο σα 
οὗ το] ρίοη Ἀπ ΡὨΣΟΒΟΡΆΥ, ΠΟΥ͂ ΒΟΟῚ Βατραβθθα ὑπ ῖσ ἰθδομοσα, ΤῈο Εργρίΐδη ἰθγοχ γρίς, 
δὲ γϑὺ σϑρσοβοη! πρ᾽ ΒΥ]]8 0168, ΤΩΔ40 πΠῸ ἔτ ΠῈΣ Ρσορτοαβ οχοορὺ ἐπδὺ Ἰδαίου ὑΠ6Ὺ ὝΟΙΟ υδοὰ 85 
ΡΒἈοΒοΙΪο βίρτιβ οὗ βΥ}18 0168, [ἢ [86 Θῃομοσίδὶ ομαγδοῖοσ (οαγγοπΐ ἢ8η4) ΟἹ ΡΔΡΥΓΌΒ, [86 τλοτὸ 
ΟἸΌΓΤΙΒΥ εἰἷξτιβ 66 Οὔ ὑοα, πα 411 βέτο κοθ 616 τη8496 οὗ οΘαυ8] (πο Κη 688 ὈΥ ἃ το ρθῆ, Ὅη- 
ζοτί πίον Ερσγρίίδη το] ρίοη ἔοσδαθ 411 δἰὐξοτηρίβ δῦ σβδηρθ ΟΥ χοίοστω, δπα ἐμογοΐοσο ἱπ 8]} 
ΟΥΒΙΩΘηΪΑΪ δηα ἱτηροτίδηῦ τε πρΒ (86 Εἰ ΘΥΟΡΊΥΡἾ65 τ σο σοί ποᾶ, πο οὐμογ 89 που]Ἱὰ 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ δανο Ὀθθηῃ ομδηροά ἰο βίψηθ οὗ Ἰο θη. ΤῊΘ ΘμΟΒΟΥΪΑ] τσὶ πρ γ885 8οᾶ ΟὨΪΥ ἰῃ ου- 
τοηῦ Ββαπᾶ; Ὀαΐ 10 ΠΟΥ͂ΘΡ Τϑϑδομϑα {86 Β᾽ Πρ] 1ΟἸ ΕΥ̓͂ οὗ 4 τηοάοτῃ Δἰρμαροί, ΤῊΘ6 ἨΘΌΓΟΥ ΒαυδΓθ 
ΟΒδσδοίοιβ ΌΓῸ ἀογίγοα αἰγο ον ἔσγομι (86 Εἰοτορ  ΥρΡἷοα, πὰ μ6 ποσϊὰ οὐτϑβ ἰὕ ἰο ἔμ6 Ηο- 
Ὅτονπθ ὑμδαὺ ἱπδίοδα οὗ Ἡυὶυπρ' ᾿π ΒΥΤΩΌΟΙΒ 80 ΔΙ Ρμδθοῦ 88 Ἰοστηϑᾶ ὈΥ͂ τ ΐοῖ ἃ βίζη ΟΧΡΊΘβ868 

᾿ 8 Βουπᾷ. ΤΉΘ βγβϑ ἴ68 Δἀπιϊγοα ἐπ 0 σταπὰ θυ] ΐηρβ οὗ 89 Εργρίΐδηβ, Ὀυὺ πιδὰθ πὸ δἰῤθιιρὲ 
ἴο ἰπιλίαίο ἔμθηι. ΤΟΥ ΘΑΓΙΥ βανν ὑμ6 στοαῦ ὈΥΥΔΙΏΪΒ, δα τὶ ῦ μανὸ ποτ ὙΠ Β6ὴ 8πα ΠΟ 
ἘΠῸΥ ποῦ Ὀθ1]10, Ὀπὺ ΓΏΘΥ ΡΓΟΌΒΔΌΪΥ βαι ϑβοᾶα ἐβοσαβοῖνοβ τῖῦι [86 ΤοΙηδτκ, ἐμαὺ σίδηία Ὀυ1]Ὲ 
ἐβοα. Τμαὺ [6τ86]106 το] σίοη δηα ΡΕΪἸΟΒΟΡΕΥ͂ 6 ΓΘ ποὺ δογίγοα ἴτοτη ἐῃ 9 υϑ]16Υ οὗἁ 89 ΝΊ]Θ 
ἌΡΡΟδιβ ἤτοι [86 [0] Οἱ ηρ : διμοηρ ὑμ6 Ιβυδο  ΐθ8 ὑπ γΘ 88 ΠΟ Θησουγαροιηθῃύ (0 ἐγϑαᾶο, ἴοτ. 
ἐμ ἰακίπρ; οὗ ἰηὐογεδῦ γγα8 ἰουἱἀἄθη ὈΥ 14; ἩΟΙΏΘΏ ὝΟΙΘ ποῦ ροστηϊἰοα ο Ὀ6 ῥγίϑϑίβ; 89 
τοστατὰ οὗ {86 ροοά δηὰ [9 ρα υἰϑῃτηθηΐ οὗ [80 τυίοϊκο τῶ Ὡοΐ, 88 διθοπρ [89 Εργρίΐδηβ, 6χ- 
Ῥοοείοα αἴϊοσ ἀθαί, Ὀὰ  ΠΘΥΘ οἡ δαγίὶ ;Ἐ τοὶ κί ουβ ταγϑίοσ θθ ΤΘΓΘ 845 ἔοσοΐρμῃ ἴο [δ Ιβγϑοὶ  ἴο8 88 
ἴο ἴ6 Εσγρίϊδπβ (80 ἐπουρὺ ὑμαὺ 86 οαυγίῃ οουἹὰ Ὀὸ ἀο]αροά ὈΥ͂ ταῖῃ. [πῃ ζοηοσαὶ, Η6]1ο0- 
ῬΟΪΐ8, ἔγοπι 1[8 61οθθ σοῃποοίΐοη τὶ ΟΒ41468, τοοοϊνοα ΓᾺΓ ΠΊΟΥΘ Βοῖθμο6 δηὰ ἱπβίσαοίϊοη ἔγομι 

ΒΔΌγΙοΣ ἔμβῃ 1ξ τούασηοα {μι Ποσ, Οὐ ἐπ βἰ τα] νεν Ὀούνθοπ Εσγρίίδη δηἃ 15γβο] 106 οὐδ- 
ἴοταβ οοπρ. Τλοίξβ, ΌΥ ὈΉΙΕΜΑΝΝΕ, Ρ. 7. ἘΒΕΕΒ, Ἐσνρίοα ὠμὰ αἷς Βῶολεν Μοϑοςδ, οϊ. 1., 
1,εἰρΖίρ, 1868. 

Οτοιυΐἧ, ᾽ ]οναεῖ η, Ἐρν»ί. 

1 τὸ τοραγὰ ὑπ6 βοϊοῦγη οὗὨ ἴβγϑθὶ ἴῃ Εωγρὺ 85 8ὸ βμβοχὲ ἱπ ἀυγαίΐοῃ 88 1,ορβίυβ πουἹά 

4 [|ΤῊΪ9 16 [1:0 οοτατποι Υίθυ, Ὀπὶ ἰζ ἄοοδ ποῖ δουυτὰ ὙΠ βοϊὴθ οἵ ἐδ 9 υἱδίμοεί δοίδ οὗ γουοϊδιΐοη. Αἱ ἐδο Ὀορίππῆηρ οὗ 

Ἐ8ὸ Ῥοπίδισθοῖ σίασ κα [6 δοοσπηῖ οὗ ἴδ ἀφεῖδ οὔ ΑΌδ] ὮὉΥ ἐμὸ μδηᾶδ οὔ Οαἰη. ἀοοθρίοα δ5 στ κιοοιθ Ὦγ7 αοά (θη. ἔν. 4: 

ἮἨδ. χί. 4), 29 γοπηοσ ὈτΟΙδΟΣ, ΤΣ 0 ΟΥΤ.Θ οπ Ὠἰβ ρδτί, [8 χωπσγάστοὰ ΌΥ [89 οἷὅοτ: δηᾶ {δ]8 τηυτζάοτγοσ, ἐβοῦσιι πον ἃ 

οὕτϑο, νοῦ ἰο ὈθοοτΩθ [80 μερὰ οὗ δ Ἰοτρ "μη οὗὁἨ δοδοθηδηίβ, τ ὯΟ ΘΏΪΟΥ ἰπ τίσ δρυπάδηοο ἴδ ροοά {πΐηρ οὗἩἨ {δῖα ποσὰ, 

Ἐμο τη θοῦ ἰδ οὐὲ ΟἿ πῃ ΘαΣΥ γουέῃ. ὙΠὸ τὶ οκοᾶ Πἴγθθ ἴῃ ΒΟΟΌΣΙΥ δηᾶ θα. 1 ΤΠ γΘ ΟΣΘ ἨῸ ΟἾ ΘΓ σχουϑϊδιοα οἢ 
Ἐ8ῆ᾽6 πυδίοος [ἢ ἔδο Ῥοπίδίουος, [ἴδ δοοουυὲ του]ὰ Ρὸ κυδῆήοίοιξ ἴο ἐδαο ἢ ΘΥΘΥῪ Ὀο᾽ίονον ἴῃ αοα, ψ8ο ἐδ ἐπδὲ, ἐμαὶ ἨΙ6 τοὸ- 
ττασὺδ ἀπ ΡΟ ἐδ Ἡτοθηίδ δσὸ ποῖ οοηδηρὰ ἰο ἐδΐβ υγοτὶἁ, Ὀπὲ τησοὲ Ὁ ὀοχροοϊοα Ὀογοῃᾷ ἀραίῃ, Ἐποοῖ τῶϑ τ κι ϑουδ ὈοΌτο 

Θοά, ναΐ 6 μρὰ ποῖ γνοὰ ἰο Βα] ἴΠ8 ἀ89 οἵ ἐδ οἵδος ρδίσίαγομα Ὀοΐοσο [89 ΕἸοοὰ ἘΒΘΏ πὸ ΜΔΔ ἱγα:δδίϑα, Ἧ765 ἈΪ τονγασὰ 

Βοτοῦ ἩδΡ. χί. δ, 6. Ὑδο Ἔχροοϊβεοηβ οἵ Αργαδασι, Ἰδαδὸ διὰ 9 δοοῦ, 85 ἴο ἐδμοῖν σοιγασὰ, γοσὸ αὐξοτὶν ἀδοοῖγϑά, 1 ἐμ 07 Ὑγϑῦθ 

εοπδποῦ ἴο ἐμἰ8 τοσϊὰ. Απὰ μοὶ τγῶϑ 189 ΤΟΝ σὰ οὗ Ἀΐοθοῦ οὨ δασὶ ἢ! Η [6116 )5 ἴῃ ἴδιο 90. Ῥδαϊπι ἐμοῖ αὖδοσ Ἐπ γϑϑ- ϑόοσθ 
Σοῦσα δῃὰ ὑδῃ ἴ8ο δίσο: ἐδ οἵ τηδῃ 15. κἸδῦοα δῃιὰ ΒΟΣΤΟΥ :} δᾶ πὰ ΠΟΤ ΘΙΌΠΟΙΩΣ Ὧδ ΣΘΏΦΟΙΘΟΒ ἴο ἰδ ρΘΟρὶθ ἐδιο ὑδῃρ οὗ ἐδο 
Ῥαγάοη Ὧ6 δὰ Ὀοτῃθ ἰπ Ἰοδάϊηρ [ἢ 9 Ῥεορῖθ, δῃὰ ἀδοΐαγοα {πδὲ ἀραίῃι οὐ ἐδ δαδίοτῃ κἰάθ οὔ ἐδ σογάδη νὸϑ ὑο Ὅο δὲδ ρῃπίδβα- 
τοσηϊ Τ0Γ ΒΝ δίη δέ Μοῦ "δ. Νο, 811} ἐβϑϑο ρϑιτίδσομα ὑγουθ ὮΥ ἐμοῖς ᾿ἔνϑϑ ἐδο ἐγυξδ οὗὁὨ ῬδαϊΒ τοῦδ τοδροοξος 811 Ὀ6] οΎΘΣα 
Ὅϊδς "10 1Ὼ 816 116 ΟἿ τὸ Βανθ ΒΟρο 1π ΟἸτίδὲ, 19 δῖ οὐἁὨ 411 τῶϑῃ σαοδὲ σαΐϊδογαῖθ." Ἐμοῖς Ἰαξίοσ ἄδγα τησδὲ ματθ Ὀθθῃ 
δῃτουάοα [ἢ ἱπι ροηθίγ]ο φίοοτι {{ {Π 90 Ἰοοϊκοὰ ἴοσ ἐμοῖς τονασζά πογο--πηὰ [πὶ ἐδδὲ αἴοοιπ δο ὑσοιιῖδο οὗ αἀοὰ τηυδὲ παν υὰ- 
τ οϊνοὶ ἴον ἔΠθτι πὰ ἴος τδ, Βαϊ ἴπ9 Νον Τοδίδιωϑηςξ ὑ]δί "17 δαγΒ [μδὲ 4}} ἔ: 659 ΙῃΘὉ Ὑγοσο τοθὴ οὗ ἢ. “Νον ΤΑΙ ἰδ δο- 
ΒΌΓΣΔΏΟΟ οἵ ΤΙ πρΒ Βοροὰ ἴοτ, ὁ οουυί σου οὗ ἐλίηκβ ποῖ δοοῦ. ἘῸΓ ὉΥ ἰδ ἔδο οἴδοτα ονιδί θὰ 6 βοοΐ τοροτὲ, δ 5 44 Βὲ 
ΥἸποῦς ΧΙ [ἰ ἰο ἐπι ροθα! Ὁ]9 ἴο Ρ]οαδο αοὰ; ἴοσ Βο ἐβδὲ οοτωηοὶἢἘ ἴο Θοὰ τηπεοὶ Ὀοὶ ον ἐμαὶ Ηο ἰδ, κῃ τμαὶ Ηο ἴ8 ὁ Βονατάος 
οἵ ἰδοθο Ἡῆο ἀΠῚ ΚΟΏΕΥ βοοῖς Ἡίτα. ἩΗϑῦ. χὲ, 1,23, 6. 76δῦδ βδαυβ ἰὴ ἀδοϊγίῃηθ οὗἩ 1[ὴ9 τεδυττοοϊίου νῶϑ ἰδης Ὁ. Ἀΐοϑϑεα 
(δι, χχι!. 82; Ἐχ. 1. 6), δῃ ὰ [89 Ἐρίδι]ο ἰο ἐὴ6 Ηοῦχθ δδδοσίς ἔδδὶ οί Αὔταῦδηι δοὰ Ἀΐοσοα Ὀοϊονοὰ ᾿ξ (ΗςὉ. χί. 18- 
10, 26). Τμὸ ΟἿΪΥ σδιΐομδὶ βοϊα οη οἵ ἐποὶτ ᾿ἔνϑα ἰδ αὶ Ὀ6] 16 1η τοιγασὰδ δηὰ ρα πα μαθηίδ αἴογ ἀδϑαίῃ. ΤῈὸ οασὶοδὲ σονοῖδ. 
ἔοι, ᾿ ἐδο ἄχει ὉΌΣ οπαρίοιε οὗ ἀοπεδίθ, ττῶϑ ὁποῦ ἢ Ὁ {5017 ἴο οδἰΔ Ὁ} 68 τ ἰ6 (Δ Πἰ.---Η. Ο.] 



18 ΘΕΝΕΒΑΙ, ἸΝΤΒΟΡΌΛΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῈῈ ΤΗΒΕΞ ΜΙΡΟΌΙῈ ΒΟΟΚΑ͂. 

ΤΩΒΚΘ 10, [Β6π 1 που]ὰ ποὲ ᾶγθ Ὀθθῃ Ῥοδβὶ]6 ἴπ ἰμαὺ ὖτηθ ον 8000} [ἈΠῚ]Υ ἴο Ὀδοοτθ ἃ 
δτεδὺ παύίοη. Βαί 1ἢ, οῃ ὑδθ οὗμοῦ Ββαῃά, τὸ δοοαρί ὑπίοο 89 ἰοηρίἢ οὗ ἄπηθ ρίνϑη ἴῃ (ἢ. 6 
ΒΙΌ16 10 ψου]ὰ Ὀ6 φαρβιοηϑ Ὁ ]6 τ ΒοίΒΟΣ [16 Ῥθορὶθ, ὑμσουρῃ 8Ὸὸ Ἰοὴρ 8δπ ορρτοβϑδβίοῃ, οουἹά 
Βανθ ῥγοβϑοσυϑα ὑμεῖγ Ψ 6 88 Ρϑου] γι (θ8 δηὰ σοὶ ρίουβ ὑγϑά Ὁ] 0η5, 85 ἴῃ {818 ἱπίοσίτα, {Β6 7 
670 ἰοἵν ἕο παίαγαὶ ἀθνυθί οριμθηῦ οα [86 Ὀδ518 ΟὗἨ ρβύσί ΓΟ] γουοϊαίΐοη, “1 88 ὑθϑῃ δυριυοά 
ἔτοτα 1 δια. 11. 27 ἰμδῦ ὑμθγθ 'ναὰβ ποῦ δὴ ἱπίοστυρίζοη οὗ ἀϊνίπο χονοϊδίϊοη ἀυγίης ἐπα βίδυ ἱῃ 
Ἐφγρὺ. Βαΐῦ [89 ἀγρυπηθηΐ ἰβ ἀπβοὰ πὰ, Τδ6 πηοδηίηρ' οὗ (86 ποτάβ, “1 Ρ] Αἰ Υ δρροαγοά απΐο 
186 Βουβο οὗὨ {86 ΓΔΙΠΒΟΙΒ, τ ΒΘπ ὑΠΕΘΥ τ τ ἱπἾ ΕἸ ΧΥρί, ἱπ ῬΒΔΓΔΟΙ 8 δουβο;᾽ εἴδ., 8 {117 6ὁΧ- 
Βιαυδίρα 1 γγὸ ΒΌΡροβϑ μιὰ ἰο γοΐϑὺ ὕο [μ6 ᾿αϑὺ γϑδγ οὗ (89 βοϊουσῃ οὗ [86 Ιβγϑϑ 1068 ὑπ 6 ΓΟ, 
Αὐ ὑπ ββ1ὴ9 {{π|6 10 ͵ Β 8 Βίγοηρ; ῥγοοῦ (πδὲ γϑ  σἱουβ οομβοϊουβηθαβ 88 Κορύ δἰ ἶνϑ ἰπ [ῃ6 μαδτίβ 
οὔ [86 ΡΘΟΡΙΘ6, ὑμδῦ ᾿πι 80 ἸΏΔΩΥ οὗὨ ἐδ 6 ῬΓΟΡΟΣ πϑπιοθ ὙΒΟἢ ΟΣΘ ρίνθη ἀυγίηρ ἰμαὺ ρεοτοᾶ 
(ΝυμαΡ. 111.) 89 πδίὴὼθ οὗ αοὰ ἷβ ἰουπὰ 88 οὔθ οὗ ἴμ9 οδοϊηροπϑηὺ ρδσγίβ.᾽ ΚυΕΤΖ, γο].᾿ 
Ι1., ν. 177. ᾿ 

Μόοβεϑβ ἴοαμὰ οσχίβθεϊπρ, δπιοηρ δἷβ ῬΘΟρΙΘ δὴ ογζϑηΐϊζαίίοη οὗ {86 ἐγ 68, 6849 οὗἩἨ ἐγίθοβ, 
ἯὮΟ 88 Θ᾽ 615 Ὄχογοϊβοα δυῦ οΥ Υ ἰη ὑμοῖν ἰσῖθο8 (Εχ. ᾽γ. 29). ὙὨο τοὶ ζίουβ ζθὰ]ὶ ταῖς ἢ 1,ονὶ 
Βτοῦ τοδηὶ εβίϑα ἰπ ἰδηδίοίβιι (θη. χχχὶν.) βϑϑιὴβ ἴο ἤαγθ σοιηδί πϑὰ ἱπ ἃ ῬΌΤΣΟΓ ἴοστῃ ἰπ (ἢ6 
{τῖθο οὗ Ἰ,οΥΪ, 88 ΔΡῬΘΔΙΒ ἔγοσα [86 6811] οὗ Μοβοβ, ἔγοπι (89 οοῦχβο οὗ [9 βοῃβ οὗ [,υἱ δ [89 
Ῥαμβῃπηθηὺ οὗἉ {μ9 ἱΔο]αἰτΥ οὗ 6 ρο]άθῃ οδ)ἵ, δπὰ ἔχοτη ὑμο Ὀ] οββίηρ οὗ Μοβεβϑ. 

Α ὑθῃάθηοῦ οὗ [89 6 »͵δ ἰο ἀἰβρογβίομη, (μ6 ορροβίϊο ρο]θ ἕο ἐμοῦ βίγοῃρ, ΘΟ θσθποθ ἰῃ ἐμοῖσ 
ῬΘΟΌ] Αγ (168, ἱπ 15 ἸΟΙΘΣ ταοῦϊνο ῥγοῦχυγοα ὈΥ {86 ομϊχτγαίϊίοη οἵ Αργαμδπι (θη. χὶϊ.), Εγδὲ 
ΒΏΟΥΒ [56] ἴπ {86 βοραζγδίίοη οὗ ϑυάδῃ (δθῃ. χχχυ δ .), ἀπ βϑοῖὴβ ὕο βᾶυθ Ὀθϑῃ ζδ]} ἔγο- 
ΩΌΘΠΡΙΥ ἀυσίηρ [86 βου ]οπηοπὺ οὗ [86 ΙΘγβο 65 πὶ αὐβθθη. ΟὈὐποοσγηΐηρ, 8 ΘΑ ΘΓ ΘιλΐσΓα- 
οι (1 ΟἌγοη. νἱΐ. 21) οὗ ϑΌπο οὗἉ [86 βΒοῃβ οὗ ΕΡΗγαΐπι ὑο Οδηβϑη, δπὰ ἃ οο]οῃϊζαίζοη οὗ βοιὴθ 
οὔ [19 βοῃβ οὗ πα Δὰ ἴπ Μοδὺ (1 ΟἜγοη. ἐν. 22), οορ. Κυσίξ, νο]. 2, Ρ. 177. ΤῊΘ Ὁ βδηΐίοθ ἰπ 
186 πηθ οὗ 6 Φυάροβ (υάς,. χγἱ!.) Ἰοῦν ἐμοἷτ Βοτηθ δὰ οοπαυογοα ὑλ6 οἱἵγ 1.815 ἱῃ ποτίμογη 
Οδηδϑῃ, δπὰ ρᾷνθ ἰοὸ 1 80 πὴ ὥϑδη. [δίο [86 ὑτὶῦθ οὗ βίπαηθοι 16 ὑπ ῖσ ΠΑΙΤΟ Ὀοπ πὰ Β 
τὶ ἰη {86 ὑτὶρο οὗ υἀδῃ Δπὰ ἀἰϑαρροαῦ διθηοηρ 86 οἴμὸῦ ὑγὶδθβ. (1 ΟἼσοη. γ.) : ἃ οἰγοῦτι- 
βίδῃοϑ ἩΒΙΟΙ ἔμγονα Πρ; οὐ [86 ἸΔ8ὲ βιαίθιηθηΐ οὗ (86 ὑσδάϊοη ἴῃ {86 Ὀ]οβϑίηρ οὗ Μίοβεβ 'π 
ψ ΒΊΟῊ Θ᾽ μλΘο ἢ ΒΒ ὨΔΠ1Θ ἰβ ψϑηΐίηρ. Εγϑῃ ἴῃ Εργρῦ ΤΩΔΩΥ͂ Ιβγϑ ] ὕθθ βθοῖὰ 0 μᾶγϑ οχσοβδηροᾶ 
ἐμοὲν Βοπιθ ἱπ αΌΒΒ6α ῸΓ βου] ϑηχθηΐβ διηοηρ πο Εσγρίίδηθ, [ῸΓ ἴῃ {815 ὙΑΥ͂ δἰοηθ οου]ά δγὶδθ 
[86 ἴϑπλ 118 το διϊοηβ τὶ Εσγρ δ πο θοΥΒ, τ ΟΝ ΔΡΡΘΔΓ ἴῃ [86 ρὈτγαβοηΐβ ἴο {86 ον οὗ 

᾿ ΔΥΐ01658 οὗ ΒΙΠ ΟῚ δηα ρο]4. δι παῖ ]αν ἰο (86 ἐδχ- ρα γοσβ Ὁποῦ ἴΠ6 ἘΟΙΏΔΗΒ ἴῃ ὑπ ἰτηθ οὗ 
ΟἸσῖβδύ πότὸ (89 96 βὶὶ βου θ65 δηαὰ Ὀ4ὲ116} ποτὰ [19 Ἐρσγρἕδπβ οὐίδἰηθα δηιοηρς ἰμ9 7605 
{μοιηβοῖγοβ ὑο οοπῆστῃ ἐμοῖς ἀοβροίϊο χὰ ]θ οὐοσ ἴμ6π. [Ιἢ {Π|πὸ ΔΒΓ [86 ὕνγο τά γῖνθθ, ΒΟ 
ῬΓΟΌΔΌΪΥ ῬΟΓΘ ὅπ μοϑβαάβ οἵ 8 61858 οὗ χη ίῖνοβ (ΕΣ. ἱ. 15), δγὸ ἀθβογι 64 δ8 ἨΘΌΓΘΥΒ. 

8 9. ΜΟΒΈΒ. 

ΟοΡ. ἐδ αὐίϊοϊθβ πάρ (ἷ5 {110 'ῃὰ ΨΊΧΕΒ, ΗΕΒΖΟΟ, ΖΕΙ1ΕΠ (δίδί. Ἡροτγίοεγδωολ), δὰ 
[88 ἱπᾶάοχ οὔ [86 ᾿ἰτοσγαύασο ασίμυ οθ. 7ἶο τορδγὰ δ8 {86 Ῥϑοῦ Δ Υ}  οὗὨἨ Μοββθβ, ἰθρα] σοπβοὶ- 
ΘῃὐΟΌΒΠ 688 ἴῃ 8 ΒΙΡΆΪΥ ρἰεδά παίαγο ὑπᾶθσ [86 Ἰοδάΐπρ' οὗ [μ0 τονοϊδίίοη οἵ αἀοά. Βΐθῃοθ ὮΘ 
βίαπάβ ἴῃ (86 Ηἰδίουυ οὗ [86 Κίηράοιι οὗ Θοἂ 85 κατ᾽ ἐξοχήν, ἰῃ9 βογυδηΐ οἵ αοά ἴῃ οοπίγαβυ ἴο 
186 οι ἰπ [86 Ὠοῦβο, ψὯο ἰπ 8 γοῦ δίρμογ, [86 ὙΘΥῪ ἰρμοαδὺ Βθη80, γ88 [Π| βοσυϑδηὺ οὗ αοάᾶ 
(Ε6Ὁ. 111.). Ηδθηοθ Βὲβ τοπυμποϊδίίοη οὐ (86 νου] 18 θαϑθὰ ὕροπ ἷβ “ τεβρϑοῦ ἴο {89 σϑοοσὰ- 

᾿ ῬΘΏΒΘ ΟΥ̓ ἐδ τουναγὰ ᾽" (Εθ}. χὶ. 26). ΑΒ ἃ οβαιωρίοῃ οὗ [μ6 ἰανῪ, Ὀαὺ ἴῃ ταϊϑαπάογβίδπαϊηρ οὗ 
[86 Ἰατν, Β6 βπχοίθ ἔμ Ερυρίίδη (Ἐχ. ἱϊ. 12); ὑμθὰ μ θϑοϑῖὴθ ἔμ ῥσοίθοϊογ οὗ [89 ορργοββοά 
πΟΙΘη ἴῃ {πο ἀοβοσί. ΕῸΣ [ΟΥ̓ γοδᾶτβ Β6 τηδί ἰδ ηϑὰ ἷβ ΓΑ οἷθαγ; ὑμθη 86 ὑβουρμύ δ6 
μιδὰ [Ἀ1164 οὗ ἔπ οομ αἰ τ οη8 οὗὨ μΪβ 9811, δῃὰ ἔθ] 0 ἰδὲ ὈγῪ ὑμ6 στντϑῖὰ οὗ αοα ἢθ ναθ Ὀγουρδῦ 
ὮΘΆΓ ἰο ἀοαίῃ Ὀθοϑυδο δἰ8 ΜΊΙαϊδηϊο τ 110 Ἀδἃ ΡΓΟΌΔΟΙΥ Ιοηρ ὈΘ6ῃ 8 Εἰπάγθῃοθ ἴο (89 οἰγοῦτη- 
εἰβίοῃ οὗ μἷβ βοῃβ (Εἰχ. ἵν. 24). Τὶ ἰβ βρϑοίδ!]γ γολ γκ  Ὁ16 (μδὺ Ἱπουρἢ μ6 ρογοσγηθα [89 Ρ600]9 
ἷπ (80 ἀοβοσί τ 0} ἃ βίγοηρ μβαπᾷ ὉΥ {86 ἰανγ, ἢ6 οοπἀομηιηθα Εἰτηβο! Γ ῬΘοδΌΒ6 [ῸΓ Δἢ ΒΡΡΑΓΘΏΓΥ 
8118] ΟΠ βίο ΟΥ ἐσϑηβργοββίοῃ (ΝΌΩΡ. χχ. 12) μ6 βαὺγ ργοβου θα ΕΥ̓ ΦοΒονδ Ηἷβ γτοδῖ 
ῬαΠἰβΒιηθηί, Μ᾿ ὨΙΟῖ ἱπᾶθθὰ μ6 ῥγοβουϊ θὰ ἔοσ Ηἰπιβοὶζ " ἰμαὺ Β6 Βῃου]ά ποὺ πὶ [86 ῬΘΟρ]θ 

4 [Τποτὸ ἰβ η0 ππγσδηΐ (ογ {}}}6 ἴῃ ΝΟ. Χσ. 12: χχυ !. 14; Ῥδαϊ. χχχίϊ. δῖ, δ2; ῬΒΆΪτα οὐἱ. 33, οὐ. δἰβουγσβογο, [81 1 δι 

ΘΎΓΕΙΟ οὗ, Ἀζοδοδ᾽ ἀθδί: τδδ ποῖ ὑτουχμῖ δϑους Ὁ. Ὧ16 Τοϊίοσϑο, 1 τδδ δοοοιωρ  διοὰ δα αἀοὰ δὰ (ογοϊοϊὰ δῃηὰ Ὁγ Θοά.---Π.0.} 
4 



2 9. ΜΟΒΕΒ. 19 

᾿ δηΐον ἐμ ἸΔπᾶ οὗ ργοπηῖβθο. ΤῊΪΒ 18 (89 1628] οομβοίθῃοθ οὗ δ δια ΘΕΟΥ͂ οἰ ΐοαὶ πυϊπὰ, ΜΌΘοΒ 
105 Βίαπάθ ἴῃ βίγοηρ οοῃύγαθί ἰο ἃ ληδίίοαὶ βρὶ γἰ ἐ811ζαἰΐοπ, τυ οι, π|κ6 1816 σοιαρδηΥ οὗ 
ἸΚογβϑὶ, πουϊά δηἰοὶραίο Νουν Τ᾿ οϑίδιηθηΐ γο δίϊοηΒ, 88 γ7}] 85 ὑο [86 800]]688 ρογυθβίοῃ οὗ [89 
180 πο σῇθσθ ΧΌ]68, 6186 86 οου]Ἱὰ ΒαγάΪγ μαγο Ὀσόίκθῃ [86 ἢγθ᾽ (8068 οὗἩ [6 ἰδ, ΟΥ ΒδΥΘ 
οὐμθ ἄοτῃ πὶ ἐμ 6 βοοοπα {8068 ἔτγοιῃ Κ΄’: πδὶ τὶν 15 ἴ800 Βαϊ πἰηρ, οΥ ἰῃ [86 οτρίη] ἀοσαῦ- 
ΣΩΘηΐ5 ἰουΐηρ 80 δαβὶ8 οὗ ᾿ουϊοσοποῖου, μανο ἀγάγῃ (Π6 ᾿ἴπ68 οὗ 8 βρί γί 81 ἰηΐοῦ- 
Ῥτοίδίίοη οὗ (89 ἴα Αδγοῃ, ψὴο οοὐ ἃ ΡΪΔΥ (πΠ6 ληδίϊο (Εχ. χχχὶϊ. δ), 88 ἃ ζΏδῃ οὗ τη 79 
Ἰορ81] σι ]ο8, ἑοροίμον τὰ Μιτγίδμι, αὐ {πιο ορροθϑὰ Μοβοβ (ΝΌΙΩΡ. χἱἹ.). Α8 ὑμ6 {ΑἸ 810] 
δίἰονασὰ οὔ ἰῃ9 αν, Μοβθοθ βίδηᾶβ ἰἱπ ΑΓ ΟἿΒ οοῃίταδβί ἰὼ {86 ΟὈΒΡΟΙ ΘΟΟΠΟΙΏΥ; 
ΟὨΪΥ 8 ἰδ ΡΟΥΘΙΥ 8πη4 ἰηὐογιηθαϊαθ ουδηρο δῦ, ΒΟ οἡ ΚΓἰηδὶ (Εχ. χχχῖν.) δὰ μοαγὰ 2680- 
γΔΒἘ οχροβίοη οὗἩ Ηΐ παιθ; 86 1108] τμδοοταῖ, τμῸ ὈΥ͂ ἸΔῈ δηὰ βυιθοϊ ροϊπίθα ο 
Ομ γίϑὶ (ΝΌΩΡ. χὶ. 29). 

ΑΒ παΐῃχο ροϊηΐ θογοπᾶ 1.861} ὑο {89 τορίοῃ οὗἁἨ βρὶ τὶἐ, δ5 (86 δ ροϊπίβ Ὀογοπά 1.861 ἴο 
16 αοβροὶ δηᾶ 18 γουδὶ ᾿ἰανν οὗ ἐγοϑοάοια (}8π|68 1. 25 ; 11. 8), {80 ἰατν οὗ ὑπ ϑρίγῖῦ (Βοπι. 

νἢ11.}, 80 [86 τηράϊδίογ οὗ [6 ἀϊνίπο ἰδ ρΡοϊηΐβ θογοπα ἰτηβοὶ ἢ ὑο 86 Ῥχγορβμοῖ οὔ [86 ἔα Γ9 
(ΒΒ ουῦ. χυῖ. 1δ). ΑΥὐἴδο Ὀορὶ πηΐηρ δηὰ (μ0 οπὰ οὗ ἷ8 ἀθοϊαγδίίοη οὗ [9 οὐ ίοδὶ ἰδ 'π 86 ἀθ- 
οϑίορτιο ἔμ 70 8.0 [86 ζοστηβ ΟὗἩ [86 οογιΐηρ ἰανν οὗὨ ἰγεϑάοιῃ, “πὸ Ὀτουσὺ (Β66 ουὐ οἵ {μ9 
Βυῦδο οὗ Ὀοπάδρο," “1Ἃδοὰ 5841} ποὺ οογοί.᾽ 

Βοδῖάοβ Μοβοϑβ᾽ σοϊδίϊοι ἴο Ομ σἰβὺ τὸ τησβῦ τοαὺκ πὶ ΐπ (Π6 ΟἹ Τοβίδιηθηΐ μιἷβ γο  δίΐοῃ 
ἐο ἘΠ1]Δ} δηὰ ΕΠΐ5η8. Ε1178} 15 8. ΟἹὰ Τοβίδυλθηῦ οουηίογρατῦ οὗ Μοβοβ οἢ [86 8149 οὗ ]6ζΑ] 
το αοι; Ὀυΐ ΕἸ Β.4 18 [86 ΘΧΡοῦ 6 Γ᾽ οὗ Νίοβοβ 88 ἴο (86 βρὶ γε Δ} οἵ [86 1ἀνν, 18 ΖΘ η016- 
Ὧ668 Δη( ΙΔΘΙΟΥ͂, (86 οοτηΐῃρ ροΒρεὶ. 

ΤΏ ρτδπάσαν οὗ (Π6 ροηϊυδ οὗ Μόβ68 ΒΡῬΘΒΙΒ ἰῃ βυγ κὶ ρ' σΟὨ Γαδίβ, ῬγΘ- ΠΟΘ ΠΕΥ ἰη [86 
Ἄοοπ γα οὗ κἷθ ἤττῃ ΘΟ βο Ὁ] ΟΌΒΠ6 88 τ 0} ἷβ ργορμϑῦϊς ΡΟΥ͂ΤΟΙ 88 ἃ βού; ἔβη ἷπ ὑ8ο οοηΐγαβδι 
οὗ Ὠἷδ ϑιαϊπθηῦ πον] αν τ ϊβάοσα, τὶν ΐβ. ἱππῸῪ βρὶ γἰζα 8] 118; ἴῃ [86 σοηίγαβὺ οὗ 8 ἀ6] οδοῦ 
ὙΠῚ8 Ηἷθ Βογοῖο Υἱρογ; ἴῃ ὑμθ οοηίγαδῦ οὗὨ ἷβ 660 βοῃβι νοποβϑα ὕο [86 κἰχζηβ οὗὨἨ 6 συΓΒΘ δηὰ 
18Π6 εἶψτιβ οὗ [89 Ὁ] ϑδΐηρ ; δπα ἤΠΑ4}}Υ ἰῃ πο Ορροβῖΐθ ὑγαὶϊβ οὐ 186 τη ἱ]οϑὺ ΠΌΣΩΔΗΥ, γε, οὗ 
ῬΥΙΟΘΌΥ 661 βϑοσίῆοο (ΕΣ. χχχὶϊ. 11, 81; ΝΌΣΩΑΡ.: (86 Ιατγα οὗ Ὠαμηδηΐγ) δπα οὗὨ [86 ἱΘΧΟΓ͵Α- 
816 ἤἄστωμοϑαβ οὗ ἰδ Ἰαντυ- σίνος (Εσ. χχχὶϊ 27; ΝΠ. χὶν. 28; οδρ. χὶν.). 

Τηδὺ Μοβοβ βῃου]ὰ ποὲ Ὀ6 ἰάθη βοὰ πίὶὶῃ “ον 8} Βα ροσῆσίαὶ Ἰορδ] 1 γ, τ ἢ ἐμ Ἰοἰίοτ οὗἁ 
[86 ἴὰτν (μδὺ “ ΚΙ]]οί,᾽ Ὁποῦ ρ ἢ 88 ἃ δίῃ δὶ ἰϑνγ- σῖνοῦ 6 τγαδ ΘΟ 6116 ἰο Ἔχϑζοῖβθ βρϑοίβ!]}ῦ 
[86 οἵῆοο οὗ ἀρδίῃ (2 Οὐογ. 111. 7), ὑπδὺ (818 γἂβ οὶ ἷβ τ 80] οδῖοθ (85 1υΐμον που]ὰ Ἰοδα τ8 
ἴο ἱπέρτ), 1θΘ ϑρραγϑοῃύ ἔτοπι {86 ἕδοί ὑμαὺ Ὀγ [86 546 οὗἩἨ {Π6 οἰμιῖοαὶ ἰὰτν 6 888 ρ]δοοὰ {89 ἴδ 
οἵ δἰοποπιθηῦ, [86 ὑμοοοτγαίίο τοΐοσια οὗ (89 ὑσϑάϊ ἴομα] τ οὗὨἨ οδδιίηρα. Απὰ ἐμαὺ Βὲ ἀἱᾷ ποὶ 
ἰπ θη ἰο ΘΒ 8} 18} ἃ Γ6Ά] ἈΙΘΓΑΓΟΒΥ 18 ρσγουϑὰ ὈΥ ἷβ ἰδυΐηρ [896 Ὀδδὶβ οὗ οἷν1]} σὶρ θ, ἐμ 6 ἢγεὶ 
ΔΙϊϊο]6 οὗ πο τορι] αὔοθθ (86 ϑιμδποὶ ρδίίοη οὗὨ βίανοβ: ἯὟὙο ἰυἄρο (μ6 ῬΆΡΔΟΥ͂ ἴοο 16 π᾿ ΘΒΕΪΥ 
ΔΠἃ πΤΟΙΡΊΌΠΥ τ θη Μγ͵ὸ δεδοσύ ἰμαὺ 1 ἰβ ἃ τούπσῃ ο 6 ΟἹὰ Τοδίατηοηῦ ρῥγοϑιμοοά---ἃ ῥχὶοϑῦ- 
διοοά [δύ που] ΔΌθοΥ αὐύου!Υ 41} ΡΓΟΡΏΘΟΥ δπὰ 81]] ρο! οα] δυυμοσιυ 

Αἰαοηρ [80 »τοδῦ αν - ρον ΓΒ οὗ δπιἰαυν ΜόοΒοΒ βίδηἀβ ἱῃ βο  ἐὑαυῪ ὡταπάθασ. Ηδ 8]Οῃθ 
ἔϑυο ἴο οἴ 15 (86 ἔπ|ὸ τηοδῦ ρορυ]αῦ οἹοθβ ἴῃ πδίϊομδὶ 10: (μ86 ἰρὮ-ῥυιθϑιμβοοά ἴο Αδζοῃ, 
186 οἰϊοΥ οοπητδηά οὗὨ [86 ΔΥΙΩΥ (ο Φοβῃσθα. ΑΒ ρῥγορμοὺ ἢθ ροὶπίβ Ὀογομὰ ὐτηβοὶ δηᾶ Ηἷβ 
Ἰηβυλ αιοπβ ὕο ὑμ9 ἔαΐαγο ; 6 ἄοοβ πού οὈ]ἰογαΐθ {86 Βορϑ οἵ (86 ξαΐατο ν μοὶ ΑΡΥΔηδια δὰ 
ἱπαρσοβθϑα ΡΟ ΠΪΒ το] σίου, Ὀυΐ Δ]]οὰ ὁ τὶῖ 118 δπὰ πη] ρα ἰΐ οἰ οΗΥ του ρ ἢ Βυτθο]5. 
Βαυΐ 1 νδϑ (86 ϑρ τ οἵ αοἀ πῆο, ἱπ δα ἀϊθοη ἰο ἷ8 στοδύ ζοῃΐυβ, δηὰ ὈΥ͂ πιθϑῃβ οὗ βροοΐδὶ 
αἰγοοίζομ, τηδὰθ ἷπὶ σαρδὉ]6 οὗ [μ686 χγοδῦ ἐμηΐπρβ. ΤῊ δοπλλου ομδγδοίοσι βίϊο οὗἉ 81 ταὶ Εἰ 
τΏΘη οὗ ἀοἀ δπηά οὗ ζαἰ (δ, το πιδὰβ Κποῦσῃ (μ6 τονοϊδίΐοι οὐὁἩ αοα, Ὁποοπαθ ΓΑ] Ραίΐθεοθ 
δηὰ ΘηἀΌγΔΠΟ6, [89 βὲζη οὗ (μὸ νἱοίογίοιιβ Ῥούβϑύθγδῃοθ οὗ {86 κίηχάοια οὗ (σά, 6Βρϑοΐδ}}γ οὗἁ 
ΟἸὨ ΙΒ ΣΟΥ, 88 ἰ αρρθαγοᾶ ἴῃ τϑην ἱπαΐνἀυ815, (ἢ 6 στη θ88 οὗ Νοδἢ, ΑΌγμδπι, Φογοἶδῃ, 
Ὀαΐ ΡῬΓΘ- ΘΠ ΠΘΠΕΥ ἴδο ρῥδίϊοηὶ δπὰ Ἰοηρ-δυ γί πρ ΡΟγβουθσαηοθ Οὔ ἴΠ6 [ογὰ, {Π686 4180 ΔΡΌΘΆΓ 
ἴη ἰγρίοαὶ] ἐγαὶίβ, δῃαὰ ὑμπουρ ἱπιρογίδοῦ, γοῦ 'π ΡΘΟΌΠ ΑΓ ὈΕΔΌΪΥ, 88 ὕ8|6 βρβοΐδὶ σρᾶγκβ οὗ (ῃ9 
σμαγδοίοσ οὐ Μίοθβοβ' Βθηοθ ἴῃ δἷΒ οἱὰ ἀφο ἃ βίῃρίὶε δοῦ οὗ ἱτηρδίζθηςο, το ϑοίίηρ [86 ΒΟΥ ΡΟῪ 
Ῥυπίβῃοα ἱπιρβεϊθηΐ δοὶ οὗ ΐ8 ΘΓ ΟΥ γΘΔΓΒ, Ὑγ88 ΒΟΓΘΙΥ τοαυϊοά, ἱμοῦρ (8 δ᾽ ρ] 4186. βίορ 

ΔΒ 50 ἰπτη6αἃ ὈΥ Οοἀ 88 ἰο ρὶνϑ ἰο μιΐβ 118 ἃ βοϊείλῃ δηὰ β]ογίουβ ϑηάϊηρ οἢ [86 Θγ9 οὗ ΘὨϊ6Ι - 



20 ΘΕΝΕΒΑΙ͂, ἹΝΤΒΟΡΌΟΛΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΞ ΤΗΒΕΕ ΜΙΡΌΓΕ ΒΟΟΚΗ͂. 

ἱηρ αδπδϑη (Πουΐ. χχχὶν.). ΗἨθ νγαβ ποὺ Δ] ον ἰο Ρ888 ἰπΐο οὈβουγΙΥ Ὀομὶπὰ Φοκιαδ, [89 
οΠΘΓΑΙ, ΟΥ̓ ἴο οἷο86 ΗΪ8 11{6 τι μουῦ βοΙθπι Σ ΟΥ̓ δὖ 8η ππὶτηρογίδηϊ {ϊπ|6. 

ΕἸΠΑΆΪΙΥ ὑΠ 66 18 06 ἐγϑὶξ ἴῃ [6 ομαγδούοσ οὔ Μοβοβ ἰο Ὀ6 οοηῃβίἀογοά δ ῖο μ48 ὈΘΘΏ 
ΔΙτποϑέ θη ΓΟ ονο]οοκοᾶ, Ὀθοβαβο, ἰπ 86 ἱπίογοδὶ οὗ δἃπ δὐρδίσδοῦ βυρσγαπδίυσαιἑδτα, οὐ οὗ 8 

ογἰ υἱοῖδη ἩΪΟΝ ΓΈΒΟ]γ 65 ἴμοῖὰ ἰηΐο ταγίμβ, ἈΪ5 ταΐγϑοθθ μανο ὈΘ6Ὶ αἰδβουβδθαὰ τὶ πουΐ τοϑρθοί 

ἴο ἐμοῖσ τιϑᾶηβ. [Ὁ πὸ 6 1|16γ6 ἰῃ 8 ομαγίβια, ἐμ δῦ 18, ἐμ 8 βἰ οὗ πδίαγο 18 δἰ σαγθ (9 Ὀαβὶϑ 
οὔκϑ »Ἱ ἢ οὗ ξτβοθ, δπὰ [μῖ8 σἱ ὃ οὗ ἡδίζαγο Ὀθοοσ68 ἃ ομδγίϑαι ΟΥ̓ Ὀοΐπρ' ΡῬησίβοὰ δηά ἰμβρίγοα 

ὈΥ {86 ϑρίτὶὑ οὗ νταςθ, πὸ ψ|}1 πὰ [818 βυπίμθδὶβ ΘΟΠΒΙΔΠΕΥ Ἀρρϑαγίηρ ἐπ Βοσοῖο ργορουίοβ 

π [89 ΒΡΏΒΓΘ οὗ τϑυθδίίΐοῃ. Απὰ δοοογάϊηρ)ν 1Ὁ τγδ8 ἃ Β6ὴ86 οὗ πδίασθ σταπά δηᾶὰ ἄθβθρ, δῃ 
ἰπδύϊηοίνα βϑηβὶ Ὀ᾽ ΠΥ [ῸΓ ἡδίαγο τοι ΦοΒουδ τηδὰθ [88 δχροποηὺ οὗ Ηΐβ8 σου οὴβ ἴῃ 
πδίατα ἰη Εργρὺ δηὰ 86 πὶ] άθγποϑθ, ὑμ6 ταΐγβο]68 οὗὁἨ Μίοβθβ. ΕῸΓ ἱΐ ΘΥΘΓΥ͂ βου ρ ΓΔΕ τα ΐγ86}9 
ἷ8. 8 τηΐγϑοὶθ θοίῃ οὗ Κπον]θᾶρο δπὰ οἵ ρονγοῦ, {8 θῃ ἰπ {86 τηΐγδο168 οὗ Μοβ68 {66 18 ΒΌΓΡΑβϑ- 
ἵηρ; Κπον]θᾶρο, ἃ ρῥἱογοὶπῃρ ἰπῦο [86 ἀορίλβ οὗ πβαίπισο ψ 10} (86 ϑ'ο᾽ γῖῦ οὗἩ [89 Τωογὰ ορϑηϑὰ ο 
Ηἷπι. ΗΪΐ Ρονγοσ 18 ἃ ἀδυπ]οθϑ ὑγαβὺ ἰῃ αοα, ὈῪ ποι ἢ6 ΠΡ ἷ8 τοᾶ, τ 1οῖ ΔΟσΟΙΡ] 88:68 
{86 Τηΐγ8016, ποὺ 85 ὈΥ͂ τηϑρίο, θαΐ 88 ἃ βυτροὶ, ροϊηϊηρ ὕο [86 Βίσοηρ δγπὶ οὗ μ9 οστὰ, Ὑ1Ὰ 
Τοθρϑοὺ ο Μοβοβ᾽ Κπον]θᾶρο οὗ 86 ἄθϑρ [μΐηρβ οὐἩἨ ἠδίυσο, νὸ οδῃ αἰβύϊ ρα 88 μἷβ Κποπ]θαρθ 
οὗ παίαγαϊ Ὠἰἰβίοτυ, οὐ ἴμ6 οϑδγίῃ, οὐἩ ζϑοΐοψυ, οὗ ὑρβυοδβοίορυ, δηὰ οὗ ἰδθ ἰὰτβ οὗ μϑδὶί; Ὀαὶ 
ο86 8 οὗ {Π686 ὑμ6 ϑρίγῖῦ οὗ γονοϊδίίοη δα τιδὰθ 8 ομδυίβσω. 
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Τὸ Β66 18 ὑὸ Ὀ6 8 ὈΥΪΠΊΒΤΥ ΙΔ οὗ {Π6 αἰ νίηθ ΘΟΟΠΟΙΩΥ δηὰ ἱπβίγαοίΐοη ὑπαὶ ἐΠ 9 Ῥθορὶθ οἵ 
αοά Βμουϊὰ Ὀ6 θοτῃ ἰη βοσυϊὰθ δηὰ Ὀσουρμὶ ἂρ ἰῃ (86 ἀσβοτῦ (Ησο8. 1.14; 1χ. 10). ἘῸτ ποΐ 
ΟὨΪΥ ἀϊὰ [16 παίΐοη οὗἉ Ιβδγβϑὶ οοσῃθ ἔοσίῃ ἔγοτῃ ὑμ6 ἢοιΒ6 οὗ θομάδρο 8πα δῖ 18 βίδιωρ ᾿ῃ [89 
ἀοβοσί, Ὀαΐ 4180 [5.861 5 γσοϊογπιδίΐοῃ δένοσ (6 ΒδΟΎ]οηΐδη ΘΔΡΟΥΥ ὑπᾶορ ΕΖτγα, 8 βοοοπά 

Μοβοβ; δηὰ ΟἸ τί βίϊδηβ ζτθνν ἰο 6 (86 ΡΘ0Ρ]6 οὗ αοα υπᾶρν [μ6 ἀεβροίίβμι οὗ ἴ89 ο]4 που] ὰ 
δηὰ ἰπ [86 χτοδὺ ἀοβοσί οὗἉ δβδοοιϊοίθσα, δηὰ (86 ΟἸ στ βιίδη Βθίοστηδίϊοη τγ88 οοιαρο]]ϑὰ ἴο ῥϑ888 
Γπγοῦζ βογσνϊπαάθ δηὰ {π0 ἀοβοσί. Ἐὸγ ἴμο αἴδϑυσωδῃ Βοίοττηδίίοη (86 ἀθβοσύ 88 Ῥσθραγϑά ὈΥ͂ 
[86 ἀοναβίβδιϊοηβ οὗ ἴμο {Ί ΓΟ γϑδβ᾽ παῖ; (6 ΕἼΠΟΙ Βιοίοστηδίίοῃ στϑοοϊνρα 1.8 ραγὶ βοδίϊου 
ἦπ (86 ΟἸΌχΟΙ οὗ [86 ἀοβοσί, 

ΑΒ {86 Ἰδηὰ δγοβθο οἂὖ οὗ [80 ΘΑΥ ΘΓ οσιηδίϊοη οὗἉ {86 βοα (θῇ. 1.), βο ὑμ6 ἀοβοτίβ, 11κ (86 
δΒίδρΡϑϑ, ΒΡῬθδΥ ὕο Βᾶῦθ ΘΟχῺ6 ἔσῃ ΕΥ̓͂ ΟΠΔΠ 968 ἱπ [86 ἰοττηδίϊοη οὗ [86 βΒ68, 88 ἐμουρ [Β6Υ͂ 
ὍΟΓΘ Ὀοἐίομ!Β ΟὗὨ 8688, ΤΟΟΚΥ, βίοηγ, βα]ὺ δῃᾷἃ βαῃαγ ρ]αΐμβ, σι μουῦ ττδίου οὐ γοσοίδίοη. ΤῈΘ 
οἷὰ ποσ]ὰ 18 ἰο 8 ἰδῦρο οχσίβηῦ οονογϑὰ τὶν ἀοβοσγίβ, απὰ [89 Ασαδίδη ἀθβοσὶ, τὴ πο τ 

8ΙΘ ΘΟΠΟΘΙΙΘΩ͂, 1} 118 ΤΏΔΩΥ Ρασίβ πὰ ῥγο͵θοίζοιβ, ἰβ Ῥγθ- μα ΘΏΟΪΥ (δ 9 ἀοϑοτ (β6ε6 ὙΙΝΈΕ, 

Ῥρότίεγδιωολ)Ρρ,, Βαυΐηρς, ἰὰ σοπηθοίΐοα πὶ (9 χτοαὺ βίγοίομ οὗὁἨ ἀεβοτὺ ἔγοτμι ἴ86 ποσίμνγοδὶ 

οοδεὺ οὗὨ Αὐτίοα ἴο ποσίβογῃ Αβίδ, ὑνο στοδὲ πίηρ, (89 ἀεβουῦ οὗ ββδμαγα 'π Νοτίῃ Αὐτίοα δπὰ 

ἐδο ἀεβετί οὗ Ζονὶ ἱπ Νοσέμβοτη Αβίβ. ΤῸ ἀθβοσύ 18 ποΑΥΪῪ 4]16ἀ ἕο {Π0 τορίοι οὗ [πὸ ἀοϑβὰ, 
ἰο Ηδάςβ; ἰὑ ἔοστηβ ἀθδα ρ]δοθβ οὗ {86 ᾿νίηρ οαγίμ, δηὰ ἰβ [86 ρἷδοο οὗ ἀθαίῃ ὕο τοϑηυ ρἱ]- 

τὶ τὸ δἰὐθπιρὺ ὑο ογοβϑ 0. Ὑοέ τγαῖοσ [88 ὙΟΏ ΤῸΓ 1861} ΙΩΔΗΥ͂ ρατίθ οὗ [89 ἀοβοτὶ (88 

189 οαγί μ88 τῸΠ 8 ρογίΐομ οὗ [86 βθα ὈΥ {86 ἐοστωηδίζοι οὗ ἰβΒ]8} 8), βύθρρϑ- 1 Ῥδδίιγθ- ἸΔῈ 68, 
Τ6 8] ΒΒ ΡΟ δ᾽ οοιητηοηβ (22) δηὰ βρίοο- Ὀθασίηρ οαβδοα. ΤῈΘ χηοβϑύ γθη ΓΚΑΡ]6 ΘοΟὨαπεβὲ 
888 θϑθϑὴ ἐμῦ οὔ ἐμο ΝΊ]ο, ἴλ6 ἔϑίμοὺ οὗ Ἐφυρὺ, οὐὸσ (89 ἀσδβοχῦ οπ 15 σἰξῃῦ δὰ ἸϑῆΣ Ὀδῃϊ,. 

Το Βεα Κδεδ 4180 ἱπίδγβθοίβ ἔμ ἀδβοσί, 
ΑΒ ἴο ἴδ οοπῆραγαϊίοι οὗ [86 Ασδαθίδη ἀδβοσί, τὸ σοῖοσ ἴο [86 διξϊοΐθβ ἰῃ [80 Ἰοχίοοῃβ Οἢ 

186 ἀοβοσί δπὰ Αὐδθῖβ, 88 γ6}} 848 ἴο [8 πιοϑὺ ἱπηρογίδπῦ παγγδίϊνοθ οὗ ἔγαυβὶβ δῃα ὕο 1808, 
ΤὨο ΜΙαϊδηϊύοθ, ο σμοπὶ Μοβοβ θοἃ, δη ἃ διωοηρ σΒοὶ ᾿6 γδϑ ργορδιϑα ἴοσ δἷβ οδ ]ηρ, 

Βϑϑῖὰ ἰο νύ Ὀθθῃ 8 ποιηϑδάϊο Ὀγαποῖὶ οὗ δὴ Ασδρίβδη {τἶρ6, ἀοθοοπάδηίθ οὔ ΑὈτσδμϑτη δηὰ Κο- 

ζἄγϑὶ (αδη. χχγυ. 2-4), πὶο ἢ δά ἰΐ Βοΐαθ ου ἴδιο δϑβίθγῃ βἰ4θ οὗ 86 ΕἸδηϊο μη], σ᾿ θθγθ 

{86 τυΐπβ οὗ ἴπο οἰ οὗ Μαάίδῃ 5011] ἐδβϑυ γ ὕο ὑποὶγ βου !θτηθπΐ, δηὰ ποι οδιτίθα οἢ {89 

σΑγαυϑδη-ἰταὰθ Ὀοΐνγθοῃ Οἰ]οδά δπὰ Ατσαθία, ἔγζοτα δαβίθσῃ ἰδπᾶβ ο Ἐργρὺ, τ ]δὺ δμοίβογ 

ὈΓΆΠΟΝ οχίοπαϑὰ ϑαβίπαγὰ ἴο (6 ρΡ]αίη οὔ Μοδῦ. Τδὰθ {Π6Υ ὈΘΟΔΙΩ6 ΟἸΟΒΘΙΥ ἱπύθγπόνθῃ τ] 

[80 ὨἰἰθίοτΥ οὗ 86 ὅονγνβ. Μιάϊδηΐίθ που δηΐβ Ὀγουχῃς ΦΟΒΘΡἢ 88 8 βῖδυο ίο Εφγρῦ; σι Ὑἢ6 

ποπηδὰ ΜιάϊΔηἰτο ρτίποο, Ζοίμτο, Μοβϑϑ Ἰουπᾶ 4 τοῦιζθ [ῸΓ ΙΩΔΗΥ͂ γοΆΓΒ; 8πὰ Φοΐμγτο οχοσίθρα 

ἐωρογίδπε ἰπῆπεποθ ουθα ἴῃ ἐμ οὐδηϊζαύίοη οὗ (86 Μοβαίΐο Θοοπο ταῦ, δπὰ δϑβίϑυθα (110 τ)]8- 
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ϑἵοη οἵ Μοθϑββ ὈΥ͂ 8 ΤᾺ ΒΟΥ οϑγὸ [ῸΓ ΐ8 ἔΔτ}]γγ (Εἰ. χυἹ.). Οὐ (80 οἴμοῦ μδηᾶ, ἰξ τψαβ (86 
ἽΜ;αἰδηἑῦο8 το, ἰπ ἰδαρστθ πὶῖ ἐμ Μοδθὶΐοθβ, ὈῪ τηθϑηβ οὗ ὑμοῖν νδηΐοῃ ἰἀο] δίγουβ [οϑίγα 8, 
ΦἸτιοοῦ Ὀγουσῦ ἐμ6 Ρθορῖο οὗὨ [βγϑοὶ ἴο ἀθδισαοίΐοπ (ΝΌΠΙ. οἢ. χχγ. δηὰ χχχὶ.), βο (δὶ Μοβϑβ 
ΤΖουπᾶ ἰξ ὨΘΟΘΒΒΑΙΥ ἴο [Δ 6 Ὑϑῆρϑδβῃοθ οἢ ἐμο Μ|Ία Δηϊ 68, ὑμδὺ ΒΪ8 Ρ6ΟΡ]6 ταὶ ῦ Ὀ6 ἔγοϑα ἔσχοπλ 
1Πιοῖν συβύοτηβ, 848. ἰΠ6Ὺ ῬΓΘΟΥΪΟΌΒΙΥ δα Ὀθθη ἔγοθα ἔγουι Ἐρυριΐδῃ ουδίοσηβ ὈΥ (8.9 ρϑββαῷθ 
[Ὠτουρὰ (Π6 Βοά βὅ.8. αραΐῃ, Ἰαύδσ ἴῃ πὸ πιο οὗ τ9 ΨΦπᾶρο8 (ΠΟΥ τΟγΘ 8. ΒΟοΟΌΓΟ οὗ [9 
15τ86] 1066, ἔτοτα ψ ὶο ἢ ἐμ 6 [Βγβϑϑὶ ὕθα τ ΓΘ ἀο᾽ἰνογθὰ ὈΥ {86 νυἱοίουγ οὗ Οἱάϑθοῃ (δυάρ. “ἢ. νἱ. 
αηἀ 8). [ἴῃ Ιβαϊδῃ 1χ. 6 ἃ ποιηδα ΜΙᾺ Ϊδηΐῦθ ΡΘΟΡ]9 18 τηϑῃιοποᾶ, ρατί οὗὨ τ βοπι τοῦθ Ρθ866- 
ἔα] βορμοσὰβ ἴῃ [80 ἀρβογί, δπα οἴβουβ ἔοσιημθαὰ 84 Ὀδπὰ οὗ Ασαρίδῃ τοῦ θοβ. ΟὐἸΏρ. [δ ΔΓ. 
““ Μιἀ ἴδῃ" ἴῃ ΊΝΕΒ δὰ ΚυβτΖ 11. 192. 

Τὴε Ματγολ ἑλγουσῆ ἐδ Τεδογί, 

ἘῸΓ 8 ΘΟΙΏΡΓΘΏΘΗΒΙγΟ ΒΥΠΟΡΒΙΒ οὗ ἐμο 1 ογαίυγο, Βθ006 ΚΟΚΤΊΖ 1. 860; ΒΒΕΖΜ, Ζεγαεῖς Ἡγαη- 
εἴογυησ υοη Οοδοη, δὲ τῆι ϑπαὶϊ, ἘΠΌΟΓίο] ἃ, 1861; ΕΒΕΒΒ, Φωγοῦ Οὐδοπ κυηὶ δὲπαΐῖ, 1,οἰρξὶρ, 
1872. 

Ετοπὶ ἔδο [πάΐδη Οοοδῃ (ἢ 6 Αγδρίδη ρ] βίγοίομοθ Ὠοσί ἢ -Ὑοβίναγα γ, δηὰ ἀϊγι θα Αβἰ8 
ἴτοια Αἰτίοα 80] ἰ0 τοδοῦῆθβ (ἢ 6 Βίμιιυβ οὗ ὅ.6Ζ. 18 ϑαβϑίϑγῃ βίἀθ Ὀουσμάβ Αταρὶα, δηᾶ ἰΐβ 
ὙΓΟΒίΘΓΏ 5166 θουπᾶβ Εἰ Ιορία, ΝΌία δηὰ Ἐργρί. Οπ [86 πουίβ ἰδ Ὀγαηοῖοβ ἴοσκ- κο; [86 
Ἰοδ ῥσοηρ, ὑπ ὅοβ οὔ βοάρο, οὐ ἰ Ἡδϑτο οροϊ ἰδηὶς ΘΟ], οχίαπαβ ἑἰονψαγά8 6 Μοα  ΘΥγΆ μθδ ἢ 
ἩΠΠῸ τ ΙΟὮ, 88 18 Βῃουγ ὈΥ ὑμ6 ΒΙ ΟΣ Δ Κο8 δῃὰ ἃ Μοαϊ ουσδηθδη συ, 1 18 ἸΟΟΒΘΙΥ σοπποοίοα, 
ψΠ116 {πο τὶρσῦ ρσοηρ, (6 αυ] οὗ ΑΚΑΡΘ., οὐ ἐμο ΕἸδηϊίς συ], Βοθτ8Β ὉΥ ἃ ἰοπρ; ΓΕ ἢ ἴο βθ6}ς 
[19 εδά 868, ψὶῦ Ὡς 10 15 οΘομηθοϊοαά ὈΥ [6 Ἰοηρ ταυΐπο οὗ 86 Ατὐδῦδ!. Βοίνθο, ἐδ 
ὕπο μυ 8 8 [Δ Αὐδθίδη ἀδβοσί, ἱπστουρὰ τ ΐσοΒ ΔῪ ἃ στοδὺ ραγὺ οὗὨ (86 οῦγηοΥ οὗ [Π6 1Βγλ6]- 
ἰϊοα. ὙΤΐβ ἸΟΌΓΠΘΥ νγ͵88 δσϑὺ δ᾽οηρ (89 αυ]Γ οὗὨἨ ὅπο62Ζ, ἀπά μθη ὉΥ (86 τγοϑῦ βῇοσθ οὗ {μὸ ΕἸ8- 
Ὠϊπο κυ]ΐ, πὰ (τοῦ [ἢ 9 ΑΥὙδρδὰ ἴο Κι δάθβδῃ : ἰῃϑη 1ὑ γοϊισποα ἰο 86 μοδα οὗ (86 ΕΪδηϊὶς 
δα] ΤὨΘ βιλδ] ον ἀἰνβίομ οὗ {86 ἰουΣΏ6Υ Ὀορίηβ ἩϊῸ (6 οχοβϑίηρ οὗ {86 ΑΥδῦδΒ δὖ {ῃ9 
᾿οδα οὗ [89 συ], ἴῃ ογάδγ ἴο Ρ888 δγουπᾶ [ῃ6 τηουηίβὶηβ οὗ β'οὶσ ΩΣ ἴῃ (86 Ρ]δὶμβ οὔ Μοδὴ ἴο 
ΘΧχοθδηρο ἰδο [01] οὗ (86 ΡΠ] τίτα ἴον [19 τηδτοῖὶ οὗ ΜΆΓ. 

Τὰ [89 Δα) δ πιοηῦ οὗὨ {Π6 ταϊπαΐα, Ὀὰὺ ποῦ ὙΘΥΥ͂ ΟΘΔΓ δοοουῃὶβ οὗ (86 ᾿ουγηοΥ ἰγοῦρἢ 
Ἐπὸ ἀοβοσὺ (Εχ. οἰ. χὶν.- 19; Ποαΐ, χ, 12-21, 88), πὸ τηυδὶ, 85 ΟΝ ΒΑΟΜΕῈΒ τ ἈΕΠΥ ΤΟΙΏΔΓΚΕ, 
ἀἰδυϊησυΐθι Ὀούνθοη ἀδΥϑ᾽ ἸΟΌΓΠΟΥΒ δη ἃ Θῃοϑιριμθηΐβ ΟΥὁὨ δ οὗἨ χοβί, 8δϑ. ὍὙ͵Ὸ]1 45. Ὀοίγθ ἢ 
ΠΊΘΓΘ Θποδ ρθη 8η4 Ἰοηρ᾽ Βοί ]ϑπηοηΐβ. ΗΟ 8150 τ;ὸ τοῦδ ἀἰβιληρυ βα Ὀούνθοῃ {Π6 δβίδιοηβ, 
οὗ ὑμ9 Θμοβδιρηθη(8β οὗ [86 ΡΘΟρΙὶθ δηὰ {86 τράγο οὗ [86 ΒΥΠΊΥ. 

Τῦ ΒΟΘΙῚΒ 8180 ὙΘΙΥῪ ᾿πηρογίδης ἰο ἀϊδέϊησι 5 Ὀούνθϑῃ [86 ὕπτο ΒοΪουγη8 οὗὁὨ (80 Δύω (ποῦ 
οὗ ἐμ πιδε8 οὗ [ῃ9 ρΡθ0ρ]6) ἴῃ Καάοβῆῃ. ΤῊ ἐτὰθ ΚΟΥ͂ ἴον {μ6 δοϊαιίοη οὗ ἔπ6 στοαιοϑδῦ αἰ ΒΊ οΌ ΠΥ 
πη [86 ἀοἰοτι πδίίοη οὗ {Π6 βίδιϊομβ Βρρϑᾶγβ ἰο Ὀ6 'ῃ Πουῦ. ἱ. 46: “50 γὸὺ δροάθ ἰῃ ΚΔ 68} ᾿" 
(αξαῖη) “ ΠΙΔΗΥ͂ ἀαγθ,᾽" “Δοοογάϊηρ ἀπο ἰμ9 ἀδγβ ἐμαὶ γο δϑοᾶάθ ἴμϑγο," (Ὀ32 9) ὝΣΝ Ὁ.93, 
ὅσας ποτὲ ἡμέρας ἐνεκάϑησϑε). ΤὨ6 Ὑυ]ζαία μ85 ΟὨΪΥ “τὴ]ο ἰδ ροτο.᾽" Αοοοτάϊηρ ἰο Κνο- 
ΒΕῚ, {818 τη6 818 : [ΠΟΥ Τοπχδὶ πρα 501}1} ἰπ Κι δάθβῃ 8 Ἰοὴρ ἰΐπιθ, ἴο Νἱῦ, γυβῦ 88 Ἰοῃρ 88 1860 ἀϊὰ 
Τοπηδῖη. Βαΐ ἯΘ ῬΓΘΙῸΓ ἴο ὑγϑῃβ]δίθ : Θ84] ἰο 8. (ΐτηθ γ6 τυ ἱβ θα ὕο τιϑῖκο 1ΐ γοὺγ δὶ ἀϊπρ; τοβὶ- 
ἄεποθ. ΤὨΘ ὑνο βο)οῦγῃβ ἴῃ Κδάθβῃ νὉὺ}}} ποὺ βθϑῖη 80 ᾿τωργοῦβοῖο, ἰζ 88. δοοογάϊηρ ἰο ΝῸΝ 
ΒΑΥΜΕΕΒ Π1ΔΡ, ὅδ ῬΘΟρ]ο ὑνγίοθ ταῦ οὐ ἔπ6 γουΐθ ἔγοιι [86 Ἐ]Δηϊο ρα] ἰο Καάθθῃ. [ἢ 
Βεαΐύ. 1. 40 νὸ διὸ (014, [86 Ιβγδβ} 68 δ ὑπο ἄγοι (πιὸ 16; Κ δθβὰ ἰο ρϑεβ ἱπίο Ῥαθβίϊπο; θαΐ 
ΜΒ6Π [ΠΕΥ͂ ΟΙΘ βαιϊ θη ὈΥ͂ ἐῃ6 Απηογίΐοθ, ὑπ γ βοίι]θὰ ἰη Καάβ (Ναπι. χχ. 1). 

᾿ Τ86 Βγεὶ αἰνί βίοι οὔ [6 ψΠΟ]9 ᾿ΟΌΣΠΘΥ ἴῃ [86 Αταρίδῃ ἀοθοσὲ οχίθηβ ἰο [86 βγδί βοί]6- 
τηοηΐ Οὗ 5Γ86] ἰπ Δάθβῃ ἴῃ [ῃη0 ἀοβοτύ οὗ Ῥάγδῃ (Να. χἰϊὶ. 1; Τϑαΐ. ἱ. 19). ΤῊΘ βϑοίϊοῃβ 
οὗ (μὲδ ἸΟΥΓΏΘΥ͂ ΔΓΘ 88 [Ὁ]]ΟὟ8: 1. ΦΟΌΓΣΠΘΥ ἔτοιῃη Βϑηγθθθ8 ἴο βϑιαοοοία πὰ Εἴηδπι, δηὰ ἰατηΐης 
ἷπ {86 αἰτοοίζου οὗ Ρ᾿-Βαμίγοι α οἢ [0 Βθα-ϑῇοτθ; 2. Ῥαββαᾶσο ἐῃβγουρᾷ (Π9 808 δπα ᾿Ο.ΓΏΘΥ͂ ἰο 
1Π6 Θησδιρηθηύ ἴῃ ΕἸΐπὶ; 8. Ετομλ ΕἸ ἴο Κ᾽ πὶ, δηἀ ϑηοαπιριηθαΐ Ὀθίοσο ἰπαὶ (Εδχ. χἰἱὶ. 
17---πῖχ, 1); 4. Θεραγίυτο ἔτοπι σ᾽ ηδὶ, δῃα ἸΟΌΓΏΘΥ ΡδγΆ1}16 1] πῖϊὰ (86 ποδίθσ οοδϑὺ οὗὨ [86 
ἘΠΑΩΠς μα] ἰο Ἡδζογοῖῃ δῃὰ ἰο Κδάθβῃ ἴῃ [86 ἀσδβογῦ οὐὗἩ Ῥαγϑδὴ (Να. σχ. 192.---χὶϊ. 1); ὅ 
Οεγίαίη ἱποϊἀθηίβ οὗ [80 ἤγϑῦ βου] ϑτηθπὶ ἰη Κ δα 8} ; {86 Βρῖ68 [89 ἰπϑαγτοοίίζου οὗὨ [6 Ρ6Ορ]θ 
αραϊηοί Μοβοθ; {86 ἄθοσθο οὗ αἀοἀ ὑμαὺ μδὺ χοῃμογδίίοη βου] ἀΐθ ἱμ (86 ἀοβοσί, δὰ ὑμαὺ (ἢ 
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ἩΔΠοΥπρ᾿ ΒΏου]α ᾿δϑῦ [ΟΥΥ γοϑτβ (Νπι. χὶν. 84); (80 700]-ΠΑΓΑΥ͂ τοῦ οὗ (86 Ρθορὶθ δηὰ 
{εἶν τοαῦ ἴο Ἠογ88, ἰο ΜΙ ΘΙ (86 ΒΌΡΡΙ σι ἴΔΓΥ δοοουσηΐ γοίασῃβ (Ν πὶ. χχ. 1): “ Απὰ ἐδ9 
ΟὨΣ] ἄσγθῃ οὗἁ [βγδ6], [88 ν 8 0]60 σοῃρτοραίίοῃ, οδθ ἰῃὔο [86 ἩΣΙ ΘΓ ο68 οὗ Ζίη;" βο {μδὲ ὑπο Ὺ 
τοϊυγηθα ἔγομλ Ηουμδὰ Ὀδοὶς δραΐῃ ἰο δάθδῃ, Τὴ βοοοπὰ ἀἰνἰβίομ οὗ (Π6 7ΟἸΓΠΘΥ ὑπγουρἢ 
186 ἀεσδοτῦ ἱποϊα 68 [0 Οὔδοῦγο (δἰ τίγ-οἰὺ γαδιβ᾽ δροάθ ἱῃ Κδάοβδῃ (Ὀϑαυῦ 1. 46). ΤῊ ἀο- 
οΓθ6 οἵ 76 μόονδὴ νγ88 {]8]]οὰ ἴῃ (ἷ5 ροχοα. ΑΙἴοσ {μΐβ σοπιθ8 (86 ἸΟΌΓΠΟΥ (0 Μουηὶ Ηὸοσ, 
[δ ομαὶπ οὗ πιουῃίαίηβ οστηΐηρ [86 δδβϑίθγῃ Ὀουπάδγυ οἵ ἴῃ9 Ατδῦδῃ (Ναπι. χχ. 33), διὰ 
ποῦ ᾿γίηρ ἰη 186 Ἰαπὰ οὗ Βάοπμ!. Αἴοῦ ὑμαὺ Μοβϑβ 88 οοῃρϑ ] θὰ ὈΥ {86 πγοαίθηϊπρ δἰ ὁ 
οὔ ἴΠ6 Εομλ (65 ἴο χῖνο ὉΡρ [86 αἰξοταρὺ ὕο τόδ οὶ {110 Θαβϑίθγη β46 οὗ (86 ᾿οδα ὅθα ἔγοια [Κ8- 
ἄθδῃ δογοβϑ ὑμ6 Αγδῦδῃ (Ναμ. χχ. 20), Το ἄοδί δπὰ θυσία] οὗ Αδγοὴ οὴ Μουπὶ Ηοσ (ἴος 
ΔΠΟΙΒ ΘΓ Ὡ8Δ1Ὲ6 οὗὨ 86 Ρ]800, 566 Ὠύ. Χ. 6) ποορβδιίαθα 8 ἰοῆροῦ βοϊοῦγη (Να. χχ. 29). Τὸ ἰβ 
δρδίη τοϊαίθα ὑμαῦ {86 ἰκΐηρ οὗ [86 Οαμδδηϊίοθ δὖ ἀσδᾶὰ ἔσυρ αὐ 1βγαθὶ τ βθη 6 Ὠθαγὰ ἐμδὺ {ΠΥ 
ψου]ὰ ἔογοσ ἰμ οἷν ΝΔΥ ἰηο (δ9 Ἰαπὰ ὈΥ π6 ἯΔΥ ἰο Αἰδμαγίαβ. ΤῸ ψυϊργαῖθ ὑγϑηβὶ αἴθϑ: “ ὉΥ 

[86 ὝΔΥ οὗ [Π6 8ρ[68,᾽ δἀπα οχδρθϑίϊοδ!ν (818 15 ἀου Ὀ01688 γρῦ; ἰξ ἰ8Β [86 δϑιῃθ ἰδίου τ ΒΙΟᾺ 
ἷθ ἑο]ὰ 'μ Νατη. χὶν. 45, 88 Βρρθδγβ ἔγοτα {86 Ἰοοβὶ! γ, Ηοσαδὰ (Νυμ, χχὶ. 8). Βαυΐ [86 ἔπος 
8 ραῖῃ τπιϑηὐοηθά ὈΘοΔΌ56 ΜΠ ἰῦ ἷ8 )οἰποά {8:6 Δββογάοῃ (μδὺ 18γβ6] γϑοοϊνϑα βαιἰβέβοϊοη ἴὸσ 
(18 ἀοἴοδίξ, 

[ 

ΤῊΘ ἢγθῦ σου: οσι Δ ΓΟ Ἧ͵Ὑδδ του Εΐμδπι ἰο Ῥ᾽-Βδῃίγοί, (μ9 βοοοηἃ ἔγοη Ησιδὴ ἕο 
Καάδβῃ δπὰ Ηοσ, δηὰ {μὸ ὑδῖτὰ πλδῖζοβ 8 οοιωρ] οἐθ γοΐαγῃ ἔγομι Ηοῦ ἰο 86 μοδᾶ αὖ (89 συ] 
οὗ ΑΚαΌο, “ ὕο ΘοΙηρ8β8 ἴπμ6 Ἰαπὰ οὗ ΕΠοια᾽" (Ναπι. χχὶ. 4; Ὠοαῖ, 1]. 10. Ιῃ ἰδ6 ποὶραροτ- 
μοοά οἵ ΕἸἰδίἢ δηὰ ΕΖίου- οῦος [86 τοδὰ 16ἀ (Β6ὴ Ὀούνϑοῃ ἐμ συ] οὗὐὨἨ ΑΚδαρϑῖ δηὰ (δ6 ομά 
οὔ ὑδο Αὐδῦδῃ οηναγάβ ἰο [86 ἀοβοσὺ οὗ Μοδρ. Δ Ὼ [816 ογοβθβίηρ οὗ ἰδθ Ὀγοοῖ Ζογοὰ {δ9 
ἄθογοθ οὗ [9 νδηάθγίηρ γγὰ8 δοοουλρ] 886, δηὰ μογοίοσθ {86 Ἧ8Ο]6 ροτίοά οὗ (})ϊβ νϑηάοτίηνς 
ἷβ βίδα δὖ {ϊτίγ-οῖσῦ γοαγβ (θα, ᾿,. 14). ΤῊΘ ψογὰβ “189 δρδοθ᾽" (οὗὨ π|6) “ἴῃ τ οἢ τὸ 
σϑῃλθ ἔγοιῃ Κδάθβῃ- ῬΆγη68,᾽᾽ ΡΙΔΙΗΥ ἰπάϊοαίθ [Π6 ταῦ ἀδραγίαγο ἔγοιη Κδάθϑι ὑονγασαβ βου ἢ - 
Θγῃ Ῥαϊοβίϊηθ, πὰ [μ9 βοοοπᾷ Ἰοηρ βοϊοῦσῃ ἱπ βαθβῃ 8 ἱποϊυάοϑα ἴῃ (86 (δ γίγ-οἰ σας γΘδΓβ. 
ΤῈ [βγδοὶ ἴθ ἡ σΘ ποῦ ἴο Ρ888 ὑβγουρῇ ὑμ9 οοπίτο οὗ ΜοδῸ (Ὠοαῦ, 1. 18), οὐ ἸΒγουχὰ {86 ἔδγ- 
τἰ ΠΟΥ οὗ Ατπιοη (γογ. 19). ΕἼοαλ (9 ἩΠΙᾺΘΓΙ 688 οὗ Κϑάἀθιηοῦ, ΠΘΑΓ ΌὈΥ 8 Ο(Υ οὗ [86 βδπὶθ 
ἘΔΙῺΘ ἱῃ ἩΠδὺ 28 Δία ἀγἀ8 ὑμ.9 ὑουσ ὑοΥΎ οὗ ΒΘΌΡΘη, [.9 οΘοπαιοϑίβ θοσίη. ΤῈ ΘΙ ΑΒΘΥ ἴ0 
Βίμου αὖ βου Ἀ8Κ8 ὈΟΥΙΏ ̓ Βδίοη ἔῸΓ 8. Ῥοδοθίι] ράββαρο ἱβσουρσὰ ἷ8 ἰαπά, ἐμβουχῇ Μίοβοβ 
ΟΓΟΘΑῊ ὑμο μοΒΕ116 τοῖαβαὶ δηα 108 ΘΟὨΒΘαΌΘΠΟΘ, 38 ἢ6 δὰ τ ΏΘη 6 86 κοὰ ῬΏβΥϑΟΝ ἰο ρογιΐξ 
{8 Ρ6ΟΡ]6 ἴο ρὸ ἱπίο [86 ἀοβοτύ ἰο Βοϊὰ 8 ἔδαβὺ (Εχ. γυ. 1). Τΐβ ΡΟ ΟΥ̓ 18 υδιϊδοὰ Ὀγ (μ0 
δομδίἀογδίϊοῃ ἰδ δὺ ὑπο χταπί, ὑπουρῃ ΒΙΡΌΪΥ ἐπ ρΡγΟΌ 8010, που] μανο οὈ]ροὰ ἐμ 6 σταηΐοσ ἴο 
ΚοοΡ μἷὶθ πογά. Αὐδοσ (86 οοῃαποϑὺ οὗ ΗΠ οβῆρου ϑαβδὺ οὗ Φογάδῃ ΟὐῸσ δρδαϊ δύ ἐστί οθο, ποσί βοσῃ 
ΑἰἸοδὰ ἔτοτα δαυ Ασῆοη ἰοὸ Μουηΐ Ἡδσμοη 188 (89 ἔγαϊ᾽ οὗὨ [116 γ]ούοΥὐ οὐοσ Ομ, Κίηρ οὗἁ 
Βδβηδη, το τηδᾶθ [86 βτοὺ αἰίδοϊκ (Νατ. χχὶ. 88; Ὀοαῦ, 111.).. ΤῺΘ οοπαυογοά οου Ὑ Μὰβ 
δρροσχίϊοποάᾶ, δηὰ [86 ΔΙΤΩΥ σοίυσηθα (0 [86 “ὙΔΙΙΘΥ͂ ΟΥ̓́ΣΣ δρδίπδί Βοίμ: ρϑοσ᾽ (Πεαΐ, 11]. 29 ; 
Ναμι. χχὶϊ. 1), σβόγο Μοβοϑὰ ρῖνοϑ ἢΪ5 1δδί ὍΥο ΓΒ ὈΘΙΌΓΘ οἱοβίηρ, Εἷ8 ΘΟΌΓΕΘ ἴῃ Τα γβύο τὶ ΟἹΒ 80] }- 
ἐμ οα Μουπὺ Νόρο (Ὀοαϊ. χχχῖν. 6). Ηξετῖο δἱ Βοίμρθοσ, οΟΥὐὁ ἴῃ (86 ρ]δὶπβ οὗ Μοαδῦ, ἐδ 
Ῥθορὶθ σοῦ Ὀγουρμῦ ἰηΐο στοδῖ ἀϑῆροσ ὈΥ Βα]δῖς, ὑπὸ Κίηρ οὗ Μοδῦ. Ἠὸο ἀἱά ποὺ βυοοοοὰ ἴῃ 
οαχδίηρ' [δγ86], Ὀὰὺ ἱπ οηϊοΐηρ ὕμοῖὰ ὈΥ [86 σου 86] οὗὁὨ [86 ἴδδθ ρσορμοὺ Βδίδδιη, ψῆο μδὰ 
7υδὺ Ὀοίοτο Ὀθθη τηδὰθ ἴο Ὁ1688 μοὶ (ΝΠ. χχχὶ. 8). Τὴ ΒΘ ΡΘΟΥ (Π6Υ ΓΘ ΠΟ ἴο (89 
τοι ρὶθ οὗ ὑμοὶν 140], τ γΘ ΟΌΒΟΘΩΘ 140] ἔδαβίβ γϑσὸ 86] Δ. ΤῈ θη οοπλθηΐ ΜῊ8Δ5 ΔΟΟΟΙΩΡ 86 
ὉΥ 186 Μοβθίίοβ δῃηὰ ὈΥ δύ Ῥσβῆοὶ οὗ ἰμ9 ΜΙαϊδηἑΐθβ τ Β160}} Ἀδὰ 18 Βοπιθ ἴπ [88 τηοπηίαὶηβ 
ἰο ἴ86 οδβέ; Ὀαὺ ἐπ ψγᾶγ οὗἨ γϑυρϑβῆοσθ ἩΔ1Ο ἢ ΜέοΒ68 ογάογοα, δηᾶὰ ΒΟ ἢ 88 ἰμίθπαρα ἰο ῥγθ- 
γοπΐ δ ΤΟΥ] ἀρ ΘΏΘΓΔΟΥ͂ οὗ (89 γουηρ Ζο πο γα οη ΒΟ 84 80 σγδηα]γ Ὀαραη {οἷν ταλββίου, 
88 60Δ]16ἃ 8 ἯῈΓ δζαϊηδύ (Π6 Μ|ΊαΙ Δα 68, ΡΟΣ ΒΔΡΒ ἰῃ ἑθῃ ἄθσποθ ἰο Μοαῦρ.Ό. ΤὮΘ ΜΓ 88 ὁ0ῃ- 
οἰυάοά, δΔηὰ Μοβθβ᾽ ΟΣ. ἮΔ8 ἀ0η9Θ. 

ΤΏΘΓΘ 60 (δ 6 θοῦ ΤΟΘΒΟΠΒ [0 {86 οἰγουϊ ΟἿ τηδγο 685 οὗ (6 ῬΡθΟρ'θ. ΕῸσ (16 ἤγεϊ οἷγ- 
οὐϊξ [89 ΓΘΔΒΟΠ5 816 ρφίγεῃ, Ηδὰ ἰΠ6Υ̓ ροῃο ἀϊγοοῦ ἐπγουρῇ ὑπ ἀοθοτί ἕο Οδηδϑη, ὑμ6 Υ που]ὰ 
δαγνα Ὀθθη ΘοΙρο]]δἃ ἴο ρμὺ πῖῖὰ 86 ΡΣ δ ποβ, δὰ ὑΠ6Υ τ ΓΘ ποῦ ὈΓΘΡΑΓΘα ἴοσ (818 (Εἰ. 
Χὶϊ!, 17). [πη δαάϊίοι ἰο ἐμΐ5, ἔμογθ νγὰβ ἃ δϑοοομὰ ΡΌσΡΟΘΟ ἴῃ ἴ86 οὐὕρ6] οὗ ἀοα ; Ιατϑοὶ ταυδὲ 
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Ῥδβθ (τοῦ ἴδ6 Βοὰ 68, [μδὺ ἐμβοΓ Ὁ ἀοβσιιοίξοη τσ σοῖο οὰ ῬΒΆγΔΟΣ ρΡυχβυΐϊηρ ὑμθτὶ 
(Εχ. χῖν. 1). ᾿ 

ἘῸΓ ἐδ6 Βοοοπά οἰτουὶϊῥ Π6ΓΘ 8.Θ 4150 Επῖτὸ ΣΘΆ80η8. ΑΒ ἴβγβδοὶ αὖ ἢγϑὶ που]ὰ ποῦ γοπίατσο, 
ὀγθῃ ὙΠ ΦοΒΟΥΔἢΒ δἱὰ, ο δαΐοτ ϑουίμοσῃ Ῥα]οβίληθ, δὰ {μ6η τηϑάθ [πο δἰὐθιαρὺ Ῥγοϑυρ- 
ΤἈΟΌΒΙΥ τι μουὺ Φομονδα, δη ἃ τὰ8 ρυπίβμοα τὶ ἀοίδαί, ὑμοἱν οοῦταχο, (86 οοῦγασο οὗ (ἢ9 
0] σοπογδίίου, 88 Ὀὑσοκοη, Βαΐ πῆθη [86 ΠΘῪ ροπογαίζοη βίγουθ ἴο τράγοι ἐμοῦ Εοπι 
(ο διΐδοκ σβῆδδη ἴτοιῃ ἴδ ϑδϑὲ, ἔμ6Ὲ } πεσὸ ἑοσυϊ ἀἄθῃ ἴο ἀο 8ὸ οῃ δοοοαῃῦ οὗ ἐθοὲγ γϑ δι οηβηΐρ 
ἴο Ἐκίοτῃ ; δῃὰ βθῆο6 [86 τηοῦγο [ὉΓ ὑπ ὶνγ στοδὺ οἰγουΐ δπᾶ σοίασῃ (ο ἰμο Βοὰ 368. ἀπά 
ΔΟΑΪῚ ΠΟΥ τησδὺ ΔΚ ἀοίουτα ἴῃ οτάὰοσ ἴο δνοϊὰ ψῶγ τὶ ΜΟΔῸ δὰ Απθοπ Οπ ἐμΐ8 
ΤΑΛΤΟΝ [86 ἯΔΥ 1οἀ ἔμοπὶ Ὀούνγθθη ΜίοδὉ δπα Αὐωσαοη, δο.(μαὺ ἐμ οαρίίαὶ οὗ Μοδὺ νγ8β οὴ (89 
Ἰοῖξδ δῃὰ {δ ὑδυτι οΥν οὗ ἀπησηοη οἱ (86 χἱχΐ. 

ὙΠῸ ἀρθοτῦ ἐμτοῦρ τῖσαι Ιβγαθ] ραβϑϑοᾶ, Ασαρία Ῥοίγοβ, ἰ8 ἀϊν! ἀθὰ ἰηΐο ἃ βυσοθββίοη οὗ 
Βορδγδίο φοβοσίβ, οὐ βδυν, οὗ βίη, οὗ Βἰμαὶ, οὐ Ῥαγδη, ἐδέο., βίχοίομϑθ οὗ βαῃά, οὗ ζτγανοὶ, οὗ βίομϑβ 
Δηἃ ΤΟΟΚΥῪ ᾿γαδίθϑ. 

Ἐὸγ [86 χοοργαρῶν οὗ Ἐάοτα δηὰ ἐμ Ἰδη δ ϑαδί οὗ ογάδῃ, 866 86 αχίϊοϊοβ βαῖτ, Μοδϑ, 
Ατήτηοη, ἴῃ ὑμ6 ΒΙΌ]6 Τλουξοπατίθβ; δθᾶ {89 ππηθσγοῦβ Ὀοοῖα οὗ ἔγανοὶ, ΟΝ ΗΟΗΒΕΕΣ, 
ΕΤΕΑΥΒΒ, ΡΑΜΕΒ, ΤΈΙΒΤΑΜ, ΡΟΕΤΕΒ, ΒΌΚΤΟΝ; [86 μοορτδρὶσδὶ τοσκβ οὗ ΒΙΤΤΕΒ, ἢ. Ν- 
ΙΕΙ, δῃα οἴδμοσθ, δβρθοΐίϑ!!]γ ἐμ6 φΘΟΡΤΆΡΕΥ οὗ Ῥαϊοεϊίΐπο Ὁ ΟΝ ΒΑΌΜΕΒ, ΒΟΒΙΝΒΟΝ δπὰ 
οἴ οτα. 

Οἱ [89 ἀἰβόγθησοθ ἰπ (86 ἱπα!ολίϊοηβ οὗ [86 1ΐποβ οὗ Μαγοῖ, οοΐρ. ΊΝΕΕ, «ἀγαδίδοδε 
ἸΡαείε, ἰοῦ ἢ ἀοο5 ποῦ δάϊμογο ἰο [86 βἰ παρ] οὐ οὗ ἴμ9 ΒΙὈ]1641 παγταῦϊνθ Ιῃ ογάου ἴο 
ΒαστηΟ"ΪΖ6 ἴΠθε6 βία θη ΐθ, γγ9 τη δὺ ΒΌΡΡΟΒΘ ἐμαὺ [μα 11δῦ (Νπι. χχχὶ].} οοπίδίῃβ ποῦ ΟἾΪΥ 
ὯΠ:6 ΘΙ τηΘΕΐβ ἀπ ἀΔΥ ΒΒ ̓ΟΌΓΠΘΥΒ, Ὀαὺ 8180 6886. ὙΑΥ-δἰδίϊ δ, δΔη ἃ γγ1ὸ πιυδύ 4180 σϑιθι- 
ΒΓ [86 ογἱοπίδὶ σαδίοιῃ οὗ κί νἱῃρ ΒΟΥ ΓΑΪ Πδπλ68 ἰὸ ἴμ6 βαπιθ Οὐ͵θοῖ, δῃᾶ ἰῃ δαάϊίϊοη, ἔμ θγθ 
ΤΑΔΥ͂ ὈΘ ἰπίογροϊδέϊομβ 'π Ρ]8068 ποὺ ψ6}} ππάοιβίοοά. 

ἈΒ [85 Ὀ66 σϑιηδικοα, [Π 6.0 ΘΟ ὕνο ΒΟΪΟΌΓΩΒ ἱπ Καάδθβῃ, Ὀπὺ ποῦ 88 ΠΟΥ͂ δΓΘ υ808}17 
οοῃοοΙνϑα ἔγοσῃ 8 στοϊβαπἀογβίδηΐηρ οὗ Ναπι. χΙΪΐ. 1; χΧχὶ 1, διὰ χχχὶϊ, 86. ΤῺΘ βίδίοη 
Μοεοτοίδ (ΝΌηι. χχχὶϊὶ. 81) τα αδὺ 6 ἰἀοη ΐο 8] τὴ Μουπὲ Ηογ, σΒοσο, δοοογάϊηρ ἰο Ναπι. 
ΧΧΧΙΪ. 88 (οοταρ. Ὠοαΐ. χ. 6; ΝαχΩ. χχ. 22), Αδσοι ἀϊθά, δηὰ 1 πὸ δοοορὺ (86 δύ οὗἉ βία ἱοηδ 
88 ὙΠΙΠοαύ οττὸσ {(ΝΌμ.. χχχἕ.), [86 Βοοῦση ἱπ Κϑάθβῃ στηυδὺ μδυθ Ὀ66Π ΠΘΔΓ Μοβοσοίῃ 
(Ναπι. χχχὶϊ. 81). ΤῊ σεσβοβ 86 ο 40 ἀρροᾶὰγ ἰο 6 δὴ δχρ᾽δηδίίοῃ ΜΒῚΟΒ ῬΟΓΒΔΡΒ 88 
ἤλκϑη ἔγοτα ὑ80 τηλγρὶη ἰηΐο {86 ἰαχῦ. Αοοοτάϊΐηρ ἰο ΝΌΠι. Χαχὶϊὶ. 81 [8.6 1Βγϑϑὶ 68 οϑτθ ἔτοτα 
ΜΜοβοσοία ἰο Βδηθβακβϑη; Ὀαΐ δοοογάϊηρ ο Ὠααὺ. χ, 6, [Π6Υ οϑῖηθ ἔγοτῃ Βθηθ- ἤδη 0 Μο- 
Β6ΙΒ. ΤΠ18 οοη γβάϊοίΐοη 18 Βο] γϑᾶ ὈΥ διιρροβίπρ ὑμδῦ ου {μοὶγ ἸΟΌΣΠΘΥ που πνγαγα, ὑΒΘΥ͂ ΘΒ Τ6 
ἔτοτα Μοβοσοί ἴο Βθπθ- δ κβη, δηα τπδγοβίηρ βουυῃπαγὰ, [Π6Υ τοπιονϑά ἔγοι Βϑογοίῃ Βθηθ- 
ἦδδκδῃ ἰο Μοβογοίδ, τ Ἀ οι ἀρτθοβ τί [89 ΒΒΟΥΟΣ πδιταίνθ [Ὁ ΒΡΡρϑδῖβ ὑμθῃ ἔγομι ἢ 
ῬΆΓ78116] Θοοουπίβ ἐμαὺ ΑἈτοη ἀϊδα δἱ Μουμπέ Ηοῦ οἡ ἐδ τοϊυσῃ πιᾶσγοῦ ἰο Μοβϑσοίμ, δπὰ ἔαγ- 
δες, {μαῦ [86 Βοϊοῦσῃ ἱπ Κ Δ6Β} ἰβ ἰο Ὀ6 βουρδέ ἴῃ ἐμ τυ9}1- γαϊασοά δοῦῃ τυ οὗ {86 βοῃβ οὗ 
ϑαδίαμ. Τὺ 18 δ]8ο ρ]δἷπ ὑμαῦ τὸ οδπ Βρεβῖ 88 ἐγ] οὗὨ [86 βοἠοῦτηβ ἱπ δάθβῃῃ! 848 οὗ οῃθ. 
ΤΏΘΓΘ ὝΕΓΙΘ ὑπ ΒΟΪΟΌΓΗΒ οὗ [86 ΔΙΙΩΥ ἴπ Κ δά θΒΕ, βίηδε δίνουν 18 τῦδτοι ἴτοτὶ δά θβῃῃ ὑοναγάβ 
Οβηδδη, 1Ὁ γγ88 Ὀσοῦυρῦ ὑδοῖς ἴο (18 Θῃσαιαρτηθηΐ ; Ὀυΐ [89 τλ488 οὗἩ [86 Ῥ60Ρ16 δὰ τοπιδϊ ηϑαὰ 
ἴμόσο. ὙΠῸ ΦΟ]οπίπρ 8 ἐμ ]͵δ8ὲ οὗἉ βέδίζοῃβ (ΝΠ. χχχ ῖ}.) διὰ [16 ΡΆγϑ} 16] βίδίθχμθῃιϑ : 

1. πο ΑΜ ΕΒ ΤῸ ΕΧΡ Κ5λ, ῬῚ ἘΔΕΊΒΟΤΗ, Ἑ χοάακ. 
ἘΑση6868. ᾿ 
Βυσοοίῃ, Βασοοίῃ, 
ἘΠΏΔΙΑ. ἘΝΏΔτΩ. 

ῬΙ-Παηίγοιῃ. ῬΙ- Δ ἰγοιί Ὦ, 

3. ἔβον Ἐὲξν 81Δ τὸ Κ5;ΣΗΔΙ, 

Ματδῇ. Ῥοβοσὺ οὔ θθυγ; ΜΑΣΔΕ. 
ἙΔΊτΩ. ἙΠίη. 

Ἐδὰ 868. 

Ῥοβοῦί οἵ δίῃ. Ῥοεοσὶ οὔ δίῃ, Ὀϑίνγοθι ἘΠῚ πὶ δὰ Βἷπὰ. 
ΘΟΡΒΙΚΔΆ. (Θυδι}9 (Δαὐἰοεἰραϊθὰ οπ δοσουμὺ οὗ [89 τηδπηδ, 800 
ΑἸβἢ. Νυμω. χἰ.), Μδῆμδ, ϑα Δ Ὦ). 
ἘοΡ ἑα τὰ. 



ΘΕΝΕΒΑΙ, ΙΝΤΒΟΡΌΟΛΤΙΟΝ ΤῸ ΤΗΞ ΤΗΒΕΒ ΜΙΌΡΙΕ ΒΟΟΚΗ͂. 

8. ἘΟΝ 51ΠᾺῚ 30 ΕΣ ΙΟΤ ΘΕΒΕΒ, ΔΝ ΤΗΣΝΟΣ ΤῸ ΒΕΣΒΟΛΛΔΕΛΝΗ, 

(Κδαθβἢ). 

Ἑὶ το  -Ὠαϊἱδαγ δῇ. 

Ηδσοσζοίῃ. ᾿ 

ἘΣΡΔΉ. 

ΕΪΓΩΤΩΟΏῬΑΣΟΖ. 

1ιϊθῃδῆ. 

ἘΪΘΒΑἢ. 

Ὁ ΓΤ ΤῊ Ἢ 

Μουμπὺ Βῆδρῃοςσ, 
Μδγδάδῆ. 

ΜΑΙ ΘΙο(ἢ, 

Ταμ δίῃ. 

ΤΑΓΔΉ. 

Μὶιδποδῆ. 

ἩΔΒΗΙΟΏΔΉ, 

Μοβοσοίῃ. 

Νυμ, χὶ, ἙΊοΣα Βίηαδί ἰο Ὀοθοσχὲ οὗ Ῥδσϑς, 

ΤΆΡόγϑι, Κι ροϊ -Βαῤίδαγδη (ΟἽ Ὰ ᾿ 
Βαδκογοῖδ. 

οϑοσ οὐ Ῥδγδῃ δηὰ Κδάδβῃςσθασηοα (Ὁσαξ, ἱ, 19), 
ΘΒΘΡΘΟΐΔΙΥ Ζίη (Κδάθϑη, θαι. ἰ, 46λ 

Ἐδαθβῃ- Ποστηδῆ, Νυ. χίγν. 46. 

ἩΟΣΤΩΔΒδάθ8Η. 
Βοῃο δαῖτα (Καδάθδ8}. 

4, ΟΝ ΚΑΡΕδΕ Τὸ ΕἸΞΙΟΝ ΘΕΒΕΝ. ΝυτΆ. ΧΧ, 22, ΚρδαρθΒΉ, 
Ἡοτ-βακίαροα (ΝΠοβοσοίῃ 3). Ἠοτ. Ξ 
Φοιθαοι δῆ. 

᾿Εδτομδη. 
ἙΣιου-ΚΘΌΘΣ (ΥΟΧΒ. 836-40, Ιαΐον δα ἰἐὶ 0}}}. 

, Ἐδὰ 868. 

ὅ, πον ΕἸΣΙΟ ΘΕΒΣΕ 05 ΜΟΥΝΕ ΒΕΙΣ ΟΝ ΣΙ ΕἸΑΒῚ ΕΙΣ τὸ 
ΒΟΟΝΡΑΒῪ ΟΥἹ ΜΟΔΒ. 5 

ΖΑΪτΔΟη ΔΉ. 

Ῥυῃοη. 
ΟΡοίἢ. Οδοίῆ. 

᾿)ο-δὐαγίση. Πθ ρασίτ. 

6. ΕῈΟΝ ΤῊΣ ΒΟΟΝΘΑΞΥ͂ ΟΥ ΜΌΟΛΒ 10 ἸῊΚΞ ΡΙΛΔΙΝΒ ΟΥ ΜΟΔΒ Βγοοῖ (4110}) οὗ Ζοζοά. 
ΟΡ̓ῬῬΟΒΙΤΕ 9ΕΒΊΟΘΕΟ. ΑΥ̓ΠΟΏ. 

Ὀἱθοπ-5δα. Βοθε. 
ΑἸτου-αἰ Ὀ]α αἰ τῇ. ῬΜαϊίδηδῆ. 
ΑὈασγίτη Ὡθὰῦ Νοο. ΝΑΒΑΙοΙ. 
ῬΙαίη5 οὗ Μοδῦ, ορροβίΐθ Ζοσίοδο. Βαϑῃλοίῆ. 

Μοιιηὺ ΙΔ ΔΉ. 

Ῥιδαΐηδ οὗ Μοδῦ. 

ΤῈ βἰδίθιηθηΐβ οὗ [π ΒΟΟΚ οὗ ΝΌΠΙΒΘΙΒ ΔΓ ΤΏΟΓΘ Οἰ θαυ ἀοβησὰ ὈΥ ἴδοβο οὗ Ὠοαίΐεογο- 
ὨΟΙΏΥ͂. 

1, Οθῃοχαὶ αἰἱγθοίΐοι ἔγομι Ἡογοῦ οὐ Κἰπαὶ ἰο 86 τηουηῦ οὗ [86 Απιογίίεβ (Καάοβῃ, Ὠοαΐ. 
'. 6). Μαγοὶ (Βσοῦρῃ {89 ἀοβοτῦ ἴο Καάθβῃ- θδσηθᾶ, υοσ. 19. 

2, βογίϊο ἔτομι δά θβῃ ἴο {86 τηιουπῦ οὗἁὨ 89 Ασηογίίοβ. Ἰοΐδαὶ δῃὰ σοίπαση ἰὸ Κϑάθβῃ. 
. ον οιχοηῦ [Π6Γ6 ἔογ ἃ Ἰοηρ; (ἴτηθ, οἷ. ἱ. 483-46. 

ὃ. Βεοίασῃ ὈΥ Μοπῃί δεῖν ἴἰο {86 Βοά 868, οδδρ. ἱΐ. 1. 
4. Ἔτοτὰ ἘΠαΐῃ δηἃ ΕΖίοη- ΚΟ ΌΘΓ τηϑτοῖῦ που σαγά οἢ (ἢ 6 δβδβίθγῃ βἰ4θ οὔ Μουπὶ βεΐγ, 

ΜλΓΟΙ ὑβγοῦρῃ ἀοβοτὶ οὗ Μοδῦ, ομδρ. 1ϊ. 8. Ῥαϑββαρθ οὗ ὕσοοῖ Ζογοά, Μδτγοῖ ἱβσοῦρα [89 
Ῥουπάμνν οὗ ΜόοβδΡ. Αγνοΐάδῃηοοθ οὗ ἴθ ἰδσγίοσγ οὗὨ [86 ΑἸωηπηοηΐΐοβ. Ῥδββαρο οὗ ἴῃ 9 Ασῃος, 
ΘΟὨΔΡ. ἰξ. 24. ᾿ 

β'ρϑοὶδὶ ποίΐοθ, οἤδρ. χ. 6, 7, οοποοσῃΐηρ Αδγοι δπὰ ἐδὸ ῥγιοδίμοοῦ, Τθθβ6 ὙΘΥΒ6Β ΔΡΡΘΔΓ 
ἴο ὈΘ 8ῃ ἱπίογροϊδίίοη, 89 γοσ. 8 γοΐοσβ ἴο γϑσ. δ, Αὐ ἐμὶβ ὑἴπηθ, ὈΥ (π6 ογάϊπδοη οὗ ΕἼθδΖαυ, 
800 Οὗ Αδγοῃ, ἔδ6 ὑγὶο οὗἩ 1ωονἱ νγὰβ ϑηϊγυβίοα πίνῃ μ6 ῥγίθδί οοά, ομδρ. χ. 8. Μδγοῦ ἔγοια 
Βοογοί-δακδὴ (Καάθβῃ) ἰο Μίοβοτα (Μοπηΐ Ἠοσ). ἸΒθποθ ὕο {86 βίδίοηβ αυὐροάδιι δῃὰ 
Ψοίθεαίῃ (Ηοτ- βαρ ἄρα δηὰ 7ο δῖ μδ, Νυ. χχχίϊ!.). 

ΤὮΘ ΜῈ0]6 παγγδίδγο 8 πλ846 Οοἴθασογ ὈΥ [86 τ)ρ]1-οαπάοα Υἱοῦ [μδὲ Μουπὺ Ηογ ἰβ πβρὰ ἱπ 
8 ΜΊΔΟΥ Δηα ἴῃ 8. ΠΔΥΓΟΥ͂ΤΟΙ Βὶ τι βοαίίοη, Αοοογάϊηρ ἴο ἐμ6 Αγαύ, ἰὑ βίη δ [86 τδῆρθ οὗ βεῖτ, 
Μ}116 ὑμ9 Ηογ οὐ ψῃΐο ἢ Αϑτοῃ ἀϊρα ͵8 4150 ς8116 Μοβογοίδ, ποὺ Ηου- βασι ἀρϑᾶ οὐ Ουαάροάδῃ. 
ΒΙ ΠῚ ΠΔΥΪΥ Κ Δα ΘΒΉ, ἴῃ 18 ὨΔΥΤΟΥΟΓ βἰ σα βολίίοα (Κα 65}- Δ ΓΠ68) ταυδὺ ὯὈΘ ἀἰδθη ρα ΒΗ θα ἔγοπι 
Κδάθβὰ ἰπῃ 15 Ὑ]ὰοΥ δἰ σης βοδίζοη. 



8 11. ΤῊΞΒ ΒΟΟΥΟΌΕΝ ΟΕ ΤΗΙΒΤΥ-ΕΙΟΗΊΤ ΥΕΛΑΕΒ ΙΝ ΚΑΡΕΒΗ. 28 

ΤῊΘ ΘΟΙΏΤΉΟΠ ἱη θυ σοί 0085 τη αἶκθ ἐμ} 9 ῬΘΟΡΪΘ ἕο ἢδγθ σιδτομοα ὑπῖοθ ΠῸμπ ΕἸΖΙΟΙ- 606 Γ 
ἕο δάδβϑῃ, δῃὰ ὑχίοθ ἔγοτα Κὶ δά θϑ ἴο Εἰζίοῃ- θοῦ, ΤῊΪΒ οοπ γα! οἰ Ὠϑα ΣΟ ΟΙΏΥ. 

Αἴδοσ {86 ἄθογοθ οὗ Φοβουδα ὑμδὲ [μ6 οἷα φψοπογϑδίίοη ββουὰ αΐο ἰῃ ὑμ6 τ ]]ΘΓΏ6Β6, ἔμ 6 ΓῸ 
Φουα Ὀ6 ΠΟ ΡΤΡΟΒΟ ἰπ [ἢ 9 Ῥθορἶθ᾽ Β τηακίπρ Ἰοπρ' ΤΔΓΟΒ 68. ΕἰΓΠΟΙ δηά ὑμιΠογ. ΤΏΘΥ τησδῦ 
᾿γ3ινο τηονοα ΟὨ]Υ͂ 80 [ΆΓ πῃ (0 ἀσβοσὺ οὗ Ῥδγϑδη δγουπα {πμ6 οοπίγαὶ ροϊηί, Κι δάββϑῃ, ἰπ [86 ἀθ- 
Βαοσὶ οὗ Ζ[η, 85 [πμ6 πιοάθ οὗ 11 δηὰ 86 βυβίθῃδιοο οὗ 8 ποιηδάϊο Ρθορ]9 γοαυϊγοά, 

Οὐ [δ6 απρορίίου, Ἡμοίμοσ ἩοσΘΌ οὐ ββοσρδὶ, βθ0 ΕΒΕΒΒ, ϑωγοῖ Οοδόη σις Θἰπαΐ, 1,6]Ρ- 
εν, 1872. 

8 11. ΤΗΞ ΒΟύΟΕΝ ΟΕ ΤΗΙΕΤΥ-ΕΙΘῊΤ ὙΒΑΒΒ ΙΝ ΚΑΡΕΒΗ. 

Ιμ [6 τηϊαβὺ οὗἩ [86 τρδγυθ] ἰοῦ ἸΟΌΓΠΟΥ ἐμγοῦσ (ῃ6 ἀοβοσὺ {Πογὸ ἰβ ἃ ροσίοά, 11τὸ ἐπα 
Ὀοΐποοῃ ΦΌΒΘΡῈ πα Μοβαβ, ἰάθη ἱπ ουβουσιγ. 76 ΟὨΪΥ ΚΠΟΥ ὑμδὺ 6 μονδὰ Ἰοῦ [86 ρθ0- 
Ῥ]ο ἴο ὑμοὶσ παίΐασαὶ ἀθυθιορσιηθηΐ, Β0 ἰμδὺ {89 οἱ ἃ ροποσδίοι ἱγαϊποα ἰη Ἐργρίΐδη βογυϊίθ 
ἀϊοα ἰη {80 ἀοβοσὶ, δῃὰ 8. ΠΟῪ ροπογαίζοη οὐὁἨ ὈΓΘΥΘ ΒΟΠΒ οὗἩ ἴΠ0 ἀδβοσῦ στὸν ὕρ. ΤὮΘ τοῦ Ὁ]685 
Οὗ Ιβγ86] οοσσθθροῃά ἰο (μι ΐβ αἰ θγθηοο Ὀούποθῃ [89 οΟ]ἀ δηὰ (86 ΠΟῪ ρΠΟΣΘ 0. 

ΤῊΘ εἱῃβ οὗ [πμ6 οΪἃ ρ,ϑῃθγαίοη 8ΓΘ ῬΓΘ- ΘΠ ΠΘΠΟΥ βἰ 5 οὗ ἀοΒΡΟΠΘΠΟΥ͂ : 38 [86 ἀἰ5Ρ 6850 γ9 
οὗ ἐδ Ιβγβ 168 ἴῃ Ερσγρὺ δὖ [86 τιϊββίοη οὔ Μοβοβ (ΕἸΣ. γ. 21 : νἱ. 9); [86 Ἰατιθηίδίϊοῃ οὗ [ἢ 9 
ῬΘΟρΙΪΘ δὖ Ῥ᾽-βδῃϊτοί (Ἐπ. χὶν. 10, 11); [6 ταλυττηγίηρ αὖ (86 ὈἱΟΓ ταΐοσ οὗ Μαγδὴ (Εἰχ, 
χυ. 28, 24); (89 Ιοηρίηρ ἴῸΓ 86 βοβῃ-ροίβ οὗ Ἐργρὲ ἰπ {μ6 ἀοβοσὺ οὗ δίη (Εἰ. χυΐ. 8); {89 
ΤΟΌΓΣΙΠ ΤΙ Ὧρ' ΟΠ δοοουηῦ οὗ μ6 πδηὺ οὗ παΐοσ δῦ Μδββδὴ δηὰ Μοῦ ΔῈ (ΕΣ. χυἹ]. 7); {86 Βριύ 
οὗ [)9 ΡΘ6ορ]ὁ6 ἴτουλ [86 τηουπῦ οὗ ἴΠο6 ἰὼν (ΕΧ. χχ. 18) ; {8.10 ΘΟΥΤΑΓΑΙΥ͂ τηοιδνο ἴῃ βου ρ; ἊΡ [ἢ9 
δῬοϊάθῃ σα (Εχ. χχχὶϊ, 1); [86 βἷη οὗ ἱπιραιίίθοηοο (ΝΌΣΙΡ. χὶ. 1); [86 γυβ1]}]Δηϊπιουβ ἰοπρίηρ; 
7οσ 68 ἴο οαὺ (ΝΌ ΩΡ. χὶ. 4-10) ; [ῃ9 ρογυογβίου οὗ [86 ἰδ ὕο 8 σῆθτγο βοὺ οὗ στ }]68 ὉῚ Μίτίϑυ 
δηά Αδγοῃ (ΝΌΠΡ. χίϊ. 1); δΠΑ}}Υγ [86 ἰαἰπὐ-μοαγίθηθβθβ οὗ [86 τηδ)ουϊτν οὗὁὨ {110 Βρῖ68 δπὰ οἱ 
ἘΠ 6 1016 ΡΘΟρ]6 (ΝΌΠΩΡ, οὮΔΡ. χὶϊ].----οδρ. χῖν. 1 1), παῖς [Π6Ὺ Βουρμῦ ἴο αἴοῃθ ζὉΣ ὉΥ͂ 8 
Ῥτοδυχηρίτιουϑ αὐϊθιωρί. 

Βαγίηρ [μ6 δο]οῦτη ἴῃ Καάοαϊ ἐβοσο οοσυγτοᾶ (89 το 6] ]ΠἸοη οὗἨ ἘΚοσ  Β Β ΘΟ ρϑηΥ (ΝΌΙΩΡ. 
ΧΥὶΐ. 1 ἢ), [86 ΤΟὈΘ]]οπ οὗὨ [86 8016 ρϑορὶθ (ΝαὈ. χυὶΐ. 42), απ [86 Βοοοπᾶ σϑρϑ]] θη ο 86- 
«φουπὺ οὗ {μ6 τδηΐ οὗ νδίοσ (ΝΌΣΩΝ. χχ. 11). το ΔρΡρϑϑῖβ 8 γουΐῃίαϊ, Ῥσοθυμηρύπουϑ 86]- 
φϑροσίΐοη. Τδο ο]ἃ σοπογαίίζοῃ ἀθιηδηἀϑα 8 Βἰθγαυοῦγ (ΕΣ. ΧΧ. 19); οὐ 86 οἶδεν μδηᾷ, [860 
ΠΘῪ βαπούδίϊοη σου] δηὐοἰραῦθ {μ6 ππῖνοσβαὶ ῥγἰ οι βοοί, 

ΤΟ βἷῃβ οὗ [86 ΠΟΥ, εἰτοηρ φοῃοζγαίίοη ἐμδῦ τϑΓο 65 ἔτοπιὶ Καάθϑῃ δυο ἰῃ9 ἔαρ γοββ οΥ̓͂ 
Ρταϑθαιηρίϊοῃ. Αὐ ἤγβέ {86 Ὁ τθγὸ γοχϑὰ Ὀϑοδιβθ οὔ 86 ἯΔΥ δηᾶ {86 Ἰ0οἀ (ΝΌΠΙΡ. χχὶ, 4, δ), 
δηἃ [ΠΟΥ ψ6ῚΘ Ραπἰβηθα τὶ ΠΟΣΥ Βοροπίβ. ΤΆΘΩ, Ἰδαίου, ἱπ ΘΕ τα, ἐΠ6Υ ἑοοὶς ρατὺ 'π (86 
Ἰᾳο]αίτγ οὗ [86 Μοβθιύθθ, δῃᾶ οοταμ θὰ τῃογθάοσῃ τὶν {μοὶγ ἀαπρβέοτη (Νυμαῦ, χχν.). 
ϑοου αἴδλον ἐμἷ8 (89 ὑυἱῦ68 οὗ ΒδΌθΘη δηὰ αδα τρακοὸ ἀθηχδη 8 [0 ΒΟρδγαί ὁ, ἩΙΟᾺ ΟὨΪΥ [86 
ΔυϊοΥ ἵν οὗ Μοβοβ βυ οοβ ἰο αἀἰτοοὺ αὐ ρεὺ (ομδρ. χχχϊ.). 

ΑΒ ΤΟρΤὰβ (89 Ἰοπρ; τα 4419 ρογὶοά οὗἉ [1:9 βοὐουγη ἰπὰ Καάοϑϑι, ΕΌΕΤΥΖ ΒΌΡΡΟΒαΒ 8 ροχίοᾶ 
οὗ ἀοίδοϊίου ογ οὗ θχοϊυβίοη ἔοσ ἐμ σίγ-οῖ ὺ (Ζελγδιοῖ ον λοϊδροη, Οεδολϊολέε, Ὁ. 89) οΥ [Βἰτγῖγ- 
ΒΟΥΘΏ Υ6 818 (Πι8ί. 9.7 Οἱά Ορυεπαη). “Το ἐμοοογδίιο οογϑηβηΐ γγβ8 βυβροπαοα, δπὰ {μογοοσθ 
ἐμο ἐδοοογαῖϊο ᾿ἰβύουυ δὰ ποίμίπρ ἰο τοοοσά, ΟἸγουχηοίβίοη, (86 βῖρτι οὗ 8 οογθηδηΐ, 88 
οτηϊἐοα ; ἐπ0γΥ ρῥγοίΐφπορα μο [ογὰ Β ΒΑ αἰ, ἀοορίβοα ΗΪβ Ἰατγβ, δὰ αἀἰὰ ποίΐ Ἰῖνο δοοογάϊηρ ἴὸ 
ἩΗΐΪβ οομασηδηαβ (ΕἸΖΘΟΟΝ, χα). Βαυγηὺ οὔτε β ἀπ τηϑα-οδυϊη Β (ΠΟΥ αἰα ποῦ Ὀσίηρ, Ὀαΐ ΤΟΥ͂ 
σΑυτ θα ὑπ6 ἰΔΌΘΓΏ8019 οὗἩ Μο]ΙΪΟΟὶ δῃὰ {86 βίαν οὗἨ ἐμεὶγ ροὰ Βθιρηδη (βαίαγη), ἤρατεβ ΠΟ Β 
ΤΟΥ͂ τηδο (Αοἱε γῇ. 48; Ατηοβ νυ. 235,26). Βαΐ 80 [ογὰ δὰ οοϊῃρδββίοῃ ὁ ὑπ οὐ ολβίβ, ἀπά 
τοδίγαϊποα ΗἨΐβ ΔΏρΡΟΥ, 50 88 ποὺ ὕο ἀοϑίγου ἔθ. Ηὸ ἔδρα μοί τὶ τηϑηηδ, Δπἃ ζαᾶγο ὑπ θὰ 
ψϑίον ἔγοτῃ δ6 χοοῖς ἰο ἀτίηϊ." ΚΎΒΤΖ, ἰπ Ηἷ8 ᾿Ηἰδέονῳ ςΓ ἰδὲ Οἱὰ Οὐυεπαπέ, τὶ ΒΟΥ βαγβ, ὑπαῦ 

88 {86 ΡΘ60ρ]9 οου]ά ποὶ μάν ἐουηᾶ ἔοοα δὖ ὁπ6 ρίδου [ἴὉ0 ὑδ γῦγ ΒΟ Ύ ἢ γΘΑΓ8, [86 Τη888 οὗὨ [89 
ῬΘΟΡΙΘ τηυβῦ δύ Ὀθθῃ, αὐΐοσς 86 ἄθογθθ βρδίπδί ὑμοῖα, βοδίύασθα ἴῃ 8118}} Ὀοαΐθ8. οὐϑῦ {86 
ψ 0016 (7) ἀεδβογί, δπὰ τηυβί Βαᾶνο βοι]οὰ 'π [1.6 οδ868 ἔοαπαὰ ὈΥ ὑμοῖα 801] ὈΥ [89 0811] οὗ Μοβοβ 
ΠΟΥ ᾿6ΓΟ οΟἸ]οοἰοα ἀραΐη δἱ ΚΕ δάἀοϑὰ. 

Βυΐ νὸ τυυβὶ ἀἰδυλπρυ θη Ὀοίνγθθηῃ 1Ἀ]1ΠὌξῃρ ΔΨΑΥ͂, Θχο βίο, δηὰ Τορϑηΐδηοθ. Α ῥθορὶθ 
ἴΑ1}16) ΘΥΑΥ ἷβ ποῖ [δὰ ὙΠῸ Τηϑπηδ δηα ΟΥ̓ Ταΐγ8 016 σΊγΘη ἀτίπκ ἔγοῃ 86 τοὺ. Α Ρθ0- 

ΡΙΘ ὕπο δσχοοσαπιιηἱοδίζοη ἷβ μοὶ ἀϊβθυγάοποα οὗὨ [μ6 ϑχοομλπλαπίοδίίοη ὈΥ 8 ῥχοζαἰβϑα ὕδγ- 



26 ΘΟΕΝΕΙΒΑΙ, ἹΝΤΒΟΡΟΟΛσΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΞ ΤΗΒΕΒΕ ΜΙΡΌΙΕ ΒΟΟΚΗ͂. 

ταϊηδίΐοη οὗ ἱξ. Α χοροηΐδηῦ ρΡθορὶθ 18 ποῦ ὁῃ6 Ἀ]Π[Ππρ ΑἸΑΥ. ΑΒ σορδγὰβ [86 ρβϑββᾶρο αποίρα 
ἔγοτα ΕΖΘΚΙΟΙ, 1ὑ Βρϑδκβ ᾿γδβὺ οὗ βῖπβ ἰπ Εσυρί (οθδρΡ. Χχ. 8),  ὶο ἢ 8΄’Θ ποὺ ΠΟῪ ὉΠάΘΣ οοηδβίαο- 
τίου ; [86 ΙΏΟΓΘ ΚΈΠΟΓΆΪΙ 5105 ἰπ {86 ἀοβοσγί (νοῦ. 13) ἀο ποῦ ὈθΘ]ος; ΒΟΓΘ; ποῖ ὑπ] ἔλθ δ(- 
του Ὑοσϑθ 8 ὑΠ6 ΓΘ 8 ΟὈΒΟΌΓΟ δἰηΐ οὗ {86 {{π|0ὸ οὗ Ὀυηὶβηπιθηῦ ἱπ ἘΚ ΔΑΘΒΉ ; δηὰ γου. 21 
ΒΡΟΔ ΚΒ οὗ ἃ ΠΟΥ ροπογδίίοη, Μ ΠΟ Μγ͵ὁ8 Δ υΤδσὰβ ἀ6] νογοὰ ἰο [86 βογυΐοθ οὔ Μοϊοοῖὶ (γογα. 
25, 26; σοΙ}Ρ. οἴ. χχιϊὶ. 87). Βαΐ {8158 οογτυρίΐοη 8 ἰοϊποὰ τὶ [86 τοσβΐρ οὗ Ἰυδὲ, δῃὰ 
ΒΘΠ6Θ Ἧ 68} ΒΌΡΡΟΒΘ ὑμαὺ (6 τηοηίΐοη οὗ 1ὑ σϑίοβ ἴο ὑΠ6 σγοδὺ βίη ἰῃ Βῃζ, ἜἘρ [86 βαπιθ 
τοδὶ βίη, ἰῃ 811 ργορδ Ὁ ν, ΘίΘΡ ΘΠ ΤοῖοΒ ἰῃ ἷβ Βρϑθοῖ, Αοία Υἱῖ., ΒΟΓΟ 86 αποίοδβ ἐμ 9 ρμδ8- 
ΒδΡ6 ἴῃ Απλοϑ. Τῆηδὶ [86 βίη οὗἁ οτηϊββίοι οὗ {ἢ ΒΔΟΙβ668 Δ ἃ τη68]-ΟΥ̓ΘΥ ΡΒ δῃὰ οἰγουσμιοἰβίοη 
ὝΘΙΘ ΦΈΠΕΙΑΙ, ἰ5 Θχρ] δηθὰ ΒΥ {86 ἐδιιρίαίίομβ οὗὨ ἐμὶν ἐγίδὶβ 'π [86 ἀθβοσί. ΤῊθ ποσβμΐρ οὗ 
ΜοΙΟΟΙ ἀπά μδὺ οὗ ϑβδίυση τὸ 8116 88 [π 6 φἸΟΟΣΩΥ δῆς 688 οὐὗἨἁ [ἢ ΙΊΟΓΘ ΘΒ ΘΟ] ποσβμΐρ 
οὗ ΒΔ] οἵ οὗ συ ρ ὕοσ, δπὰ γοὺ ἐΠ6Υ δ΄θ οοπηῃθοίθα πὶ ἔθη. ΤΆΘ ἰβύοσυ οὐ [89 ΘΟΙΏΡΘΗΥ οὗ 
Κογβϑῃ, Ὑ οὶ ΟΟΟΌΓΪΒ δ᾽ 0818 {ἰπι6, ΒλοΒ ὑμαὺ (86 οογρηδηῦ οὗ Φοβουδὴ πὶ} [πτ86] γγῶβ τιοὶ 
Βυθροπαοα δὖ ὑπὶβ ῬασῖοὰἉ, 

Εὸγ [86 ροβίἴοι οὗ Κδάδβῃ, 560 (}9 1μοχίοομβ δηὰ Ἔσαυο]8 ἴῃ {8 ἷ5 τοχίοῃ. 

812. ΒΕΙΤΘΙΟΌΒ ΑΝῸ ΒΥΜΒΟΙΙΟ ΜΟΡῈ ΟΕ" ΒΕΡΒΕΒΈΝΤΑΤΙΟΝ---ἘΒΡΕΟΙΑΙΤῪ ΤΗῊΞ ῬΟΕΤΊΟΑΙ, 

ἈΝῸ ΗΙΒΤΟΞΒΙΟΑΙ, ΒΡῈ ΟΕ ΤῊΒ ΤΗΒΕΒ ΒΟΟΚΗ͂. 

Ιὴ ΖΘΠΟΙΆΙ, Μ͵ ΓΟΙῸ 0 δῦ ΜᾺ8 δβαϊὰ ἴῃ ἰὴ Οὐμώτῃ. ἤηϊγοά. ἰο Ααἰδηεεῖβ.Ό. ἘΒαπὺ τὸ 
τοσδὺ τοϊϊογαύθ ὑμαὺ (9 το] σίουθ πιοάθ οὗ σοργοβαπίδιϊοη γοαῦϊγοθ σορϑυ ϊομβ δηᾶ ἱπβοσίΐοιβ 
ΨΈΙΟΘΒ ἅγὸ ἰογοίψη ο 8 βοϊ θη ῆς οχδοὺ ὑζοβίϊβθ; 88, [0Γ ἱπβίβῃηοσθ, (πο ταϑηίίοη οὗ Αδγοι, Ὠοαΐ. 
ΣΧ. ἰδ ἱπβοσγίίοη οὗ Κδάθῃ, Νυχ. χαχὶϊ!. 86, ΕΟ. 

Μόοτθ ἐπηρογίδηϊ 18 [16 οοπδίἀογδαίΐομ οὗ βυιαθο ας οχργοβδίου, Ἧο Βαγθ Ὀοίοσο (Ουπεηι. 
Οὐεηεδῖδ, Ῥᾶρὸ 28) αἰδέληρτ  βῃοα 10 Ρ]ΔΙΏΙΥ ἔγοτα ἐμ6 του ΐοαὶ δηὰ {μ6 ᾿ἰΐοσαὶ. 11 οδηποί 
6 υπᾶοχαίοοά πιϊποαῦ ἃ Ρογοορίΐίοῃ οὐ 18 βρϑοϊῆς ομδγβδαοίοσ, δα ἰὺ ͵β υδβοὰ ἰο ἀβῆπϑ 
Οἴθαυν (6. σ.. (λ9 ΝῚΙΘ Ὀθοδτλθ Ὀ]οΟά), ὕο ρο πο γα] σο (Ὀτίπρίηρ, [6 4841]8), ἕο ἈΥΡΟΥΌΟΙΪΣΘ 
(Εκυρύίδῃ ἀδυζη 688), Ὀὰὺ ΘΟὨΒΙΔΗΕΥ ἰο 146411Ζ0 (τοτὰβ οὐ Βδ᾽δϑτ ΒΒ 859), ἴ0Γ [86 Υἱνὶά ΓΟΡΙΘ- 
δοιῃίβίΐοῃ οὗἨ {86 1464] τηρδηΐηρ οὗ δοίβ. ΤῈ6 τογίἱοα] οοποορίίοη ἀϊβγορατάβ ποῦ ΟὨΪΥ [80 
ΘΒΒΘὨ 1181 ΘΟΠΒΙΔΠΟΥ οὗἁ Π6 ἴδοίθ, Ὀὰὺ 4150 ὑμὶν Ῥϑύϑῃηΐαὶ τοὶ ρίουβ οδδοῖ; {86 11 0618] ΘΟΠοαΡ- 
ἰΐοη, οπ [86 οἶμον μαπὰ, ἀϊβγοραγὰβ οπἰϊγοὶν ὑμῖν 1464] τη θδηΐηρ, 85 ὙΓ11 88 [89 βρί γἱἷῦ δπᾶ ἐμ 
τχοθ ΟΥ̓͂ δἰαϊομηθηῦ, [80 ὑμοοογαίϊο-ορῖο οο]οσίησ. Βοίδ: δ1τὸ υπϊϊοὰ ἴπ Ὀοΐηρ ορροβοᾶ ἴὸ 
(86 Ῥϑοῦαγ τηγείογ ουθ ομδγδοίοσ οὗ τουϑἰδίίοῃ. ΤΙ ἰβ βρϑοΐδ!ν ὑσθ οὗὨ δ ταῖγδοὶθβ οὗ 
1μ6 Μοβαὶο ροσϊοά, 

ΤῈο ΒΙΡΪΥ ροσίϊο δὰ γοῦ ϑβϑϑη 14} ἐστιθ ἰδύοτυ οὗ πο Ἰοβαϊΐηρ οὗὨ 6186] ὑο αδβηβδῃ σαὶ- 
χοϊτιδῦθβ οι 118 ροθίϊοδὶ βἰάθ ἴῃ 1 βοῆρβ (βάσκ, 2ὲε Ζίδάον ἐπ ἀδη, λἰδίοτι δοῆδη ΒῆσδοΡΉ, αδὲ 
Αἰίοη, Τερίαπιεηΐδ, Βατταθη, 1864), ΤῊΘ ἤγβϑὲ Ἰγτίοαὶ ποίθ ἱπ αομοαΐβ ἰ8 μοαγὰ ἰῃ αοά᾽ 5ὶ ποτά 
ου ἴδε ἀοϑιηγ οὗ παδη (ΟὈηιι. Οθη. ἷ.)}, ἰλθα ἱπ ὑμ6 βοηρ οὗ 1,Διθοῦ απ ἴῃ οἴμοῦ ροσίζομβ. 
Ακαΐπ γὸ ΠΘΆΓ ἰὖ πῃ ΜοβοβΒ βοῃρ οὗ τοἀοιηρίοη (ΕΣ. χγΥ.), δῃὰ δραΐῃ, δου {16 ΔΗ) οἰἱοηΒ οὗ 
[8ο ο]α ρσοπογδίίϊοῃ, ἰδ δύσαῖκο τ ἐμ 6 ΠΟῪ χοποσγδίΐοη. [Ιῃ οἷοθο οοπηϑοίΐζοι ΤΣ (ἢ οτἱ χῖπ δὶ 
Ῥοοξΐο πόσῦκα (Βοοῖ οΥ᾽ ἐλε αν 97) ἐδε Τονὰ, ΝΝαΙΑΌ. χχὶ. 14) οοσθ ὕπο βοῃρβ οὗ Υἱοίοιυ δῃὰ 
οπιϊναὶ (ΝΌΩΡ. χχὶ. 14, 1δ, 17, 18, 237-80); [86 Ὀϊοαδβίηρβ οὗ Μοβοβ (ΝΌΡ. νἱ. 24-27; χ, 85, 
86); ὈΪοδϑίηρβ ούϑα ουὔῦ οὗ [86 τηουτῃ οὗ Βδίδβι, (μοῖν ϑῃθγ. ΤῈ οὐότῃ Οὗ ἴμο86 ᾿Ὑ7165 ἷ8 
ζοττηϑὰ αὖ [μ6 οἱοθο οὗ Ὠϑανθσομ συ ὈΥ (86 ὕπο ροϑιμβ, {μ6 βοπρ οὗἨ Νίοθεβ δπᾶ (δ Ὁ] ββίπρ 
οὗ Μοβοβ, ὑμ9 βοϊϑιηῃ δχρσζοββίοῃ οὗ ἔδο ἔπ πἀδηηθηΐαὶ ὑπουρῃῦ οὗ (86 π8016 ἰανν, ΘΒρΘοὶ8}}Ὁ οὗ 

Ῥδαθσομοσων, Ὁ] ββίηρ πὰ οὔγβθ. ΤῈΘ ἢγθί ροθῆὶ 18 Μ16}1- πίσ ἢ 411 Βῃδάον, ἰμ6 ᾿δβί ἰβ [Ὁ]] 

οἵ ᾿ἱρμῖ, 
ἴῃς ιἰδίοσί 8] βἰἀθ οὗ [9 ἔμγθϑ Ὀοοῖκβ συϊταϊηδίοβ ἰῃ {86 1159 οὗὨ οι 0:5, ἴῃ (δ αἶγοο- 

ἴομβ ἔοσς θυ] ΐηρ (10 ἰΔΌΘΓΠΔο]6, ἴῃ [86 11δ0 οὗὨ Θπμοδιηρηηθπηίδ, ἴῃ [86 Ββέαίααθ, δὰ, ἀῦονϑ 8]], 

ἔπη ἐδὸ ἀθοδίοραθ. Ἧγ 6 πα 8180 γϑιιδυῖ ὑμαὺ ἴμ6 ἰβίοτυ οὗ Μοβοβ ποιὰ Ὀ6 Θη ΓΟΘΙΥ ταϊϑαη- 

ἀοτειοοά ἰξ τὸ βμου]ὰ σορατγά Σὺ 85 ἐμ Ῥοχί πηΐπρ οὗ [86 ἰδίοιγ οὗ [86 1Βγδθ} 1068, οὐ ἢ τὸ βου! ὰ 

Βαμα ον ἰδ Θη ΓΟ ΙῪ ἔτοτα (86 ἰδίου οὗ [86 ραϊσίβγομθ. Μοβϑβ δπά [.εἷ8 1ορ βιδύξοι. ἃγΘ ΟὨ]Υ Ἀη- 

ἀοτείοοά 'π οοπποοίίοῃ πὶ ΑὈγαμδαι δὰ (86 ΑἸ γδμδυαΐτίς ὈΔ8518 οἵ μὶβ γοϊ σίοθ. ΒΥ (818 

ΣΩΘΑΒΌΓΟ ἔδο86 ΠΟῪ ὑμιθο]ορίο 8} ΟΡἱΐΟΩΒ ΔΓ ὕο ὃ0 ἡιἀχοᾶὰ πμῖο ποι] σοχασαθηοθ ὑδ18 Ὠἰ βίο 

αἰ} Μοβαβ. 
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ἐ 18. ΜΙΒΑΟΙῈΒ ΟΥ ΤῊΒ ΜΟΒΑΙΟ ΡΕΒΙΟΡ. 

Αὔτδιδπὶ ργαγοὰ ὑο αοὰ ππᾶετ [89 πδπιε οὗ ΕἸ Βμδάάαὶ, αοὰ ΑἸτυϊσμγ, ΗΘ Ἰβαγηθὰ ἴο 

Κπον Οοά᾽Β πιϑγυθιοῦβ ροῦγοσ ὈΥ͂ [86 δίτίι οὗἩ Ι5δδ8ὸ (Βοπὶ, ἶν. 17), διὰ τηληϊ οούθα ἷ8 ὑτβὲ 

ἐπ Ηἰΐβ οπιπί ροΐίθῃοθ ὈΥ͂ 18 τοδαϊπεβδ ὕο βϑουϊῆοο εἷβ ΟὨ]Υ βοὰ (ἨθΌ. χὶ, 17). Τὰ (89 ἔουη- 

ἀαξϊοι ττᾶβ ἰαἰὰ ἴον θ6] 16 ἱπ ταΐῖγϑο 98 ἈΠ [Π6 ὑΠΠΘΟΟΓΔΟΥ͂. 

ΤῊ ταῦγβοὶοβ οὗ ἔμο Μοβαῖο ρουϊοά δρρϑᾶγ 88 ῬΘΟΌ ΙΑΥΙΥ [86 παῖ 168 οὗἩ Φθμβουδῇ, Ἠθ ἰβ 

δυοσ ρτεβοπύ τὶν ΗΪ5 ταϊγβου]οῦβ μ6]Ρ πὶ ὑμ0 ἔϊπιο οὗ ποοᾶ, ΑἹ] οβδηροβθ διὰ ϑυθηΐβ ἱῃ (ἢ 

οοῦχθο οὗ παίασο Ηϑθ ογάογβ ἴοσ {89 πϑοᾶβ οὗ [86 ὑβιθοογδοῦ, [0 ὑ86 Ῥθορίϑ οὗ ἀοά Ὀαὺ ἸΔἰε}γῪ 

Ῥοχηι, ἰο ὙΠΟπὶ ΒΌ ΟἿ 51 91|8 ΔΓΘ 8 πδορδδίγ. “ΤῊΘ ῥσορβοῦ 88 ἴπ οοπβάδηϊ οὗ αἀοα [85 ποΐ ΟὨ]Υ͂ 

186 παίαγαϊ ργθβεπεϊταθπξ, Ὀαὺ αβο {86 βα ρογιιδίθγαι, αοὐ-εἴνϑη ὑγοβοΐθῃοθ οὗ 8686 στοδὺ ἀθοᾶβ 

οὗ ἀοά. Ὑοἰ, εἰποθ ἐμ 6 ἅτ ὕο βθῦῦϑ ἴὉΓ {86 οἀποδίίοπ οὗἉ {86 αὶ ἢ οὗ [86 Ῥϑορὶθ, ὨΘ 18 ποῦ 

ΟὨΪΥ ἐο τηβῖχο ἐμοπὶ πόσα Ὀθίογοβαπᾶ, Ὀὰῦ ῥογίοστηβ ἔμοτα ἴῃ ΒΥΠΔ0Ο]1041] δοίβ 85 (86 ΟΥ̓Ρ8Π 

οὗἉὨ [δ6 οπιηἱροίοποθ οὗ ζοβουδι. ΗθηῸΘ Υ79 ΤΑΔΥ͂ 6811 {8680 ΤαΐΓΔΟ]68 ἀουῖθ τιΐγαο 88 (860 

71ὰ φῇ Ολνίοι, οὶ. ΤΠ|., Ῥατ 1, Ρ. 812). ᾿ 

ΤῊ 8 ψΉοἷθ βουΐθβ οἵ τοΐγϑοὶθθ 18 θασιῃ ἈΥ͂ 8 ἰουΐουβ υἱβίοπθ. Μόοβββ Ὀθβοὶὰβ ἴδ ὈυβᾺ 

Βυτηΐης πὶ ὅτο, πὰ γοῦ ποῦ οοηδατηοά, Ὀαὺ σἰοπίηρ ἴῃ ὑπὸ Ὀτὶρμῦ θδηθ. ΤῊ ΐβ γ88 [βυδεὶ, 

Ηΐβ Ρθορ]θ, απ μον οου]ὰ μ6 ἀουδύ ἐμαὶ μὲ8 γβίοῃ που ὰ Ρ6 ἔ18116ἀ ἴπ (6 Ρθορ]ο οὗ αἀοὰ 

Ἑχοά, 111.}} 
: ΑἾβο ἐμ ἴῆγϑα ταΐγϑοϊθϑα οὗ δἰξεδίδϊΐοη π ΐο ΜΙοβοΒ δὖ {818 ἐἶπηθ τοοοϊγοα (ΕΣ. ἦν.) ΘΡρθὰσ 

το 6 ταΐσβοὶϑβ ἱπ υἱβίομ ἀπ βουνά ἴο βίγοιρίμοα {86 131 οὗ {86 ρσορμϑί. Το βθοοπὰ βίρῃ, 

{86 ἸΘΡΤΟΕΥ͂ δπὰ 18 ουχο, ἰϑ ποῦ 804 ὈΥ ΜΌΒ6Β αἰπογπ τα, δηὰ {86 (ἰτά, [80 οὔδηρο οὔ 9 νἃ- 

(ον ἰπίο Ὀ]οοά, Ὀδοδιμθ οὁη6 οὗὨ ἔμ βοσὶθβ οὗ Ἐργρ ΐδῃ ρἰδζιθθ. Ηθ ΟὨΪΥ υ868 [86 ΤαΐΓΔ0]6 οὗ 

ἐπ τοὰ ; ἀου 1685 ἰύ Ομ ρτθ μθμἀβ ἃ πιγϑίθγϊουβ ἔδοῦ ἴῃ βυτηθ 0116 8] Ἔχργαββίοη; (80 βυυ δ] ον- 

ἕπρ οὗἉ [89 τοῦδ οὗ {8} ΒΟΥΟΘΓΘΙΒ ὈΘΙῺΡ' ο41164 ““ἀοαιγογίηρ ὑμῖν γοσκ8. ΤὨῈΘ παίυγαὶ 8518 οὗ [89 

Ἐργρίίδη ρίαριοθ 88 Ὀθθῃ Μ06}1 ΘΧρ] αἰ ποὰ ὈΥ ἨΕΝΟΒΤΕΝΒΕΒΟ. ΤΌΠΟΥ Ὑ6ΓΘ 81} Ὀ]ασίι65 αι] 

ἔῃ Ἐργρέ, Ὀαΐ τγθῖθ ταϑεῖθ τηΐγα 168 ὈΥ ὑμοῖγ γαβύμεβθ, ἐμ ὴγ οἷοβθ οοπηθούΐοη δπα ΒΡΘΘΑΥ͂ β0- 

4π6ῃ66, ὈΥ͂ ἐμοῖν σταἀαϊίοπ ἔγοπι βίγοϊϑ ἴο βίζοκο, ὈΥ͂ (86 ῥγορμῃοῦϊο ΘββΌΓΔηΟΘ οὗἨ ὑμοὶν ργρᾶθϑ8- 

εἰπαίίοηυ δπᾶ ἱπίθαιοπαϊ βίρτϊ ἤοαποο δῃὰ υ86, δα ΒΏΔΙΥ ὈΥ {Π6ῚΓ ἸΟΥΥ βγη .}]16 ΟΧΡΓΟΒΒΙΟΏ. 

Τὴ ἰμοῖν ὑοία! εν {6 Ὁ του6 8] ὑμὸ δαγία! ταγίμπι ἰπ πἈΪΟ, ἤγοτη ΘΌΤΒΘ ὑ0 ΟΌΤΒΘΟ, στοαῦ Ῥυμὶυνθ 

σδίδϑίγορεβ οοσηθ ἤοτίβ. βγη 0116 ΟΧΡγοϑϑίοῃ ἷ8 αἶδο ουπὰ ἴῃ ὑμοὶν υτρου, ἰαμ. Τὺ ἴθ (89 

ΠΌΤΩΡΟΣ οὗ ἴδο ἰβίοτία οοῦσβα οὗ 8 ποιϊά, ΤΟΙΣ δοαιθῃοθ ΟΟΥΤ ΒΡΟμβ 0 (9 ΟΟΌΧ80 

οὗ πδίυτσο. 

1. Ὑὰαίοσ ἑατηϑᾶ ἰηΐο ὈΪοοά, 
2, ἸΠηυΊΟΙΒΌΪΟ ἔΓΟΡΒ. 

8. β'τϑτιηβ οὗ σψηδϑίβ (πιοβαυο68). 
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7. βίοσιη δηά δὶ]. 
8. 1,οουβίβ. 
9. Τλαυκηο85 [Ὁ ἔπτοο ἄαγα (Η Δπι81}).-. 

10. Τοβίὰ οὗἉἩ ἔπο βσβί-ογη (ροβι}16η66). 

Ἐν ρατίϊσυ]δτβ 866 ἨΕΝΟΒΤΈΝΒΕΒΟ, Ἐρυρέ απὰ (δε Βοοῖε οὗ Δοϑεε ; ἘΌΕΤΖ, Ἡϊείονν οὗ 

ἐλε Οἷά Οὐνεπαηπέ, Ν οἱ. 11., 245--288. 

ΤΏ οοπίοδἑ οὗἩ ἐμποοοσγαίίο σαΐγαοὶο πὶ τι τααρίο τοργοθθηίθὰ Ὀγ (6 Ἐργρίϊδη πιδρὶοἶδῃ5 8 

ΨΟΙΥ͂ εἰρηϊβοαλπί. [Ιἐ 8 δὴ ορροβίϊίοῃ οὗἁὨ Βυταθο 16 πὰ 8]]ΘρΌτΙ 68] βρη ἤσδηοο, οομὐ παρά 

ττουρῃ Νοὸν Τοδίδπιθηὶ Ηἰδίοτυ (Αςία Ὑἱλ!.; βίου Μᾶρτβ; Ομ δρ. χἰϊ!.; ΕἸ γτηδβ : 2 Τίπι. 11], 

8; 7δηηο68 δηἃ 78 πη} ὉΓ65), δηα 5.1}} (μτουρ ΟΒΌΤΟΝ βίο ΥΥ ἴο 8 1δϑὺ ἀθοϊθῖνθ οοπύθϑὺ, ΤΒΘπ 

(80 [Ἀ1580 ῥσορμοῦ 5884} Ὁ0 ἀεβίγογοὰ ἰοροίμβες σῖτα ἷβ ᾿γὶπρ ψοπάθιβ (2 ΤΏΘΒΑ, ἰἱ,; 

Βον. χὶ!, 18). 
Τὸ ἐδο ταΐγβοϊοϑ οὗ [π6 Εργρέϊδη ρ]ασίθθ, τ βΐοἢ οὐϊπιϊπαίο ἴῃ 86 ονουίασον οὗ ῬΒΆΓΔΟΙ 

διὰ Ηἷδ. βοβέ, 'β ορροβϑὰ ἐμο πιΐγβοθ οὗ [89 Ῥαββαρὸ οὔ (μ6 Βιϑα 3,68, [6 ἰγρῖοδὶ Ὀαρεϊβπι οὗ [89 

ἐγρίςϑὶ ρθορὶϑ οἵ αἀοά, ὈὉγ πμῖςοι [ΠΟΥ ποτ βοραγαίβα ἔγοτα Ευρί, 8 σϑιαἰπίβοθμοθ οὗ [86 Βοοά 

“ 
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δΔηἃ 4 ἰγρο οὗἩ ΑἸ τίβδη Ὀδρίίδαι (1 ΟΟΥ. χ. 1, 2; 1 Ῥοῦ, 111, 20, 21). Τΐβ ΤοῖΓΔ 016 8180 ἢ 88 δ 
πδίι ΓΑ] Ὀαϑ18, 88 86 ϑογί ρίυγοθ τιοτο Δ} ΟΠ0Θ τηοηὐΐοη. ΤῈ Ἰωογὰ σϑυβθα 86 808 ἴο ρῸ 
Ό86Κ ὉΥ 8 βίγοηρ οαϑδῦ πἰπὰ (ἔχ. χίν. 21). Ὑβδῦ ἃ πδίασαὶ ὁσοῦγγοποο [ΌΓΠΙΒ [6 8518 οὗἁ {115 
Ταΐγϑο]6 15. βῃονῃ ΟΥ̓ (80 Εργρίϊδηβ ρυγβαΐηρ [86 1βγδϑ]θθ πο {}}0 868---[ὉΓ ὑμ6 0 που]ὰ 
ΒΑΓΑΙΥ μᾶνὸ γϑηϊαγοα ἰηΐο 1 ἰἢ ὑβογο δὰ Ὀθθὴ δὴ 8050] αὐ6 ]}Υ τι ἰγαου]οιβ ἀσγίηρ ἂρ οὗ [89 
868; ᾿υδύ 85 [1.6 δίῃ ΓΑΙ ΘΧρ]απδαίΐοι οὗ 8ο Εργρίΐδῃ ραριιοβ Ὀθοδπιθ [ἢ 6 ΒΏΔ το οὗ ῬΏΑΥΔΟΒ ̓Β 
ὨΠΌΟΙ1ο(, Βαϊΐ οἱ ἴδιο οἴοὺ βἰάϑ, [6 Ἐσγρύΐδηβ οουἹὰ μαγαϊν μανὸ τιδαθ9 80 ργοδί 8 τὴ ἰβίαϊκθ 
ἴῃ ἰακίηρ δἀνδηΐαδζα οὗ 8 ὩδίαγαΙ ΟΟΟΌΓΤΘΠΟΘ : (6 ΘΟ -ἰἰἀ0Ὁ τῶβ σαὶ γβου ] ου ΒΥ ργοδὺ, Ἰδὲ 88 
{0 Βυάάδη ἄγη οὗ (89 δοοά-(140 νῶ8 τι γαου οὐ] Βαϑίθποα, δηᾶ (Πογοίοσο σὶρ οοἸοὈταιϊοὰ 
ἴῃ 86 βουρς οὗ Μοβοβ (Εχ. χυ.), απ οἴη δογναγαβ (Ρβ, χνυΐ. 6; ονὶ. 9; Ἴχχχυὶ. 18-1δ; 
ΖΘΟἈ. χ. 11). 

Ιῃ ἰδ ἰηνοδιϊραιίοι οΟὗὁὨ (89 Ῥϑββαρο οὗ ἴπ6 Ηρα 868 [Π6Γγ6 ἷβ ἃ σομϊος Ὀοίνγθοη ἴποδ6 ΤῸ 
βοοῖὶς ἰο 6. 1{{10 086 τηΐγαοὶα δπὰ ἰμοθ6 το που]ὰ ϑηϊαῦρο ἃ, ΟΥ̓8086 το ἴδκο (Π6 ἢγαΐ ρο- 
εἰου, Κ. ΟΝ ΒΑΟΜΕᾺ ἰ8 ὁπ96 οὗ {μὸ ΟΠ δ ΙΟΏΒ. 

ΤῊ Ἰοδάϊηρ οὗἩ (π6 Ῥθορῖὶο ἰο (89 Βϑα δα 18 δοοοιη 86 ὮὈΥ ἐδ6 δηροὶ οὗἩ {89 ογτὰ ἱπ 
[80 ΡἾΠΠὰν οὗὨ οἱουᾶ δηὰ οὗ ὅτε. Αὐ (}6 868 {Π6 οἷου οδα Ὀδίτϑθῃ (86 [βγ86}1068 δηᾶ (ἢ9 
Ἐχγρίϊδη Βοβὺ, 8ὸ ὑμαύ ὑ8 6 Ψ ΓΘ βοραγαίθα ὈΥ [89 οἱουα Ἀείογο {ΠΟΥ ᾿ογθ βεραγαίθα ὈΥ͂ 189 
868. ΕῸγ ἴδο ἀϊδυϊποιίοη ἩΒΙοΒ ἐμὸ ΗΘ γον τυδὰθ θοΐποοη {18 οἰουα δηὰ [δ6 ρΡ111Δγ οὗ οἱουὰ 
866 ΡΒ. ᾿Ιχν]ἱἱ, 8-10; 1 ΟοΥ. χ. 2. Το ΡῥἢΠΔΡ οὗ οἱουὰ ͵γ͵)͵ὰβ 8. τιυβίοσυ, ἰπ ἩΒῖοα οτο ππϊϊοὰ 
[86 πιδη!ϊ οβίδιίοη οὗ (86 δηροὶ οὗ [86 Ι,ογὰ δηὰ ὑῃ9 ἤδιθ δδοθηάϊηρ ἔγοπι [86 βδηοίυδυυ. Αὖν 
ἰογ τὰ β {86 ΔΥς οὗἉ ἴῃ οονοηδηῦ 88 8 ΒΥ} 0] 164 [Π6 Ρ6ΟΡΪΘ, δῃᾷ οὐϑσ ἰὑ ἐμ ρίουγ οὗ [6 Τωογὰ 
Ὑγ88 ΤΟΥ Δ]6α ἴῃ μ6 οἰουα, δῃά ἴῃ ΝΥ Τοβίδπιοηῦ {ἰπ168 (188, ἰν. δ) 1ὕ γ788 ὑο σοῦ Ζίομη ΜᾺ 
ϊ5 Ὀτ χΐηοβθ 1 τ σταβρ [8686 πὸ Ιαΐγϑο]68, (6 Ρ]]4γ οὗ οἱου δῃὰ οὗ ἔγο δπᾶ ἔδο Βιοὰ 
68, ν6 888}} γαίῃ βοιὴο 1468 οὗἩ ὑμο λαγπιοπΐα ργαδίαδιϊέα Ὀοίπϑοῃ [6 Κἰηράοτα οὗ ρτδοθ δῃηὰ 
(86 Κίηρσάομι οὗ παίαγζα, 88 1ὑ δυο Γρ 5 δὖ ρτοδύ ἀθοϊβὶγθ Θροοῦβ ἢ 1686 016 ΡΊΟΓΥ. 

ΤὮΘ Βοδ ες Οὗ [η6 ψαίοσ δὖὺ Μαγδῇ ἔτγουι 18 Οἱ ΘΓ 688 ἰβ δοοουηϊθα [ῸΓ ἴῃ ὑδ6 ϑογί ρίαΓοδ 
ΌΥ͂ ἡδίῃΓΑ] τηθδη8. ΤῈ ΤΙ, οτὰ βῃοποα Μοβοβ 8 ἰγϑο (866 {116 6χϑρθβὶ8) ὈΥ̓͂ Ἡ ΒΊΟΣ {Ππ6 τυδίοσ γγ88 
τηδὰο βυοοί, ΗΓ ρζτᾶοο δπὰ παίθσο ποτῖ ἱορμοίοῦ, δ ἨογΘ ἴοο ἃ ζϑῆθσαὶ ἰά68, δὴ οἴ] οδὶ 
ανν, 15 οοπηοοίοα τ] ἢ [86 ΟΧ Γβοτάϊ ΠΑΥῪ δου ; ΦοΒονδΒ ΜὙ{1Π 6 [6 Ῥηγπιοίδη οὗἨ Ηΐδ8 ῥθ0}]9 
1 (86. Μ1}} ΟὔΘΥ Ηἱ8 νοῖςο (Εχ. χνυ. 28-26), 

ΤῊΘ τηΐγδοϊο οὐ Βοδ] πρ ἰβ [0] ον Ὀγ ἐμ8θ ταΐγϑοϊο οὗὨ δοάϊΐηρ 89 ρϑορὶβ στ τ ηηδ. 
ΤΏο ρἱἢ οὗ φυ 8118 ἈΡῬΘΑΙΒ ἰο ἢαγθ θδθϑῃ ἰπἰγοάδαοοα ἰηΐο {86 Δοοουσπηΐ οὗὨ [86 ΙΔ Ππᾶ ὈΥ 8 3,6 9- 
ΤΑΙ Ζίηρ; δἰἰγδοίίου (Εἰ. χυὶ. 11-18). Τὰ ΝαΠπιΡ. χὶ. 81 [86 οἱ οὗἩ 4υ61}8 ΔΡῬΘΔΓΒ 88 88 θη γον 
ΠΟῪ αὐδηῦ: πὰ ὑΠ6Ὺ ΜΟΙ ΓᾺΓ ραϑὺ Β΄ παὶ [πθη. ΤὨ6 πιΐγδοὶθ οὗ [86 ᾿ηδηηδ ϑηοϊοθϑα 8 βρϑοΐδὶ 
ΤΑΥ ΒίοσοΒ ΟΟΟΌΣΓΘΠΟΘ, ΜΟΙ γγ)88 πη846 [86 Βγτρο] οὗὨἨ {86 ἔγαο τοϊαίϊοι Ὀούνθοη {86 ΙΔΌογ οὗ 
186 ποῖ δπὰ {89 τοϑῖ οὗ [6 βαῦραίῃ. Τἢ6 ἸΔῈ δἰβὸ γγχλβ ΒΥ} 0}12Ζ66, ἴῃ ὑπμαὺ δ ἴοοα οὗ ἢθ8- 
65 ἯὮἢἃὮ8 ΘΟΙΩΣΊΟΙ (0 8]] (Εἰ. χυὶ. 18). Οὐποογπίηρ; [80 πδίιυγα! Ὀδβὶβ οὗ {8|0 τα ἶγδο]6 οἵ τηϑπηϑ 
866 ΘΧΘΟρΟΒΙ8. ᾿ 

« [Βγ 19 ῥΙδαίη δηὰ τοροδϊοᾶ πογάϑ οἵ Οο νρὸ δὸ τομῇ οἃ τ αϑδατη! Π ἢ ΟΣ ΓΔΟΥΌΔΙΥ Ὁ δᾶ δοοᾶ [6 10 (δ 6 

Ττοΐτϑοιο. Το δοοοπηὶ ἰα ἐμαὶ “ἴὴ9 1,οτὰ οδυϑοὰ Ἐπ 6 δορὰ ἴο ρῸ (Ὀδοῖκ) ὉΥ 6 βίτοης οδδὲ Ὑἱηᾶ 41} ἴμδὶ ηἰρδῖ, δηὰ τηδᾶο [86 

868 ΟἿ δ πὰ, δῃὰ ἐδ ᾿τσαίοσα σοῖο ἀἰνἀθά, Απὰ ἴδ Ομ] άσϑη οὗ [δτϑϑὶ τσοηξ ἱπίο ἐδ τοϊἀδὲ οὗ [Ὧ6 8568 ὉΡρΟοῚ ἴΠ6 ἀτγγ στουπά: 

δηὰ [89 ἸἩΔίοιβ ἯΘΙΘ 8 ΜΔ] πηΐο ἰμοτα οὐ ἔθος σίχς πδηᾶ δᾶ οἡ ἐποίν οἷ." “Βαϊ [80 οἰ Πάτοη οὗἁ [δτδοὶ να] κοὰ Ὁροῦ 
ΥΥ Ἰδηὰ ἴῃ ἐΠ0 το! ἀδὲ οἵ πο 866: δηὰ 89 τδίδιϑ γοῖο ἃ ῬΠῚ1 υηΐο ἔθοῖα οὐ ἐδοῖν τίχς μαπὰ δηὰ οἢ ἴποὲν ἰοἷϊ." Ἐν. χὶν.Ὶ 

41, 22, 29. ῬΌΞ--βοτὸ Ἰταυβ διὰ “ ἀϊν θὰ ".--ἶβ αἷδϑυ ποοὰ οὗἨ “ οἱοαγίης ̓  ποοᾶ (6 οη. χχί!. 8; 1 βδ:. Υἱ. 14; Ῥδ. οχἱὶ. Ἴ; 
εἰς 

Ἐοοῖοα. χ. 9), κἰὯ9 στουσπὰ οἶδνο διυπᾶον" (ΝΌΡ. χυἱ. 31), οὔ “ τοηάης," “τίρρίης πρ,᾿" τοακίης 8 Ὀγοδοὺ ἴῃ ἃ νι ]}}, εἰσ. 
Α ὙΕΤῪ οἷοδο Ῥδγϑ]]οῖ ἴο ἐδ 160 οἵ (9 τογὰ ἴῃ Ἐχ. χίν. 21, εἰα., 5 ἱουπὰ ἴῃ Ζοοῖ. χίν. 4: “"᾿πὰ [Π|ὸ ταωοσηΐ οὗ Οἰΐνεβ 68}.8}} 

οἴϑαυο" (ΝΙΡΉ. »Ὀ}3.) το ΟἸοΩ͂Σ, ἀϊν ἀθ) “ἰπ ἴ. το ἀδὲ ἱμϑσϑοῦ ἰοτσασὰ ἐπθ δϑαδὲ δη ἰοπνδγὰ (Π9 νοδί, δηὰ ἔμοτο 8}8}} Ὀ0 8 

ετἰοαὶ γον, δὰ ΒΑ ΙΓ οΥὨ [δ τιοπηίαίη 5841} τοῖλουο ἰοπταγὰ 86 πογίῃ, δηὰ πιδῖ οὗ 1ὲ ἰοναγὰ (ἢ δου ἢ." Τθ πογὰ ἰβ ὮΘΤῸ 

οοπδηθὸ ἰο (18 δἰ κτ δοαίίοη οἵ ἀϊ γ]εἴοη, οἰοεανίος δαπηάογ, Ὁ [8.6 δἀὰ τοηδὶ δηᾶ τοροαϊοα δἰδίϑιηϑης ἰδδξ " [.9 ὙΔΙΘΙΒ 610 8 

ἯΔ1] υηΐο [πθ1 οὨ (6 Ὁ τίς πδηὰ δᾶ οι ποῖτ Ἰος," τ οἢ υαἰίοτῖγ οχοϊαδοα (9 [ἄθ6 οὗ δὴ ΘΌἢ διὰ δοοὰ ἢ ἀ6, οὐ ἰμαῖ ἴδ 

τίοτα ἩΟΤῸ ἀγΙ γ Ὼ οὐ οὗ 8 8Π|8]} 0 ἀττα οὗ ἔπο δοαὶ ὉΥ ἰδθ πίη, (ΒΟΒΙΝΘΟΝ᾽ 8 Κέοοαγοΐδα, 1. δ4- 50.) Τῆ6 581|6 ΓΟΡΥΘΟΘΙ Δ» 

τίου 19 τ τῖοϑ τεροδιοὰ ἴῃ Εχ. χυ. 8: “ ὙὙΠῚῈ (80 Ὀϊαδὲ οἵἩ ΒΥ ποεῖγι]9 [Ὁ Ἡδίοιβ ᾿γσογο ζαϊδογοὰ ἰοχοίμον" (ἑ. 6., μὲϊοὰ ὉΡ):; 
189 δοοάδ δεἴοοά ἀργίας 85 δὴ ἤϑδρ, δηὰ [80 ἀϑρίμιε ποῦ οοπροδὶοὰ ἴῃ [Ὧ0 Ποατ οὗ ἔδο εοα." 866 δἷδο ἴῃ Ρβ. ἰχχυἝ. 18, 

Οὐμρ. τ ἐπ9 ἐπ 6 δοοοῦππς ἴῃ ΨοΒΆ. {{Π|.13-17, πβοτο 1ὲ [6 δαίὰ 6 ψγυδίοτα οὔ ἴδ Φογάδη ἴο ἴμθ ποσί οὗἩ ἰδο μαδϑίης μοδὲ 

4 εἰοοὰ δῃὰ τοδ6 Ὁ. ὩρΟῚ Δη Β6δρ." [1 ἰδ τοίη ἴο ἰηάυκο ἴῃ ἐὨοοτίοδ ἴο ὀχρί δίῃ 8 πυΐγβοῖθ. Ὑπ6 ἀἐνίεΐοι οὗ (δ νταΐοτϑ οὔ [88 

δοτάδη, ἀοδοοηδίπα δὴ ἰθοἱ πο οὗὁἩ ἴγϑο ἔδοΐ ἴο ἴπ6 πηὶ]6, ἰἸαυρῖθ δὲ δἷἱ (μοογίοθ ἰο δοοουπέ ἴον ἰξ. [ἃ ογάὰογ ἰο δἰ]ον ἔποὸ οἵ 

Ὥγοο σα ἢ ἸἸἰοπα οὗ Ροορῖὶθ, τϑη, ὑγοῖηθῃ δηὰ Ομ] άγθη, ἴο ρ888 οὐοὸῦ (οδδειπσαγὰ εἰχ οἵ οἰ τὰ 1108) ἐπ ὁ οἰκῶ, 69 το υδὲ ΒΑΥ͂Ο 

Ὀόοόῖ ἃ ο]οῖν ἰπ [0 δε δογοσγαὶ Ὡ}{166 ἴῃ τι ἀξ ἤσοσα ποσῆϊι ἴο δουῖ.--Η. Ο.] 



8 18. ΜΙΒΑΟΙΕΒ ΟΕ ΤῊΕ ΜΟΒΑΙΟ ΡΕΒΙΟΡ. 29 

Αὐ Βορμίάϊπι, (πο Ἰαδὲ βίδίΐοι θϑίοσθ [86 οποδιηριμθηῦ δὖ β5'παὶ, 8116 [1] ῸΓῸ οὗ πδίϑσ ἔοσ (890 

Τυτα τὶ ρ᾽ ΡΘΟΡ]Θ Ἧ8Δ5 [86 Οσσδβίοῃ οὗ 8 πιϊγδοι]οῦβ αἰ οὗ ταῦοσ ἔγοιῃ ἃ σοοῖς ἱπ ἐμ Ἠογοῦ 

τδῆσο οὗ τιοππίαίηθ. Ρβα], (89 Αροβῇ!θ, 68118 ΟἸσίβί ἐμ9 Βοοῖς ἔγοια τ δῖοι [Βγ86] ἀγϑηὶς ἴῃ 
16 ἀοδοτὶ (1 Οὐγ. χ. 4), δι ἃ ὈΥ (μῖ8 σουθϑ]8 [89 ρσορμοῦϊο πιϑδηΐηρ οὗ [86 Βργίηρβ ἔγοιη [ἢ9 
τοσὶβ δπὰ ἰἰὸ ἀοθοσί. Ταΐβ ουθηῦ δὺ Βδρμϊαϊτη βίδπαβ ἰπ ἃ οογίδὶ ἢ Ορροβιϊζοι ἴο 8 βἰτηΐ τ ταΐ- 
Τϑοὶο τ ΒΊΟΣ ὑοοῖς ρἶδοο ἀστίπρ [6 βοϊουγη ἰὰ Κδάθθῃ, Αὐ Βϑρμιάϊηι, ΜΙ οβθ8 γὰ8 ογάθγοὰ ἰο 
δίσκο ἴ.6 στοοῖς ; δ Μουίθδῃ Βὸ νγβ οσάογϑθα, πὶ ΑἌΤΟΙ,, ΟὨΪΥ ὑο δροϑὶς ὕο [86 τοοῖ, δπά ἱξ 
Ὑ88 δοσουπίοα 848 ἢβ στοδαὺ βίῃ ὑπαὶ 6 ὑνῖ09 βιιοῖθ 10. ΤῊ ὙἹΟΙΟΙΥ͂ 8’8οῸ οὐϑσ (9 Απηδ]9- 

Ἰκλΐοβ τῖδ ταϊγδοῦϊοῦδ ἰῃ 18 Ομδγδούογ, 88 ἰὺ γδ8 οδίδίπϑα ἐμπγουχ (86 ἰπίογοθαβίοη οὔ Μοβοθ 

(Εχοά. χνυὶἱἹ.). 
ΤΆΏΘΓΘ ͵ἴ8 4180 8 βίγὶ Κίηρ σοηίσαδὺ θοῦ ΘῈ [ἢ ΟΟΟΌΥΓΘΙΘΘΒΘ δὺ (86 τοοορύϊοη οὗ (86 ἤγβὲ δῃηὴή 

οἵ ἐμ δοοοπὰ (0168 οὗ (9 ἰασ. Τὴ γοοορἝοη οὗἉ ἔμο ἔγβί [80]68 15 ἰαἰγοἀποοα ὈΥ [ῃ6 πογάβ: 
“Απὰ 411 [86 ῬΘΟΡΪΘ ΒΑ Ὺ [89 ὑπυῃοΥηρΒ δηα ᾿ἰρμἰηΐηρβ, δμὰ (μθ ποῖβο οὗ ἰδ ἱγαπιρο διὰ 
186 πιουμίδίη διηο κίης, πὰ Ἡμθ ἴΠ0 ῬΘΟΡΙΘ 88} 1ΐ, {μΠ 60 τοιιονθαὰ πὰ βἱοοά δίδν οἱ" Ἐκ. 
Χχ. 8. Βαὶ ἴον ἰδ τεοϑρίξοῃ οὗ [896 βοοοπὰ ἰ80168, Μοβθϑβ ἀθδοοπαϑὰ {}}0 πηιουπίαίη, δηὰ ᾿ΐ8 

᾿ 806 ΒΒΟΩΘ ΜΙ Ι ἃ Ὀγὶρ μι οθβ Ὀθίοσο ὙΠΟ Αδγοη τοι γοά δθτὶρη ρα, ἀπὰ Μόοθοδ 'γᾶ8 θοιιρο!]οὰ 
ἴο Ραξ 8 νοὶ] ὑροη ἷβ ἴδοθ ὑμπαὺ [86 ΡΘΟΡΪ6 ταΐρηῦ ἀΓΑ πθᾶγ Ὠἷπὶ (ΕΣ. χχχὶν. 80). ΤῊ φ]οῦῦ 
οὗ [86 ΒΟΙΥ ἰανν, 8ὸ ἔδασίῳῃ! ἴῃ ἐΐβ π18]) 65}, ΒΕ 168 οι ἔγοτη Μοβθβ Εἰ πλ561 Δ8 00} 88 ἢ9 μοδσὰ 
ἴδο ἀχρ᾽ απδοῃ οὗ [1:6 σταοίουθ ἤδπιθ οὗ Φϑμουδὰ ρίνϑῃ ὈΥ ΦεΒουδῃ ου Εἰπαὶ (Εἰχ, χχχὶν. θ) ; 
Βαϊ ουϑι ἰη ἰΐ Βαπλδη ταράϊδίίοη δηὰ Ὀοδυὶ [6 ἰδῖν δ θα (86 πμβδποιβοϑὰ ρθΟρ]ο 88 
ἯὯ6]1 88 (0:6 Θχίθση 8}}} βδαηο  οα ρῥγίθϑίβ. 

Το ΡῚ11ν οὗ οἰουά δηὰ οὗ ἤγθ οὐϑὸσ [86 [Δ ΌΘΓΠΔ0]9 δοηβοογα θα ἰύ 85. (ῃφ {γρῖο8] μουδο οὗἁ 
αοὰ (Εχ. χὶ. 34). ΟΥδὸσ δραϊπϑὺ (μιῖ8 βῃϊηἰηρ Ταύρου 15 βοὺ [80 ἀδυΐῖζηιθββ οἵ ἐμ ἀθδίῃ οὗ (89 
ΒΟῚ5 οὗ Αδζου, Ναάδῃ δηὰ Αὐίδα, ὈΥ το, Ὀθοδυβο {ποὺ Ὀτουρσαῦ δίγαηρθ ἢσγθ ἰπ ἐμ ὶγ ΘΘΏΒΟΙΒ 
ἴο [86 αἰΐδὺ (1μον. χ.). ὙΤΒΟΥ ἀἱοᾶ ὈΥ γο (νοῦ. 6---ΒΌΝΒΕΝ βρθδβ οὗ 8ῃ Ἐχϑου [0}]---δηά ἰΐ ἰ8 
ΣΘΙΠΆΓΚΑΘΙΘ [μδὺ [8680 Ἡογὰδβ ΔγῸ δ ἀγοθδβοὰ [0 ἄδζοῃ : “)Ὸ ποῦ ἀτίηῖκ τὶηθ ΤΟΣ βίσοηρ ἀτίηκ, 
ἴδοι ποῖ {ΠΥ βοὴϑ ὙΠῸ [866, ΒΘ γ Κ0Ὸ ἰηΐο [9 ΤΔΌΘΣΠΔΟΪΘ οὗ [86 οοπρτοραίίοῃ, Ἰοϑῦ γὰ αἴ6.᾽ 
ἈΑἢ ΟΣ ΓΟ Ἰ ΠΑΣΥῪ ἀἄοομι Ὀθοδηθ ἔΌΓΟΥΟΓ Δ ΑΒ [06 ΒΥ Ὀ0] οὗὨ ὑπ ρῥυϊίηρ; δἸΥΑΥ οὗἉ 4]} 
ΒίΓΔΏρῸ ἤγο;; ἰμιδὺ 18, οὗ διδοίη), οὗ οχίσανδρδησθ, Οὗ Ἰγθ ΓΘ ΒΘΏ8641 δος υιπίδβτη πῃ [8:9 Β6Γ- 
γἱοο οὗ [89 βαποίθδιῃ, ἩΒΙΟ. χοαυϊγοα [86 Ργο ἤδιηθ οὗ 8 ΒΟΙΥ ἱπδρίγαίΐοῃ, Μ τ τ᾿ Β ἸΘΡΊΟΘΥ, 
[86 Ρῃᾳμἰθῃτηοηῦ οὗὨ Βογοΐβηδῦοδ)ὶ γο 6 ]]Π]1οἢ ἀραϊηϑῦ Μοβ68, βίδῃαβ, ἰη 18 ϑρ᾽ γἱϊπ4] βἰ χηϊβοδηοο, 
08 ἃ ρἶδπο πὶ} [816 ἄοοτα οὗ [89 8οη8 οὗ Αδγοῃ (ΝΌὈ. χίἰἱ.). 

Το ἀορατίυτο οὗ (86 ΟὨ]]άγοϑη οὗἉἨ [8γ86] ἔγοσα βίπαὶ 18 [0] ουσοὰ Ὀγ ἐμ ἀεβίσασίίοη οὗ βοπηθ 
οὔ {π6 ΡΘΟΡ]6 ὈΥ͂ το ἔγοπι [86 1,οτὰ αὐ ΤΑ ΘΓ, ὕο Ρααβ [θη [ῸΓ οομρ]αἰπίηρ ἰο Φομονδἢ 
δῃὰ Ἰοπρίηρ ἴοσ (6 65} ροίβ οὗ Εργρί. ΤΏθη ΓῸ]]ΟΝΒ, ἰῃ δ σι κίηρ οοηϊγαϑὺ ὕο 86 τλϑπῃβ, 
ἘΠ|6 τη ΓΟΌΪουΒ σἱ ἢ οὗ βοβῃ ἴο οδὺ, (86 δίῃ οὗ αυ8118,  1ΟΒ. βοῦ}]9 ἀονῃ ΟὐΟΓ {86 οϑιαρ. 
ὝΤΕΣ16 Π 6 γ6 τὰδὄἑἕβ {818 τη ασηλαγΐηρ διηοπρ; ὑπ: 6 ΡΘΟΡ]6, [6 ΓΘ δγοβδθ (Π6 ορροβὶίθ αἱβροβίϊἀοῃ οπ 
[δο ρμϑτὺ οὗ ΒΟΠ1Θ Ὡ6ΆΓ Μοβοβε ποὺ ΟὨ]Υ αἰὰ [6 Βουϑῃΐυ οἱἄθυβ, οθοθθη ΟΥ̓ Μοβοβ ἴο δ ἷδ 
ΒΟΙΡΘσθ, θορίη ὑο ῬΓΟΡΏΘΘΥ ὑπᾶογ ὑπο ἰηδρίγαϊζοη οὗὨἨ [86 Μοβαὶο βρί τὶ, Ὀαὺ ὕτο οἵμοσ πιθῃ ἴῃ 
[86 πιτάεὺ οὗ [89 Ο8:}Ρ ῥγορμοβίοα, Ταΐβ ορροβίϊίοη οὗὨ 016 ἱπβρὶ γᾶ ϑχϑὶ ἐδίϊοηῃ οὗ οοβϑθῃ τθῃ 
ἰο [86 το ὈΘ]]1ο08 111- πλοῦ οὗὨ [89 ΡΘΟΡΪΘ 18 ν06}} οαηἀ δὰ ἴῃ {8:6 ῥϑγοβοίορυ οὗ [μ6 [Βϑοογδίίο 
οοηρτοχαίίοη. ΤῊΘ ζτϑοαν οαἰϊΐηρ οἵ Πδβἢ 18 [0] ονϑὰ ὉΥ 8 ὩΘῪ δηα παι ΓΑ ΠΥ ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ ἡ ρ- 
τοοπῦ, ἔγοια ὙΒΊΟὮ ἦδθ ῬΪδοο 1861 [Δ κο8 ἰΐβ ἄδιμθ, Εἰ γοί - μαυϊβαυδῃ, [86 γζταγοϑ οὗ Ἰυδί. 

Τπ [δὲ8 ἱποόγθᾶδο οὗ ἰμοοογαιίο ἱπαρίγαϊίοη, ἐδ 9 90] ονίηρ θυθίβ ΤΑΔΥ͂ μ8γὸ ἐμοῖς Ἰοπηάα- 
ἤοη, ΕἸγϑί, (μ6 Ἰ6ρ8], ἔληδίϊοαὶ ορροβί(ίοη οὗ Αδγοὴ δηὰ Μίγίδπι ἰο ὑμ6 τιϊχϑᾶ τρδγεῖαρο οὗ 
Μόοβοβ, ττῦοθο Ὑ]16 15 Βρ ΘΟ ὉΠ]Υ 6841104 4 Οπδ ἶῦο, ὈυΣ ΠΟ γ88 ῬΓΟΌΔΌΪΥ 8πη Ἐργριίίδη, 8. βρὶ- 
τ] αἰδοῖ 19 οὗἉ [89 Ῥσορβοῦ (Νὰ. χὶὶ. 3). Μ|ιγίϑηι 'β διιΐ θη πὶ ἢ ἸΘΡΤΟΘΥ͂ ὑ0 τλατῖς ΠΟΥ 88 
186 ὁη6 ΟὨἰΘΗ͂Υ ΣΕΒΡΟΠ51016 ἴον (6 ορροβί ἔοῃ. Νουθσί μ616βθ ἐμιἷ8 πον αρίἰδύϊοα οουςϊηπεα, 
δΔηα νγΥ88 ΒΟ πῃ ἰμ6 ἀοδρδὶσ οὗ [86 ΡΘΟΡΪθ δὖ [8 σγϑροχὺ Ὁ (86 8βρῖοθ8 οὗἩ {86 βίγοηγί οὗ 189 
Οδηδδηϊίε, δια θη ἴῃ [86 Ῥγοδππιρίμουβ πᾷ ἀἰβαϑίγουβ αἰΐδεὶς ὈΥ ἴπ 6 ῬΘορὶθ ἰη ὁρροβίϊίοι 
ὑὸ {86 οοτητηδηά οὗ αοά, π}]Οἢ Μγ88 0] ονγοὰ ὈΥ 8 βοοοῃά δῃηὰ ργοδίογ οοϊηπιοϊίΐου, ΑΕ [86 
Μ6}1- ἀοβεσυθὰ ἀοίοαῦ οὗ [89 Ρθορίθ, Μοβεθ ἀγϑῦν (6 τοΐῃβ οὔ ζονογῃιηθηῦ τΟσΘ υὐρμ ΠΥ ὉΥ͂ 8 
βοσίϑβ οὗ 1668] ργθοθρίβ δηά ὉΥ ἃ βίσίοἴδσ τηδ πύθῃβϑηοθ οὗ [896 ἰδὰνν οὗ (6 βαῦθαία. 10 8 αρϑὶῃ 
ἴῃ δοοούάδῃοθ ὙΠῈῺ (6 Ραγομβοϊορίοδὶ οβοὶ ]διίοη οὗἉ (μ0 116 οὗἩ [86 ὈΘΟρ]9 (διδί {818 ᾽5 [0]ονοά 



80 ΟΕΝΕΒΑΙ, ἸΝΤΒΟΌΟΤΊΟΝ ΤῸ ΤῈῈ ΤΗΒΕΕ ΜΙΌΡΙΞ ΒΟΟΚΑΗ͂. 

Ὀγ {δο ἱπεαττθοίΐοη οὗ Κουδ Β ΘΟ ΡΔΩΥ, ΜὨϊοῖ, ἴῃ ἐδ6 ἰπίογοαὶ οὐ δὴ υπΐνουβα] ἱπδρίγδέΐομ, 
(Ὠγοβίοπϑα ἴο Ρυὺ ΔὙΔΥ (π δ οΥ Υ͂ οὗὐἨ Μοβοβ δα Αδγοὸη (οἶδ, χυΐ.). ὙΤῊΘ τϑυοὶῦ δπὰ ἐδ 
τηϊγδουϊουβ ἀοϑίχαοίοη οὗἨ ΚΟΥ ΒΒ ΘΟΙΩΡΘΠΗΥ͂ Ὀ6]οηρ; ὕο {π6 βοοοῃᾷ βοὐοῦσηι ἱπ Καάθβῃ ; δηὰ 
οοπηροίοα πὶ [11.686 18 ἀπο. Γ ΡαΠἰΒητηθηΐ οὗὨ [ἢ 6 ῬΘΟΡΙΘ δῃά Αδγοῃ βίδῆῦ ἐαῦ ὈΪοδδοσηθαὰ 
ςἢ. χτυὶ. 17). 

: ΤΙ τουο]ῦ οὗ Κογδὴ Β ΘΟΙΊΡΔΩΥ Μ)Ὰ8 {Πγθ6-[0]4, δηὰ Ὀσουρῦ οἢ ὁπ6 οὗὨ (88 ταοσῦ ἀδηροτ- 
ΟἿ οτἶβϑοβ ἰπ ὑμ6 Ὠἰβίουυ οὗἩ [689]. Ὑδ9 Κογβθϊίοβ, 859 ον ῦοβ, τουο θα θϑρϑοὶβ!]ν αραϊποὺ [ἢ6 
ῬΓΪΘΒΕΥ ργοσοραίϊνο οὗ Αδγοῃ ; ἴῃ 8018 οὗἩ ἘΜ80, ἀορθοθπἀδηΐβ οὔ Βϑαθθα, 9840 00᾽8 Ἀτβίς-θοση, 
ὝΟΙΘ ΟἸδπἀοα αὖ Μοβοβ᾽ ροβι [ἱ0η. 38 ργΐηοθ; Ὀαύ ὑμ0 ΡΘ6ΟΡ]Θ ὑμιθηιβοῖνθδ τυ γὸ 50 ρυβδα πὰρ Ι0Β 
ἐμοῖς ἰδῃδίοαὶ οἰδίμλβ ὑμδύ ϑυϑθῃ δου {86 ἀδϑίσιοίίοῃ οὗ 8:8 ΘΟ ρδηΥ, ΠΟΥ πιυχηχαγοα ἀρβίη, 
δηὰ Ὀγουρηῦ ρου ὑμποπιβοῖνεβ 8. ὩΘῪ Ομ δϑυϊβοιηθηί. Τὴο Κογδ ῦοβ βθοῖλ ἰο βαγο ὕθοὴ ἰοά 
ἑηίο ἰοπιρ δίάοῃ ὈΥ͂ ζτοϑί παίαγαὶ οἱ δ; αὖ ΔῺΥ ταΐθ, τ [πὰ ἴῃ Ἰδίοσς {ἰπιοβ, τ ῃδὺ τγὰβ δρρᾶ- 
ΤΟΏΟΥ 8 τοπιηδηΐ οὗ ἔμθι, [Π9 Βοι!8 οὗ ΚΟΥΔΉ, Θιρ] γα 88 οἱ ο βἰηρσοιβ ἰπ [86 Βογυίοθ οὗ [.6 
ἴοι ρῖθ. “ΤῊ Ὀ]οβθοιίηρ βίϑ οὗ Αδγοη ἱπαϊσαίθα ὈῪ δὴ οὔϑουζο, γοϑὺ ΒΥ 0]16 ονϑηΐ ἐμ 6 60 ῃ- 

. Βεηδδίΐοι οὗ ἴμ9 Αδγοηΐο ργιθδίβοοά, δῃὰ ϑυϑθῃ ὈΥ͂ ὑμῖ8β ἴδοῦ 10 τᾶ στὰ ἀπ ου ἐγ (μα ἰΒ 9 
Ἔχοϊοα βρὶσίῖῦ οὗ (86 ῬΡθορὶο νγαβ ρδοϊβοα (οἷι. χυἱὶ, 12,18). ΤῊ χτχοβῦ ἱπιροτίδηϊ ἔδοϊ τδϑ ἐμαὶ 
6 ΒἰΔ}8 οὗ 4}1 (86 ῥγΐμοθβ οὔ [βγ6ὶ] ρα Βοπιᾶζϑ ἴο (μ᾽ δἰ οὔ Ἀδγοῦ. [ὲ 18 βίτι Κί πρ Θο0ῃ- 

ἐγαβὺ ἰο πὰ 8 Ῥθορὶο γῶο Ὀθίοσο δὰ ἀθιηδηᾶθα 8 ἈἰΘΓΆΓΟΔΥ͂ ΠΟ Βα δἰ ἰϊηρ ἰο (δ. 6 οβἰδῸ- 
᾿ἰβμϑὰ μἰθγαγ Υ πῖϊὰ ᾿πηρδίζοποθ δπὰ 111- ἢ ΠΊΟΓ. 

ΤῊΘ βοοοπὰ τηυττηυτίηρ δρουῦ πγϑίϑυ, {πὸ οσσαβίοη οὗ [89 βϑθοοηὰ τηϊγασυΐϊουβ οἱ οὗ τγαΐοσ, Ὁ 
80 ΤηοΠ]Θη 008 ἴῸΓ ΜοΒ6Β δῃὰ Αδγοῃ (Νυπι. χχ. 12), οοοαγγοά ἰῃ (6 Ὀορί πηΐηρ οὗὨἨ [86 βοοοηᾷ 
δβοϊοῦτη ἰῃ Καάθβῃ. ΤᾺΘ πδισδέγο ἴῃ ΝΌτη. ΧΧ, 1 ἰβ σοίγοβροςοίενο, ἴογ [86 ψαπὲ οὗ τγδίσ 'π 
16 ἀοϑογὺ οὗ Ζίη, {86 ποσγίβογῃ ραζῦ οὗ [Π6 »τοδῦ ἀοϑοσὺ οὐ Ῥδγβϑῃ (869 διδίε ζιοί, Ῥασδὴ δηὰ 
Ζίπη) που]ὰ ὃο Τουπὰ ουΐ ου ὑποῖγ Θπύσγδησθ, ποῦ δέου 8 Ἰοὴρ βοὐουσῃ. Ὑμοὶγ θηΐγϑῃοθ ἰηΐο 
[Π6 ἀοθοτὶ οὗ Ζίπ ͵ἰ8. Ῥαυγυϊοα ΑΥΪΥ τϑοοσαθα, Ὀθοδῦβθ (86 πδπὶθ οὗἨ ἰμ6 ἀρέοτέ οὗ Ζίη, [Β9 

ΘΕΒΟΙΔὈ ἰηρ οὗὨ [816 1.016 ΡΘΟΡΪΘ, δηὰ {86 Ἰοπρ' βου ]θπιομὶ ὑμογο Ὀγίηρς ἰπΐο ῥσοιαϊηθποθ [86 
πιϑηΐ οὗ ναίοσ. ΤΆ πηυσταυτίης οὗ [86 ΡΘΟΡΙΘ δηὰ (μ6 διηραίίθηοο οὗ Μίοθοϑ βΒῃ ον ἰμδὲ [86 
ἀἰϊβοογὰ ψἘ]ΟὮ ΔΓΟ86 δὺ [86 ἀοἔοδί αὖ ἩουτΔῈ δπά δὐ [π6 ἱηβυγγοοίζοῃ οὗ Κοσδὴ β ΘΟΙΏΡΔΗΥ͂ 
Β0}}} οοπεϊπα ρα, Ὀυΐ Βυθϑ᾽ 464 ἴῃ [89 ἀδνίζηοβα οὗ (πΠ6 (ϊτίγ-οἰ ραν γϑᾶτθ οὐὸς πίοι [ἢ 6 Ὡδγτα- 
ὑἶνθ ἄγαν 8 γε ]], 

Το ἰβίουυ οὗ Βαίδδμι δῃα ἢ18 888 ΤΌΓΤΩΒ ἃ. τα γβ]ου8 ορίβοάθ ἴῃ [86 Ὡαυτδαίΐνο οὗ (86 
Θχοᾶυβ. [{ 15 ἱπ ὑγαϊῃ ἃ ἀου 16 Ῥβυοθο]ορίοδὶ ΠιῖγΆ 016 ; {86 Τα ΐΓ8019 οΟὗὨἍ {86 ἔσχϑησθ οὗ ἃ βοτὰ 
Ῥτορ οί, γο ὈΥ ἱπδβρίσδίίζοη 18 Εἶπε Αρουθ ἷβ οονϑίουβ ἱπίθηςίοη, δὰ Ὀθθο] ἀ8. ἐμ 6 οἱ ἰσδὶ 
τοϊδίϊομηβ οὗ ὑπ {αΐαγο οὗὨ [89 ὑΒΘΟΟΓΔΟΥ ; ἃ ἔβοὺ ΜΈ]ΟΣ ἰβ τοροαϊθα ἀραίη δηὰ δραΐὶῃ ἴῃ 11{6Γ8- 
ἴαγο, δηᾷ ούϑθη ἴῃ {89 ρμυ]ρὶῦ ; δπὰ {86 τηΐγϑοὶθ οὗ ἰμ6 ᾿πῆπομποθ οὗἩ βρί γι [πὶ ρόοῦγοσβ οὐ ἴ.6 
ΒΘΏΒΟΓΙ απ Οὗἁ ΔῃΪΠ1815, ἴῃ ογάϑν ὑμδῦ (ΠΟΥ͂ ΤΥ ΤΏ8 ΚΘ ΒΥΤΩΌΟΙΪΟ αὐΐογϑηοοβ. 10 ἰβ ἰη ογοϑιϊης 
ἴο ΟΌβοστο ΒΟ ΒΑΥΜΟΘΑΒΤΕΝ, ἷπ ὑπ 6 βοοοηα γο]πλ0 οὗὨ ΗΪ8 ΘοΙη τ ΘΠ ΑΤΥ (ἀραὶϊηδὺ ΠΈΝΟΒΤΕΝ- 
ΒΕΒΟῚ, δάβογοβ ἴο {86 ἰϑιίθσ, 88 ἢ 84 ἀ0η6 ΘΑΓΙΪΟΥ ἴῃ ὑ6 βἰχ ἀδλγβ οὗἁὨ ογοδίΐοῃ, 

ΤῊΘ Ἧ80]Θ Βουΐῖθβ οὗ σαϊγαου]οῦβ ϑυθηΐβ, ΑΪΟΒ ταδάθ ὑμ9 οχοάτπθ οὗἩ [Ιβγ86] ἰμσουρῃ ἰδ6 
ἀοβοσὶ οὔθ ζγοϑῦ ταΐγϑοὶθ οὗ ργονί ἄθῃοο, ἰβ στη γ᾽ οἱοβοὰ ὈΥ͂ 86. τωγβίογίουβ ἄθδίῃ οὗ Αἄζοη 
οὐ Μίι. Ηογ δηὰ ἰδ6 τιγβίοσίουβ ἀθδίῃ οὗἩ Μίοβοβ οῃ Μί. Νοῦο. [τ Ὀοίὰῃ οδβοβ αοα Β βιυπιοΠ8 
Βοπῖθ δηᾶ [86 μοατὺ οὗ {86 ΥΩ; τῆδῃ ἀρτθο; ἴγθοὶν δηᾷ ρἸδαϊγ ἢ6 ρο68 ἢοπθ. ΤῈΘ πανβίοσυ 
οὗ Μοβοβ᾽ ἀδθαῦῃι γ608118 [86 ΡΑββίηρ ΒΉΎΔΥ οΟὗἨ ΠΟΘΙ, {86 ἰδκίπρ Ρ οὗ ΕἸ 6, δπὰ ἐμὰ9 1δδὲ 
πογάδ οὗ ἴμο0 ἀγίπρ ΟἸχὶδί. 

8 14. ΤῊΕ ΤΕΘΙΒΙΑΤΊΟΝ ΟΓ ΜΟΒῈΒ ΙΝ ΘΈΝΕΚΑΙ, 

ὟΥε υιυϑὺ ΟΥ̓́ΟΙ ΤΟΙΊΘΙΏΌΟΣ ἐἰμιδὺ {ΠΥ 18 ἃ ἀἰδυϊποίίοι ὕο Ὀ6 πηδάθ Ὀοίνγοο Μόοβοθ πὸ 16 ν- 
δῖνογ δηὰ Μοβθϑ {6 ρῥγορβοῦ, ἴοσ ὑῃ6 ὑγὰ6 Ῥτορ μοῦ οὐ ῬΡἈΙ]ΟΒΟΡΒΘΣ ὧδ ΠΟΥ͂ΟΣ Ἰοοΐ ἰῃ 6 14 »ν- 
εἷνοῦ; Ὀαυύ ἷβ Εἰρθοῦ ἱπ 06] ρσθησοθ τηαβῦ δοοοιητλοάδίο 1861 ἰο ἐδ ουἹέατο απ ἐΐθ στηογδ] 
ΘΟΔΡΔΌΪΙΥ οὗ μΐ8 ῬΡ600Ρ]6 848 Βα πάβ ὑβ θῇ). 

ΕΟσΒ6 Γ᾽ ψ)͵ὸ ταυδῦ τοραγα ὑΠ6 ἸορἸβ]αἰΐοη οὗ Μόοβοθ ἴῃ ζΘΏΘΓΑΙ : 1, Αοοογάϊΐηρ ἰο ἐΐβ ἔπ γθθ 
αἰνίβίομβ, ἡ ΒΊΟὮ ἀγΘ Ρ] ΔΙ ΗἸΥ πλαγκοά ἴῃ {86 ου]ῖποθ, Εἰχ. χχ.--χχὶϊϊ., ἀπά ἃγὸ σαρσγοβοηϊθα ἴῃ 
ἴμο ἴὮγθα θοΟΚΚβ, οὗ [86 ῥτορμοίϊοαὶ, οὐ ὑπὸ βαοθγάοίδὶ, δηὰ οὗ ὑμο οἷν! 1; Ὀαΐ Θδοῦ οὗ [8686 
Ἰορ δ᾽ αὐϊομβ, 1 οοποίἀογθά ὈΥ͂ 1156} ἢ, σου ]ὰ 1086 ἐΐϊβ ἐμβοοογαίϊς ἱργθεβ. 2. Αοοοσάϊηρ ἰο ἰϊ 



ὲ 16. ΤῊΒ ΤΥΡΟΓΟΟΥ͂ ΟΕ" ΤΗΒ ΜΕΑΙΤΙΝΟΙ͂ ΟΕ ΜΟΒΕΒ, 81 

(λγοθ δυοϊαἰίομδ: α. [89 ουἰ!ῖπο, ἘΣ, χσ.--χχὶϊ!. ; δ. {86 αἰδύϊποιί ἔογπι οὗ ἰμ9 ὑμγθὸ ὈΟΟΙΚΒ ; 
δηὰ 4180 ἐμ 1υ8ὺ τηοαϊδορίίοη οὗ χοϊ δίξομβ Ὀοίποοῃ (86 ἢγθὺ δηα βοοομα (8068 οὗὨἨ (6 Δ ΚΝ 
δοοοογάϊης ἰο ἰδ Ερίβι1ο οὗ Βδυπαθαβ, 8. Αοοογαϊΐηρ ἴο [86 ἰηϊογρτγοίδιϊοη οὗ ἔμ Ἰοίον οὗ 
ἐμ ἰὰνν ὈΥ͂ Ργορμιοῖίο ἱπβρίγαίίοη 'ἴῃ θϑαθγοΠ ΠΥ 848 δὴ ἱπγοἀποίζο! ἤο ἴμ0 Νοὸν Ταοβίδιχθης 
αν οἵ (8ο Βρίσιῦ, 

Τμϊοσαῖϊοτσθ.---Ἴ ΑΝ ΘΕ, Μοεαϊδοδοε 1λολέ πὰ ΤΠ εολέ; Ὦ. ΜΊΟΒΑΡΙ,Β, θα. Μοδαϊδοδε Τδοδέ; 
ΒΕΒΤΗΒΑῦ, 916 εἰεδεπ Οτώρρεπ πιοδαϊδολεν Οἐδοίζα,; ζΘΏΘΣΔΙ {1016, Ζω» Οεδολϊίολέε ἀον Ζεγαεῖ- 
ἑέεη, Αδείπροη, 1840; ΒΙΌΘΗΜΕ, Οὐίζαξίο ἰεσωηι οπιαπογιπι οἱ Δίοδαίσαγιπι, 1848; 3441, 
ΒΟΉΕΤΖ, ας πιοραϊδολε εοδέ, Βοι]η, 1846; ΒΙΕΗΜ, ἐς Οεδείσσεδωησ ἐπι ᾿απάς ΜΜοαῤ, 
Θοῖδα, 1854; ΟΕΟΒΟΕ, ὦ ὲε ἀϊίοεγεη 7 ἀϊδοδοη Εδδίο πιὶξ εἴπεν Κτίδδ ἀον Οεδείσφεδωης ὧδ8 ΤδΉ- 
ἐαίειμολ, Βοτϊϊη, 1885; 2. ΒΟΒΝΈΠΙ, 22α8 ἰδγαείϊδοῖε δοδέ πη δεΐηεη, Ογωπκαζάσει, Βαβοὶ, 1858 ; 
ΒΟΒΕΒΤ ΚΌΕΒΕΙ, 10.α8 αἰξδείαπισηζοἦε Οὐδείς πα δεῖς ὥγευπάς, Βιαϊίιρατί, 1867: ΕΒΑΝΖ 
ἘΒΕΒΗΑΒῸ ΚΟΈΒΕΙ, .0᾽1᾽Ά6 δοξίαϊες ὠπαά υοἰξείιλνιολα Οὐ δείσρεθωπσ ἀθ6 Αἰέδη Τερίαπιεηΐε, 

ὙἸοε βάθη, 1870; ΜΑΥΕΒ, 2 ἴ6 Κεολίε ἄδν Ζοναοίζέοεη, Αἰδσηον ὠπὰ Εὔπιεν, ποῖ παοζειολέ αἱ 
αἷς πειεγόη Οεδείεσεδυπφεη, 2 γ0]8., 1οἱ ρζΖῖς, 186θ. 

8 16. ΤῊΞΒ ΤΥΡΟΙΟΟΥ ΟΕ ΤῊΒ ὙὝΨΕΙΤΙΝΟΒ ΟΕ ΜΟΒΈΒ, 

Οπἡ {δ ΟΥΡ65 δῃὰ βυταῦοΐβ οὗ βου ρίαγο, 866 (8 ΟΟἸ τ ηἴΑΙΥ οἡ Ἐονοϊδίίοη, Τυὐἰτοᾶ., δπὰ 
Οοποαδῖβ, [αἰτοά. 48 (δ ΐ5 βυ υ͵᾽οοῦ τηυβὶ 6 ἰγοαίθα τ θη Ἧ͵ ΘΟ0Π19 ἴο οοηβίογ 89 Μοβαὶο ταδὶ 
ἷπ ον οῦβ, τὸ τοῖο ὑὸ δαί, ΕῸΓ {μ0 πΌΡΚΕ οἡ ὑπ ἰγρο8, 800 ΠΑΝΖ, Ρ. 971... Οἱ ἰμ6 
ὈΓΆΣΘΩ βογρϑηῦ, 8606 (δ ῖ8 Οὐυληι., ΦΌμη 111. 14, 16. ΗΠΙ.1.ΕΒ᾽Β ποτκ, ἴειιοδ ϑυδίεηι αἰἶεν Ῥὸγ- 
δεν ὕόδι, Οἠνί ἐξ ἀμγοῖ, ἄαδ σαπξε Αἴίε Τεερίαπισηξ ὡπᾶ αἷς Ῥογδιίάον ἀν Κίγοδε αἀδ8 Νειδη, 
Τεείαπιδηΐε ἴῃ, Αἰίεη, Τεείαπιοηέ, ττ88 τοϊββα θα ἱπ ἃ. ὩΘῪ θα οι ΟΥ̓ ΑἸΒΕΕΤ ΚΝΑΡΡ, Ιἀπὶρ8- 
Βατῳ, 1857-8. Τὸ γγαβ τε θη ΘΑΓΘΠΥ δηάᾶ τ 4 ἀονουῦΐξ δρ τὶ, θυΐ ἀθέθῃ 8 βοπλθ τη ὐβίβ Κθἢ 
γίοντθ, 6. σ. ἰμδὺ [Π9 βοβρο-ροδῖ δἰ χε βοα ΟἸ γί 8 πον ᾿ἰδ; ὑπαῦ [86 Ὀ]οΟά οὗὨἨ [δ10 ΒΘ  β068 γὴγὰδ 
Ὀαχηὶ, δηὰ {}6 Βἰ χη βοβηοθ οὗ ὑμ6 γϑα Ἠθὶοσ 15 ουθυβίγαι πϑα, 

Β. ΒΡΕΟΙΑΙ, ἹΝΤΕΒΟΘΌΟΛΤΙΟΝ 

ΤῸ ΤΗΕ ΤΗΒΕΕ ΒΟΟΚΗ͂. 

1, ἘΧΟΌΤΒ.---ΤῊο ἤγβὶ ΠΌΘΟΥ, ποῦ ΟὨΪΥ οὗὨ (18 Ὀοοΐς, Ὀαΐ οΥὗἨ {π6 το] ἐν ΟΩὉ οὗὨ Ἰορ᾽8- 
Ἰαϊξοη, 85 ἱπάἀθορά οὗὨ 411 {π6 ἰβίογί σαὶ θοοκΒ οὗἨ ΗΟΙΥ βοτγίρτασο, ἰ8 (86 τὶρὺ ἀοίογπιϊηδίϊοη οὗ 
186 οοῃππροοίϊοι θούνοοη (Π6 ἕο δηᾶ {πον θυ ο]ῖς τηθδηΐηρ. ΤὨΘ δυο} 8πὶ οὗἩ (6 ὈοΟΪκΒ 
οὗ Ἰερ᾽βαὐίοι ὈὉΥ Μοβοβ τηυδὲ θ6 ἀἰβύϊηρσυ Βῃοα ἔγουα {8.6 ζϑῃογαὶ βἰρηϊβοδησα ΟἽ Βυτηθο } 18πὶ ἱπ 
81} το  ἱρίουβ ἰδίου. ΠΥ Μοβθα γα {86 ψτοδὺ ἱπβιστιοίος ἀἰγϑοϊίηρ θη ὑο ΟἸ τὶϑὲ, ἐὺ Τ0]]οτγα 
ἐμὲ Ὠἷβ Ἰορ 5] 4 0100 πηυϑὲ 8150 ὍΘ Ῥτθ- τι ΠΘΗΟΪΥ͂ Βυταο]ΐο ; [ῸΓ ἰηδίχτιοοη μ85 ὑπ β[4.68---ἰθ- 
εἰϑιδῦϊνο δη4 βυτηῦοϊο. ἨΗΐησθο, δῦονο 81] ἐμίηρσβ, γὸ τασδὶ αἰβυϊηρυ θη θοΐνγθοπ {8:6 πλ6ΓΘ 16- 
ξΑ1 ἴοτοο οὗ (μο αν οὔ Μοββϑϑ, δπὰ {πιϑὶν βυταθο]ο εἰχηΐ ἤοϑηςθ; δηὰ 89 τεβρϑοίβ (Π Ἰαὐδοσ, 
θεούπθοη 8 δ δηᾷ ἃ σοηἰγαοίοα Βυηιθο ἴ8πι, (μΠ6 βγϑὶ οὐ πίοι 8 ἀϊνιἀοα ἱπίο 8] οροτίοδὶ, 
ΒΥΤΩΌΟΪ]108] Δηᾶ ὑγρίοα] ΠχΌΓΟΒ. 

ἙΘΎΡΤ. 

ΤῊΏΘ ἰδίου οὗἩ Εργρὺ ᾿88 83Π δϑρϑοῖδὶ οὔβγι, Ὀθοδῦβο Εργρύ 8 ὑπ δύ οβὺ μομλθ οὗ 
συ] το ἰη 86 οἷά ποτ], δα Ὀδοδῦβο οὗ 118 γοϊδίΐοη ἴο [6 οτἱψίη οὗ [6 Ῥϑορὶθ οὗ [βγϑοὶ, δῃὰ 
ἴο (6 δ βίοτγ οὗ {δο Κίηράοπι οὗ αοά. .66 [86 αὐίϊοϊο οὐ Ἐμβυρὶ ἴθ ἮΌΊΝΕΒ᾽Β διδί, Ἡγόγίον- 



82 ΒΡΕΟΙΑΙ, ἹΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤΗΕ ΤΗΒΕΕ ΒΟΟΚΙ͂. 

διιοῖ, ἀπὰ (Πο086 οὗἩ ΕΡΒΙῦΒ οὐ Αποῖοπί Ἐμγρί, Δπὰ οὗ . ἩΟΕΒΕΜΑΝΝ οὐ Μοάογῃ Ἐψγρὲ, ἰπ 
ἨῈΕΒΖΟΘΒ ᾿δαϊ- Εἰ πογλίορἀαιλδ, ΤῈ [86 Ιαϑὲ δυίῖο]ο ὕΠογο 8 ἃ 1ἰδϑύ οὐ (86 1αύδὺ υγοσῖζα οὐὗἤἨἩἁ ἔγανοὶβ 
ἰη ΕἘσΥρί. ΤὮοτθ 15 8180 ἃ {}} οδίδοσιθ οὗ (δ9 11 ογαίαγο οὗ ὑμ6 βυ͵θοῦ ἴῃ ΒΒΟΟΚΗ ΑΒ’ 
ΒΠ18110Γ Οὐπυεγϑαζϊοηϑἰοσίοοτ, Ὁ. θ8. Το δγίϊοϊθ ἱπ ΒΟΗΕΝΚΕΙ,Β Βιδοϊεσίοοτ ᾿Δ8 Βρθϑοίδ 
ἐγοδίθοά Εργρὺβ ρῥΙδοθ ἴῃ ΟἹά Τοβίδαιθηῦ ῬγοΟΡ ΘΟΥ. ΕΥΥΘΙΥ͂ ΘΟΙΙΡΓΘΘηβῖγο ἰβίοσυ οὗ [ἢ 8 
ΜΟΓΙᾺ, ἴῃ ἰγοαύϊηρ {89 Ὠἰβίοτυ οὗ δυϊ αν, πηαδὺ ΘΘρΘΟ Δ }}} ὑγοαὶ οὗ Ερξγρί. ἨἩΈΘΕΙ, ἴῃ ἷ8 
“ΤΙ εοίωγε8 οη, ἐδλε Ῥλιοδορὴν οΓ Ηϊδίοτνψ, ἈΔ8 Θ]αγροᾶ οα [86 ὨἰβίοΥΥ οὗ Εργρύ ( ἤζεγζο, οὶ. ΓΧ. 
Ρ. 206); δῃᾶ ου ἰδμθ το] χίοη οὗ Εχγρί ἀπάργ ἰδπθ {{0}|0 “2 ὲ6 ̓Νοἰσίονι ἀ68 ἀϊλϑεῖ8," ἴῃ Ηἷα 
“1, εοίωγεδ ὁπ ἐδ Ῥλιοδορὴν οὐ ̓ εϊσίον ( Ἡΐεγζε, Κ' οἱ. ΧΤ. Ρ. 843). [Ὁ που]Ἱά Ὀ6 ἃ βυροτγῆπουδ 
οοτημηθηΐ 1ἢ, ἱπ 8 ἰδβίοσυ οὗ οοοϊἀθῃΐδὶ ΡΒ: Οθοραυ, Ερυρύϊδη ΤΥ  ΒΟΪΟΡΥ τοῦθ βροϊκθῃ οὗ 88 
ἀπ} 8016, δἴῃοθ ΠῸ ΤΥ ΒΟΪΟΔῪ 48 θθϑη ἰουημὰ ποι δα ποὺ 8. ἀπ ἰδές 8518; δηὰ (815 
οοιηταθηῦ ΜΟᾺ]α 6 Δ] ὑορ μοῦ ΘΙΤΟΏΘΟυΒ ἰἢ γγὸ 8014 ταραγά 8 τουβαὶρ οὗ (6 ἀοδὰ δηά οὗὨ 
ὥτανοδ 838 δὴ ὁχοίίο στόν ἱπιροτίοα ἰηίο Εργρὺ (ΚΝΟΕΤΕΙ, Ολοορβ)ὴ. 6 Βαγὸ τοραγάϑά (88 
Ἐργρύϊδῃ τυ ὐ ΒΟ] ΣῪ 88 οὐσιαργίηρ, 8 πλ144}6 ροβί (ἴοι Ὀείνθοη ὅη6 Ῥμωηϊοΐδη τηουγηΐπρ [ὉΓ 
[86 ἀοδά δηὰ ἐμ ατθοίδη ἀρούμθοβὶβ οὗ θη. ΒΌΝΒΕΝΒ ποῦκ, ξρυρῦ δ Ῥίαοο ἵν Ηϊβίονψ, Ἠδ5 
Ἰαγζοὶγ βουνὰ ἴο βργοϑδᾶ [π6 Κπον]θάρο οὗ ΕἸ ΥΡίοΙ συ. ὅ.60 δ᾽80ο ἀΕΒΟΕΒΕΒ, ἢ 6 ὕγρεβολιολίε 
ὧε8 Δίεπδολεηροβολιίεολίδ, ΘΟ Δ δυβοη, 18δδὅ. ΒΕΤΟΒΟΗ, ἐἰοϊξεδογίολίε αἰ Ἐσυρίεη, [μοἰ ρΖὶν, 
1856. ὈΠΙΕΜΑΝΝ, «]ογαοίμεη, πὰ Ηνζδοβ, Τιοὶρσὶς, 1866. Ο. ΕΒΕΕΒ, Ἐσυρίοη ὠπὰ αἷό 
Βίολεν οδβε8᾽, Ἰμεἰρξὶς, 1868.1( α. ΕΒΕΒΒ, ϑυγολ Οοδοπ ευη διαὶ, 1μοἰ ρΖὶς, 1872. 

ἨΙΒΤΟΒῪ ΟΕ ΙΒΒΑΕΙ͂, 

ΤῊ ΐα ἰδίου ἰπ {86 ᾿ἰ ογαϊαγο οἵ 86 ργεβοηΐ ἀδῪ 8 ορβουγοα ἰδ ἃ ὑποΐο] ἃ ηϑδῆηοσ. ΕἸγαί, 
ὉΥ βοραγαίίηρ [89 το] σίου οὗ Μοβεϑβ ἔγομι [π6 ῥγουμἶβοθ ἴο ἴδ ραίσίδγομβ, Βυὶ Μοβοβ, ν10}- 
οὔὐῦ [89 τοὶ σίοῃ οὗ Αργϑδῆδῃι, οδπποὶ 6 υαηάδοτπίοοά (οι. ἱν.; 64]. 111.). 1 186 μασι δγομβ 
8τὸ γοχαϊ θὰ ἰο [Π τορίοῃ οὗ τουίηβ, Μοβοϑ 8 τη846 ἃ ΟΕΑΥΟΔΙΌΓΟ, 8. ΙΏΘΓΘ πδίϊοηδὶ ἰδ ρῖνοσ, 
δηᾶ ποίῃΐηρ Ὀαῦ ἃ ἰατυρίνοσ, {πὸ βοϊοη, γοῦνα, δηὰ οἴμοσα, Οἱ ἰμὲβ ἔΠθηιθ, ψ ϊ οι, τὶ τ- 
ουΐ διγίμο Ὁ ποίοθ, γγθ δηὐγαβί ἴο [86 ὑΠΘΟΙΪΟΩΥ οὗἉ [6 δυΐαγο, ἔγί νΟ] οἿ8 οουσϑοίουβ οὐὗὁ [8.6 ἩἰΒύΟΥΥ͂ 
οὗἨ Ιβγδ6}}Ὲ δῃοὶϑηΐ γϑὶ ̓ σίοη ΤΏΔΥ Θχροπά ἐμοὶγ ὑποῦυρσῃξ δ ὑμοὶγ ρ]θδβασθ. ϑθοοθα!γ, {818 Ηἷ8- 
ἸΟΥΥ ͵β8 τ δ ἀϊδραγαροα ὈΥ͂ 8 ΒΟΥΘΓΘΙΥ ᾿ἰῦ6 ΓΑ] Ἰηἰογρτγοίδιίοη οὗ [86 παγγδίάνο ἴῃ δηζσο ἀἶβγθ- 
ξατὰ οὗὨ 16 ᾿υὐδίονο8] δηᾶ ϑυι 0110 ΟΒΔΓδΟΙοσ. ΤᾺ ΐΕ ΒΘΥΘΓΘΙΥ 1ἰΐογαὶ ᾿ηἰογρτοίδιοη ἰβ ΟὨ]Υ 8 
ἀο τ πιοηΐ ἴο οὐἰ βοάοχυ, Ὀθοδι86 10 ΒΟΓΥΘΒ παρδῦγο ογἰ ἰοἷβπὶ 88 ἃ ρτγοίαχὺ 0. ἱηνδ) ἀδίϊηρ [ἢ 6 
βδογρὰ ἰβίουυ. Βίϑῃορ ΟΟἸΕΝΒΟ οδηῖθ ὑο ἀουδύ [6 ἰϑίουϊ αὶ ἰχα τ οὗὁὨ (86 Ὀοοῖκα οὗ Μοβϑβ 
ὍΥ [80 οαπάϊὰ ἀουδύ οχργοβϑθα ὈΥ͂ οὔθ οὗ ἷ8 οοπυοσίβ, Ο γγχ88 δβϑιβιϊηρ' Ἀΐπὰ ἴῃ ὑγϑ 5] δυἱηρ; 
1.6 ΒΙ0]6. Ηἰβ βτβὺ βίθρ 88 οποϑὶ δῃὰ ΒΟ ΟΓΘΌΪθ--- νου] ποῦ ὉΘ 8 ΡΑΙ ἰο ἀδοδρίίοι ἴῃ 
[0.6 Θχογοΐβο οὗ ἷβ οβῖοθ.Κ Ηθ βουριῃξ οοπηδ6] 8δπα Ἀ6]Ρ ἔγομι ἷ8 ὑμοοϊορίο8) ἔγίθπὰβ ἰη Επρ- 
ἸΔηα---ἃπὰ τοοοϊγοά ἤομθ. Τμ6 Οοττηβδη ὑμθοϊορ681 ψοσχβ τ ΠΟ ἢ6 ογάἀογοα γᾶν Εἶτ ΠΟ 
ΒΡ. Αμπᾶ 80 ἈΘ φιβάυ8}}γ ραββϑϑὰ ἔγομι ἃ ΠΟΌ]Θ αηγοϑὺ οὗ σδῃᾶογ [0 {86 ἱππλ0]Ὁ οὗ βἰκορ(ϊοΐβαι. 
ΗΘ ρϑβββϑὰ (δμὸ ᾿ηθ πβὶοῖ γὰπϑ Ὀούνθοη ἃ αἰβογθοῦ οὐδ η 06 ὙΠ ΐ πὶ ἃ το] ἢ ΊΟΒ ΘΟτατ ΕΥ̓͂ 
ἰδ δὶ σδηποῦ γοάποο 18 ἰγοδϑιγο οὗ ἔγαΐϊῃ ἴο [8:0 ΘΑ ΡΔΟΙ(Υ οὗἉ ἃ βρθϑοΐβϑὶ ρογὶοα οὗ οὗ ἃ βίῃηρίο ἱπαϊ- 
γἱ σαὶ, [μδὲ ἰβ, Ὀούθθη ὑπὸ σοπίϊπαδηποθ δηᾶ αυϊοῦ ᾿πγοβυϊζαϊίοι οὗ ἃ ρϑβίοσ, ἃ Ὀΐβῃορ, δηά 
{86 (ἀπ ]6 οὗ δῇ ἱπηραιϊοῃῦ βρ γί, τ ΕἸ ΟὮ, αν ὑπὸ γϑὺ Ὀσθϑὶς τι ἢ} ΘΟΓΥ ΠΣ Υ ἰο (86 Ἰοἴτον, ἢ 48 
ΠῸ τοϑὺ ἰῃ ἀουδί. Ὑοἵ, ψὶἢ 4}1 (λϊε, ΒΙΒΒΟΡ ΟΟἸΕΝΒΟ ὈΘΆΓΒ ἃ ΥΟΙΥ͂ ΤᾺ ΟΓΔΌΪΘ ΟΟΙΏΡΑΓΐΒΟΙ 
αὶ [086 πονΐοοθ 80 (μη [ΒΥ Βανο σϑϑοιϑα [86 Ρϑδῖ οὗ οὐἱτλοδ] 1Πππλϊ παίΐοη 8116 [Π6Υ 
ΤΟΔΙ]Υ [411 ἰηΐο [86 ἄθηβο ἀδλγίζῃθϑα οὐ Ὀθοπη 1688 πορδίίοη. 

ΑΒ τοζϑγαβ ἰδίου ογι([οἶβηλ, γα τοῖον ἴο {86 ἀἰδίύλπούοη ργου οῦδ Υ τηϑθ Ὀούνθοη οτἰ κί 88 
ΟΥ ΤΘοΟΓ5 δηὰ (ῃ6 ἢπ8] σοι  αὐΐοηβ οὶ ὙΟΥΘ 8180 πρᾶον ἴ[Π6 συϊάδποθ οὗ [86 ρῥσχορβμοίϊο 
βρί τὶ. Φοόβορὰ δπὰ Μοβϑβ, ἴμ πηϑάϊαύοτβ θϑύνοοη Εσγρίΐδη συ] αγο δ ἐμοοογαῖϊο ὑγδαϊ που, 
ΔΙῸ βεἰὰ ἴο μαγὸ τὶ υύθη 11{010 οΥ ποίῃίης. [10 ἷβ 84 β Δ. σαρροβί μου ὅο ἔμ6 οὔθ ἰμδὺ {86 
ΑΡροβϑίϊθ Φοβῃ πόνος Ὀδίοτο ἷβ οἱὰ δρὸ γϑοδ]ϑὰ [ῃθ αἰβοοῦγσβοθ οὐ “688, ΠΟΥ δυδσ υδβοὰ 
ΤΘΟΟΓΙΩΒ. 

ΤὨΘΟΪ]ορῖοΑ] οΥἰ ἰοΐϑαι, 11ἶκθ ο] αββῖοϑὶ ῬἈ]]ΟΙΟΖΥ, βου δῦουθ 411 ἐπΐηρϑ ἔγϑο ἰἐβθ} 7 ἔγοπη 
[06 πιοτὸ ἰάθα οὗ Ὀοοκ-τ δ κίηρ;, ἔγοτὰ 411 ῥ᾽ αρίατγίθηι δηα 1Σ ΘΥΑΤΥ͂ μδίο ἢ -οῦκ, δὰ οβυϊτδῖθ 
ἐμ ὈοΟΐκΒ οὗ βογίρίατο ἰη {μον ἰούδ ΣΕΥ, 88 γ7}} 848 τὰδῖχο (86 } ἔβη Παὺ ἢ (ἢ 1ά6Α οὗ ἃ 
δγηϊμοίϊο ἱπερίγϑίίοη, οἢ9 οὗ [810 σδῃοηδ οὗὨ Ὑ ΔΙΘῺ ἴδ, 1 [80 ἰάθα οὗἨ [μ9 Ὀοοῖς ἰΒ ἱπϑρίτοά, δηὰ 
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μο ῬΟΟΚ ᾿ἰβο!  Ἄρρϑαῖβ ἴῃ ἀἰνίηο- υτδΔη ΒΔΥΤΊΟΏΥ 88 ἃ 1ἸΓΟΓΔΓΥΥ͂ ΟΥΣ ΔΗ ΐδηη, (ἢ 6 ὙὮΟ0]6 ὈοοΪκ ἰδ 
᾿πβρίγοα. ἘῸγ ἰῃθ ᾿ἰογαίαΓο, 860 (λ6 ὈΪΙΠ ΣΟ ΥΑΡὮΥ, Ρ. 49. 

ΜΟΒΡΒΒ. 

ΑΒ ἴπ [89 16 οὗἩ ΟἸτίδὲ τ τησϑὲ δβϑαπηθ ὑμαὶ ἐπ 6 ΓῸ τγ88 πὸ τηοίΐοῃ οὗἩ οἱ ΕΥ̓͂ ἴῃ Ηΐη τὶ ἢ- 
δα 84 Θοττοϑροηαϊης πιούΐξοη οὗ Ηΐ8 ἰ681 Ὀυπιδη  Υ, 80 γγἷο πλιιϑῦ δβϑϑυμθ ἩὶΓὰ τοϑρθοῖ (0 
Μοβοβ, ὑμβουρἢ ταοδῦ ροΊΒΟΙΒ σα πα δϑυ πο Υ ἢΪ8 τηγβίου ΟἿΒ ρΟΥΒΟΉ ΔΙ} ΠΥ͂ ; ΒΟΙΩΘ ὈΥ͂ τη Δ Κη ἷπὶ 
ΤΆΘΤΟΙΥ (86 Βογυδηΐ οὗ 8ὴ δΌθοϊ υὐθ Υ Βα ροσπδίυγαὶ ἀϊνὶ πο γον δίϊοη οὗ ἰδνν ; οὔ γβ ὈΥ̓͂ πιαϊκίηρ 
Βἴπλ ΟὨ]Υ͂ 8 Βυπιδη ἰδτρίνοῦ οὗἁ γτοδὲ ρο] ἰὑϊς 8] βαρϑοὶΥ, οὐ οὗ στοδῦ ἱποοιηρθίθμοθ. ΕὟὉΓ ὑδὶβ 
ΤΟΆΒΟΙ ἰὐ ἰβ (ἢ: 6 ΠΙΟΓΘ ΠΘΟΟΘΒΒΑΤΥ͂ ἴο δϑϑοσί ψ| γοβροοὺ ἰο Μοβθϑ (Π6 πγῃίμοβὶβ οὗ [Π6 ἀϊνπ6-8τι- 
τὴ ᾿1ἴ6. [Ιη {18 τοραγὰ τὸ τηυδῦ δϑουῖο [0 δἴπι ἃ ἀ6 6 Ὁ ΒΥ ΡΑΙΕΥ τὴ παίατο. ὙΠΟ διμοῃᾷ 
τὮ6 τά ἢ ΟΥ̓ δῃ Ὁ ΠΥ τγ83 ΠΊΟΤΘ Βθη δ τἶνο ἕο ὑπο 116 οὗἩ παίιγο---ἰΐα βίχζηβ δῃηὰ οπιθηβῦ Ἧ8Ο 
μιδὰ βις οἶδα νἱβίου οὗ ἔμο λαγπιοπία ργαδίιαδίϊέα Ὀούνοθα (ἢὴ6 οουτϑο οὗ πδίυσο δῃὰ (9 
οοῦϊθο οὗ {86 κΚίησάοιῃ οὗ αοἂ ΑΒ ἴο [Π9 Τη0γᾺ]} αν, ἢ τγδϑ 858 ἤἥστι δηα πηγ]ο] ἀϊηρ 859 [80 
τηοαπῦ οὗὨ τονοϊδίίοη, 51 ηδἱ ἰδοῦ Τμδὺ 6 δῃου]ᾶ ποῦ ϑηΐοῦ Οδηδβϑη, ἴμ6 οὐ)οοὺ οὗὨ Εἷβ ΒΟΡΘ, 
ῬοσδΏ86 ἴῃ ἱτηραίίομοο Ὦθ Πα δίσαοξκ (89 τοοῖς ὑπίοο, 18 ποῦ ΟὨΪΥ οὐ δ ἄθογθο δοθοῦν 
Βῖτω, θα 4150 8η οχργοββίοη οὗ δἷβ Ὠοσοὶ6 δοηβοϊ θη ουβηθθα, [ἢ 6 ἰδϑῦ δι 016, ὑΓασῖο8] τηοῦνθ 
Οὐ 815 ἸοΥ, σοηβθογαίβα 116, ἃ 116 π ἴοι δὰ Ὀθθη [1}} οὗἉ ὑγαρὶοδ] τηοὐϊγοβ, δη ἃ 086 τόσ» 
δοοοσάϊηρ ἰο ἐμ9 Ερίβι19 ἰο ἐμο ΗἩΘΌγονγϑ, γγ88 8 γοϑοϊυἱα βο -ἀθηΐδὶ, 1ΠΠππὶϊ πο ὈΥ͂ 8 δβίθαα αϑι 
ἐσχασὶ ἴῃ {86 ρτοαὺ σοναγὰ, [10 γ͵γὰθ Ὀγθ- Θα  ΠΘΠΟΥ͂ ἴῃ (μΐ8 (παῦ ΜοΘοΒ 88 ἃ ἴγρθ οὗ [89 
οοσαϊηρ ΟΒ τ βι. 

ΜΟΒΡΈΞ ΑΝ ΓΜΜΟΒΤΑΙΙΤΎ. 

18 Μοβοβ, νγῆο, ἴῃ (9 ΘΒ σοηοθ οὗ [88 Ὀγοιηΐβθ, ρβϑϑϑᾶ ἴτοπῃ Μ|. Ν ῦο ἰο ἴΠ6 οἴοῦ 
ποιὶ α, '5 βαϊὰ (ὁ βανὸ Ὀθθὴ ἱζπογδηΐ οὗ ἱπητηογία! ἰν, δπᾶ Αἷβ ῬΡ60}]6 δγὸ βαϊὰ ὑο μανϑ σοιηδ ποᾶ 
ἱσπογαηύ οὗ ἴὖ πη] ἴῃ ὑπ ΒΑνυ]ουΐδη σδρ Υ ἐγ ὉΒ6Υ͂ σαπ6 πῃ σοηίδοῦ πὶ [86 ῬΟΙΒΙΔΠΒ. 
ΤᾺΪ8 18 Γ.ΕΒΒΙΝΟ ΒΒ Υἱὸν ἴῃ ἷ5 γχζιολιηρ ἀὅ28 Μεηδολεησοδολίεολίθ, ὙΜΊ τοϑροοῦ ἰο (μἷ8 ἐδοῖ, 
“(.οὰ ν]ηϊκοά δὖ ὑμ6 01π168 οὗἁ {18 ᾿φηογϑηοο,᾽" Αςἰϑ χυϊϊ. 80.ἁ. ΤΏΘ 9.5 οαπιθ ουὔΐ οὗ ΕχΥΡί, 

{86 ἸΔηα οὗ ἰμ6 ΜοΙβΒΐρ οὗ ἰῃ6 ἀοδά, ὙΠ Θγο ὑμ ἀοοίγϊηθ οὗ δῃοίμοσ που], ἃ ἰδιοϊ θα ̓ πηπλογ- 
ΚΔ], τγ88 ἰδυσαί, δηα γοὺ ΠΟΥ͂ ΔΙῸ βαϊὰ ἕο μαύθ Ὀδθϑη ἱσηογδηΐ οὗ ἱτητηογίδ! ἐγ. ὙΠ δὺ ὑπ ὶ5 
ἀεγὶ γαϊίοη οὗ Μοβοθ δηά ἷβ ὑῬΡθορ]θ δναϊ δὰ '9 βίλοσσῃ ὉΥ͂ ἴπ6 ἔδοϊ ἐμαῦ θυθὴ Ἠϑδαι μϑηΐβπι μο] ἃ ἃ 
ἀεοίοοώνο ἀοοίτίηθ οὗ ὑπ οἶμον που]; δῃηά {18 σϑᾶρρϑδαγβ ἰπ [86 τηράϊευαϊὶ τοδορίηρ δηά ἴῃ 
[86 ψΟΥΒΕΪΡ οὗ 80 ἀοδὰ ὉΥ {μ6 Τταρρίβίαβ. [10 νγὰβ 8}}-πηρογίδην ἐμπαὺ Μοβοβ ββου]ὰ ρυδγὰ 
δραϊηϑὶ ΕΡΥΡύδη ποδί μοηΐδπι, δηα τηδῖκο [Π6 Βαογοάῃθβθ οὗ ἰδνγϑ ἔον (18 νγου]ά, (Π 6 τουϑ] δίΐοη 
οὗ Φο βονδῃ, οὗ Ηΐβ ὈΪοββίηρ δηᾶ Η5 συγβο ἰπ (86 ῥγοβϑηῦ, [πα δυγθηΐαὶ Δί] ο168 οὗὨ [1] . Β6- 
δἰ 685, Μίοβοβ ψτοίΐϑ οὗ 89 ἰγϑοὸ οὗ 116, οὐ Εποςῖ, οὗ Κβ'[μθ0], οἵ ἔμ αοἄ οὗὨἨ ΑὈτγδμδΩι, 1586 δαὰ 
δοοῦ, οὗὁὨ [86 δης μ65818 οὐἨΎ ΡΓΟΡΉΘΟΥ ἴῃ 1βγϑοὶ ἰο οοηβα  διίοη οὗὨ {86 ἀοδ4, δηἃ οὗ [Π6 τοϑίο- 
τίου οὗ ἃ στερθηΐϊβπῦ ρθορίὶθ ἔγομιη νγϑδίθ ρ΄δοο οὗὨ ἴ89 τοῦ ἃ, [Ιη (ἢΐβ τηδίεσ τ τησϑὺ ἀϊβίϊη- 
ευ 58} Ὀούνγθοῃ (ἢ 6 τηοἰδρ γβίσαὶ ΟΥὁ οηἰοϊορίοδὶ ἰάο8 οὗἉ ἱπηπηοτία ΠΥ δα ὑῃ6 οἰ] ς 4] ἰά68 οὗὨ 
Θἴθγηδὶ 118, δηἀ ὑπ 6ὴ τηδτὶς ἐπα [Π6 οἰι168] ἰάθα ἷἰθ {86 τηδίῃ ροϊηὺ ἴογ ἐμβϑοοσαίϊο ἔα τι, Ὀαῦ ἰύ 
ΔΙ ΑΥ͂Β ὈΓΟΒΌΡΡΟΒΟΒ (Ὧ9 το δ γβὶο8] ἰάθα οὗὨ ἑἐτητηοσίδ! ἰΥ. [ἢ {Π6 ΘΙ ΐ64] Υἱ ον [16 Βἴ πηθῦ 8 
δι ͵θοῖ ἴο ἀθαΐμ, ἐπ6 ἱπη τ ΘΑΘΌΓΘὈΪΘ Βοϊουγη ἴῃ ϑ.60], θθοβϑῦβο, ἰῃ 186 τοί γΒ]0 8] ἰά68, Εἷ8 
οουἰϊτιοὰ ἀχ᾿βίθηοθ 15 ἱπλπ! ΑΘ ΌΓΑΪο. [1 τ ΐ5 αἀἰϑιϊποίίοη 15 ποὺ τηϑᾶθ δηὰ τηδὶ ἰδ πο, Θοἢ- 
ζυπΐοη ἴθ Βαγθ ἴο τίβθ, 88 ἱπ (86 ποῖῖς οὗ Η. βσεσι 2, 26 Ῥογαιιδδβείσιιισον, ἀἄεγ οἰγιοιϊοῖσδη 
1εῖτε πυηὸπ εν ζὐγιδιεγ ἰϊολ εῖ, 

ΓΤΑΤΕΞῚ ὝΟΒΚΕΒ ΟΝ ΒΙΊΧΑΙ. 

5ο0 26 πξιε ευαπσεῖ. Κινολεπεείίωης, Ἀεο. 28, 1872, “2 ́1΄6 Ἰσυφϑίεη, Εὐτϑολωησεη δεν αἷδ 
ΖῪ σε ἀε8 διδίϊδολεη διαὶ." ῬΑΙΜΕᾺ, ἴῃ ἷ5 ποτῖκ, 722 Τεβεγί ο ἰλε Ἐτσοάιιβ, ᾿δ5 ἀδοϊἀοὰ 
Δραϊηδί βογθα] (1 ΕΡΒΙυΒ, ΒΑΕΤΙ ΤΥ, ΗΠ ΕΒΖΟΘ) δηὰ ἴον βἰπαὶ. 8Ξ0 δ]δοὸ (μ6 πουῖ οὗ ἐδμο Βτὶ- 

Εἰδ Οτάπδηςς Ξασνου. ΤῊ Ζοηπάοη Αἰλοηπεειιηι 88 βαϊᾷ {μαι (86 φαροίίοη ἰ8 ἀθοϊαθὰ, Ὑοὶ 
Ῥτούδεδου. ἘΒΕΕΒ, ἰῃ ἷθ πους, Φωγοῖ, Θοβεη κιη δπαϊΐ, τααϊο απ (86 Βγροίμοβίβ οὗ ὅ6γθ αὶ. 
ΕΓΠΤΤΕΞ δηὰ ΕἼΨΑΤΌ τηδἰ ἰδίῃ (μδῦ ἰὺ ἴδ ποῖ γοῦ ἀοοϊἀεᾶ, ΕΙΤΤΕΒ τοιλδεῖβ: “ Βἴηοο ὑμ6 ΗΔᾺ 

ΘΟΠΓΟΙΥ ἴμοτο ἤδυθ Ὀθθη {πὸ Ορροβίίθ γίϑνβ---ἰθ Ἐργρίΐδη, νμΐο ἰδ ἴοσ Βοῦρα]; δηὰ ὑδ 

πρὸ ως, ἴον {86 ῥγεβευῦ 5'1πδὶ.᾽ 
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ΤΗΞ ΤΑΥῪ.Ψ 

,. Βίῃμ 66 ἰὺ 16 οογίδί ἢ ἐπα (Π6 οἰ} 4] ἴδ οὗ [86 ἀδορίοριιθ ἰβ ἰάθη ς81 τὶ {86 Ἰανν οὗ ὑπο 
οοηβοίθησο (Βομ). ἰἱ, 14)---ηα 1 18 4130 οογίαίῃ ἐπδὺ 6 ἀδοβίοριο Ἰορίς8}}ν γοαυγοϑ (86 Αγ 
οὔ ψουβῃΐρ δηὰ βδογίῆσθ, 848 ψὸ]} 85. 89 Δ [ὉΓ ἴπΠ6 Κίπρ, ἴον [6 βίδίθ, δηὰ (Ὁ μδι---ἰϊ 
[Ο]]οντβ (μδ΄ (680 ἰαδὺ ὕντο οἰ Β᾽ δύο Β 8.ΓΘ Βυτα 018 δηα ἴγρο8 οὗἁὨ [86 ἐπι ρογίβη 0 ]6 Ποστηβ οὗ 
ΤΩΔΠ᾿ 5 ἵππον Ἰἰἴ6, οὗὨἨ (86 ἱπαϊνί πα] αρὶ γὶῦ 885 νγ8}} δ8 οὗ [86 βρί γί [8] 116 οὐ πιδη κί πὰ. 1η [86 
Νον Τεβίδιηοης [86 016 1ΔῈῪ οὗ ββδογίδοθ 18 οοηγογίθα ᾿ηΐο βρί τἰϊα δ] ἰάθα8, δηὰ ΟἸ τ βείδσιϑ 
86 Γαργαβοηΐθα 88 (80 βρί γὶζ 4] μοὶ οὗὨἨ {πδῖγ σου] ἰϑδάδν, ΟἸσίδῦ, ΟΥ 85 [}9 Βο] 1618 οὗ ἀοὰ 
ψο, ὑΒτουρἢ τγαγίασο τὰ [86 Κιἰηράοιῃμ οὗὁὨ ἀδιίζποββ, 8.}4}} ραΐῃ (86 ἱπμοσίίδηςθ οὗ φρο 
(ΕΡΆἈ. νἱ. 11 ἢ). 

ΤῊΘ ᾿αν νγα8 δἰ σαγβ ἐπο- 4. Οὐ {δ ὁπ6 5146 10 τηυδὺ ἀονοῖορο 88 ἴ8ο 1ὰνν οἵ (89 δρὶ- 
τς ; οἡ [86 ΟΥΒΟΥΙ 846, 48 ἃ ἰὰνν οὗ (δμο ἰοἰξογ, ἐῦ σου] Ὀδοοϊηθ ἃ ᾿ΔῪ οὗ ἀσδί"---ἰ δῦ 18, ἰπ 1818 

ΔΡΡαγοηῦ οοηύγαβί Ὀούνοθῃ ἰΐ8 βρί σὶῦ δῃὰ οχίθγῃηδὶι ἔογιι ἰδ τηυδύ σονϑὶ ἰἰ86} 1, ΤΏ βοϊαὔοι 
οὗὨ (818 οοῃίγαϑὺ ἐβ Ὀγοῦρμῦ δϑουῦ ὈΥ σαἰδβίσορ μοβ τ ῃ]οἢ, οα ἐμ6 του] γ δἰάθ, ΡΡΘΗΓ 88 189 
ΘΟὨΒΙ ΔΕ ΟῺ οὗὨ ὑγαρϑανῦ ; οὐ {16 αἰγῖμθ βἰ49, 85 ὑμ6 σοηδυϊηπιαίίοη οὗ ὑμ6 ῥγιοβί ῃοοά. 

ΤῊΘ ἰδὺν 458 (0 ῥχὶποίρὶο οὗἉ 11 18. ομθ, [86 ἰδ οὗ ἴονϑ, οὗ Ῥϑυβοπδ ΠΥ ; (86 Δ 85 {πῃ 6 
Ῥγὶποΐρ]6 οὗ βοοι οἵ 18 ὑπο- Ὁ], {16 1Δῃν οὗ ἴον οὗ ἀοἂ δηᾶ ἴονϑ οὗ ἴὩδη, [86 ΒΑΓΙΠΟΩΥ͂ οὗ ποσ- 
810 δῃηά οαϊΐατο. ΤὨΘ ΔῊ 88 ἴΠο βἰδίαΐο οὗὁἨ [16 Κίηράομι 6 ἐγοο- 0] --- το ρ ΒΘ ἴ68], δδοογ- 
ἀοίαϊ, τογαὶ. ΤῊΘ Ἰδνν 88 [86 βίδίυαΐθ οὗἨ (86 Κίηράοτηῃ 15 σίνϑηῃ ὑπάον ἔθη μοδάβ, (89 παπαροσ 
οὗ {89 οοπηρ]οῦθ οοῦτβο οὗ (89 που], δηὰ ἔγοιμι (818 Ὀδβὶβ βρτίπρ 105 τη] 1 0116 ται  βοαίίομβ, 
{86 Βγτ 0] βιι οὗ 411 ἀοοίτϊ 68 οὗἉ δ δὰ 116, 8 ἴγοθ οἵ Κηοπν]οᾶρο δηὰ 8 ἴγϑο οὗ 116; τασηΐ- 
βορίϊοπβ ὙΒΙοΣ Φ 6 β ὑΠΘΟΪΟΩΥ͂ οὗὨ πο Ἰοὐΐου 88 δἰϊοιηρ δα ἴο πα ρογῦ οχϑοί]γ. 
ον δ δ 8 ἰῃ οχϑοῦ σοσσοθροπάθῃσο, ποῦ ΟἿ πἰῸᾺ [86 παίαΓΑΙ 1 ΟὗὨ τηοσα]β, θα 

ΑΙδῸ τ ΪῸ [8.6 ΤΊΟΓΔΪ Δ οὗἨ Ὠδίαγο; δηᾷ ἰΐ ἰβ 8 οῃϑ-ϑἱ δὰ υἱοννγ ἴο σορζαζγὰ ἴμοβϑο 1608] ργδοθρίβ 
88 Οἰ ΘΓ ΟΠΙΪΥ͂ δοδίγδοῦ το] σι! οσδ βίαια θθ, ΟΥ 83 Ἰβ6 στὸ ἰαῦγβ ΟὗἨἉ ἈΘΑΙΓΒ δαὰ οὗὨ σοτηπηομ πο 8], τὶ 
ἃ Το] ρίουβ ΡῬγροβθ. [Ιἢ (μΐβ χοϑρϑοῦ ἴμβεσθ 88 Ῥθϑῃ ρτοδί οομδιδβίοη, 85, ΤῸ δχϑιαρῖο, ἰῃ 
ἨΕΝΟΒΤΕΝΒΕΒΟ ̓Β στ τβ. 

ΤὨο ἀοναϊοριηθηΐ οὗἁ [Π6 16, ἰΒ] αὐ οη γγ88 ᾽πὶ δοοογάδησο τὶ (86 ποοὰ ἴον 10---ἃ δος νοι 
τηυβὺ πο θ6 ογοσϊοοκεά, Τὰ Ἀἰθσγαγο οὶ, ΙΔ οὐὗἨ τοσβεΐρ ἰ6 σοααϊγοὰ Ὀδοδῦβθ [86 Ρθορ]6 
ὝΕΓΙΟ δίγδαϊ ἃ ἴο δηΐδῦ ἰῃίο ἱπηπηοᾶϊδίθ οοιηπηπηΐοη τὶ Φο μον ἢ (Εχ. χα). Αἴἶἴονῦ (86 ΡΘΟρ θ᾽ 8 
7411 ἱηύο ἸΔοΙδίγυ, ὑπ 6 αν οὗ {89 πο ἰΔὉ]68 18 1ΠΠυδἰτα θα πῃ ἔτο Αγ 5, ὈΥ͂ τα ἀπμοβα δὰ ὈΥ̓͂ 
Βουθυ Υ, ὈΥ (06 δΔῃηποπποοιηθηῦ οὗἉἨ 7 ΒΟΥ Β Κ͵ΊδοΘ, ἀπ ὈΥ͂ ρα πἰβμμηθηΐ. ΑΒ (6 Ὀγίοβίβ ὙΘῚΘ 
681164 ἴο τηαἰηἰδίη {86 ψαγίατο οὗ [βδγϑ6] τὶν ΐη 086 ΡΘΟρΪθ, βΒο [86 δυαν οὗ αοἀ νγ88 οδ]]ϑὰ ἴο 
ΟΔΙΤΥ ἴπ6 ἰανν οὗ αοἂ ἰηἴο (9 που] 88 ἃ ρῥτἰεβίμῃοοά αὐ ἐζίγα. ΤῈΘ πο] ἀΐης οὗ [89 βρ᾽ γἰίπδὶ 
οἰιαγδοίον οὗἉ [9 δ ψγὰβ8 ρσγουϊ δὰ ζὺ γ᾽ 'π Ποθϊοσομ οΥ. 

Αςοοτγάϊηρ ἴο Φοδη τἱ., Αοἰβ χν., δηὰ “6 ῖβὴ (ΒΘΟΙορΥ, (μ6 μαβῖ8 οὔ Μοβαὶς 1ορ]β᾽ δυο 88 
8. 5{}}} τπηοῦ6 δηοίθηῦ [δγν---1, [86 80-04116 Νοδοβιὶο ραίσγίδγοδαὶ Ἰὰτ ; 2, [86 ΑΡγδδδιῖς ρδίσι- 
ΔΙΌΒΑΙ ᾿δνν οὗ ΓΆΪΠ. 

ΤὨΘ 80-08116α -Θοπηπιδηαβ οὗἨ ΝΌΔὮ διὸ ἃ ἰγδάϊ θη οοπποοίρα τὶν (ἢ 6 βΌΠΟΓΑΙ ῥσίηοῖρ]θ 
οὗ τηοποίμοίβῃι,, ψβϊοῖ ΤΟΥ 8 ἰἀο]ασΥ, δὰ τὶῖ (89 ἔμ πάδυηθηΐαὶ ἰδ οὗ ἈυπλδηΥ, πο ἢ 
ξου θ᾽ 48 τιυγάον, 

ΤῈΘ ἢτβι ἰὰν οὗ {86 ΑΡγδβδιηΐο οονοπδηῦ ἱβ οἰγουσμοίβίοη, τ ϊ οἷ, 88 8 ὑγρ6 οὗὨ ΤΕρΈΠΟΓΆ- 
ἴοπ, βίῃ! ῆθβ {10 σοπθθογαίίοι οἵ [86 ἔτ ἴο τεροπογϑίίοη (θη. χυἱἱ.), δηᾶ ἱῃ Εἰχοάιιβ (818 
αν ἷβ τη ουγοα ὈΥ̓͂ ΤΩΘΆΠΒ οὗ ἃ Βἰτἰ κίηρ Δοὺ (ΕΣ. ν. 24). ΙῺ Ῥαδίγίδγομδὶ 1310} 10 νγὰ5 {86 88- 
ογδιηθηῦ οὗ οοπβθογαίίΐοῃ, 1Τύῦ οοηΐδίπβ 86 ρόγῃι οὗὨ {86 τῃοπούμεϊβίϊο 1ΑΥ οὗὨ τηδυτίδρθ. ΒΥ 
ΑΥΔΠδμ Β χτοδῦ βδογίῆοο, οοσηπιδπα θα δηὰ αἰγθοίθα ὈΥ Φϑθονδα, αδη. χχίὶϊ., {6 ἰγδα 1 0}4] 
δηὰ οογγαρὺ δποϊθηΐ σα] ]ρίοῦβ βϑοσ ἔοοβ ΤΟγΘ ομδηροὰ ἰ0 ἃ Βα] ον ουδίομι, δηὰ {15 ἔδῖκοβ 
486 ἔογιῃ οὗἁ ἰαὺν 'ῃ [86 ἱπϑιταὐΐοη οὗὨἉ [86 Ῥαββονοσ, [μ6 ββογοϑᾶ Ἵοἰοταίίου οὗ (6 οουθηδηύ ψὶ ἢ 
186 ἢουβθ οὗἨ 1θγβοὶ. ΤῊΘ ῬΔβΘΟΥΟΡ 18 ποῦ ΟὨΪΥ [86 σοηἑγαὶ Ποστὰ οὗ 8]}} ἔοστωβ οἵ βδοτίῆςθ, Ὀαὶ 

δ ἰβ 4180 [8 Ὀαβἰβ οὗ Ἰορἰβἰδέΐοη ; ἔογ οὐ ἰδ ἀδρϑηά {86 δἰ ιἷοδὶ ἰανγθ οὗ [6 ποσβῃῖρ οὗ αἀοά, οὗ 

486 Βα! Ποὐΐηρς οὗ Ηἷβ πϑτηθ, οὗ [μι δοπβοογδαίζου οὗ [δ μοῦβα, οὗὨ ἔεβίϊνα]β, δῃὰ οὗ το  ἱψίουβ ϑάυ- 
οαἰΐοι, οὗἨ {0 οοπβοογδίϊοι οὗ (μ βγβϑύςθοσῃ δηά οὗ [86 1,ουἱίθβ, δα Ἰββϑυγ (86 οἱτὶ] ἰανν, ὉῪ 

᾿48ο τορυϊδίίοη οὗ [80 ἐεδίλνα!β δηὰ οὗ [86 ῥγίηςσὶραὶ οὔἶοοβ οὗ [89 ὑποοογδίϊο βίδίθ. 



ΤῊΕΒΕ ΤΑΒΕΒΝΆΑΟΙΕ. 8ὅ 

ὙΠ6 ἴθγοθ Ρῃ8568 οἵ σγεϊ βίοι, [ἰδ ῥσορβοίίο, βαοοσάοίδὶ, απ ἃ υοϊ αμίδυυ οσ Κίηρσὶν ομαγδο- 
ΘΓ, ΒΡΡΘΆΓ ὉΠῸΘΥ ΡΘΟ] ΑΓ ἰογπηβ ἰῃ [86 Βρίθγ οὗ ἰδ. ῬΧΟΡἈΘΟΥ͂ ὈθοοσαθΒ σοΙατηβηά, τοβὶρ- 
Ὡδίϊου ὈΘΟΟΙΏ65 ΒΔ Υ18Ώ66, οΧα] ἰδ ΐοη ἰο τογαὶ ἔγοθάοιμ ἴγοτα {86 νου] δῃὰ ἰῃ οοτισαι πίοι ἩΒ 
αοα 18 {μοὸ δῃίγδῃοθ ἱπίο {89 ἈΣΙΩΥ͂ οὗ Φομονδῃ. [Τὺ 88 θ6θὴ σοιμδσκϑα δθονο μα [8680 ἴὮΧ66 
ῬὮΔ568 8.6 ἰορίοδ!]ν ἀδρεπάθηΐ ρου ΘΟ οἴδμοσ δ ᾿πβοραγαῦ]θ. 

ΤΟ τοϊδθοῃ οὗἁ (ῃ9 Δ [ο 186 1468], {86 ἴδῖν οὗἩ {μ6 Θρίτιῦ, 18 [ἢ γϑϑ- 918, ΕἸσεῦ, ἐμ 1ὰ τ 
Βουπᾶς 11ἴ τὶ 18 Ρ] δίῃ τϑασϊγοιαθηίβ, ἀπ ϑϑοῖ Οὴ6 ΝΟ ἰ8 ἴῃ δοοοτὰ υἱιὶ 1ξ τϑοϑῖγαβ ἐΐβ 
Ὀ]εββίηρ,---θ 18 ἃ ροοὰ οἰ ζεη. Βαΐ 88 [86 1Δτνὺ 15 ὑΠ6 γαργοβθηίδνο οὐ {8.6 τηογδὶ] 1Δ64], ἰὐ ἰδ 
Στ ΡΟΒ581]6 ογ β' πα] πθη ὕο δνοϊὰ οοχαΐηρ βμοτύ οὗἉ 118 τοψαϊγοπηθηΐβ. Βοίοσθ [86 ἐγϑηβρτοϑθβοσ 
θ6γΘ ἃγὸ Ὅν ὙΔΥΒ; 17 6 οοΟὨ ΐπι168 ἴῃ πη8]1οἱοῦΒ ἰγαηβρτοβδίοῃ, [ἢ 6 ἰδτν βρϑῖγβ Εἰμὶ ουἱ,--- 0 
ῬΘΟΟΙΊ6Β “ ΟΒΘγομα,᾽ δοουχεο; Ὀαύ 1 6 ΘΟμ ἔραβοθ 8 ὑγαῃβργθββίοη, [86 Ἰδτν δοοομπίβ μἰβ γυλὶὲ 
83 Δἢ ΟΙΤΟΓ, Δη4 μβοϊπίδ αἰἷπὶ ἐο0 [8:6 ὙΑΥ͂ οὗἨ δου ο68 οὗ δἰοποιηθηΐ. ̓  ΒΥ ἰδ ργεβοηΐδίίοη οὐ δΐβ 
Βδογιῆςο ὯθΘ ΘΣΡΓΘΒΘΕΒ Ϊῃ ΒΥΤΑΌΟΪ 18 Ἰομρίηρ αἴθε τἱρ μι θοῦβηοθα. Ὑοῦ ὑβγουρἢ (8686 ΥΘΥΥ͂ 
ΒΆΟΓΙ Π068 ἃ ΘΟὨΒΟΪΟΌΒΏΘΒΕΒ 18 ΔΥΤΑ Κη α ἴῃ οδησϊά τη ἷπ48 οὗ (89 ἱπϑυ οἰ θ ΠΟΥ οΥὨ δηΐμλ8] ββοτί- 
βοεβ, οἵ ἴπ6 Ὀοοὰ οὗ Βοδβίβ. Οἱ ἰδ Ρατί οὗ [δ ̓πβίποογο, 9 Ὀτϊηρίηρ οὗ ἃ ββουϊῆοβθ γγ88 8 
ΤΆΘΓΘ ΒΟΥ ΟΘ Οὗ ῥὈχοΐθποο, ἰηδίοδα οὗ δὴ ϑαγῃδδὺ ὑγαγοσ,. 16 βίῃοογθ ΟΒΈΌΓΕΥ ν)δδ ἀἱγοοίοα ἴο 
186 Γαΐυτο, δΔηά ἰῃ ΒΟρ6 οὗὨ [86 οογηΐῃρ γ68] οσρίδίίοη ἷβ βου Ὀθοβσὴθ ἰγρίοβὶ, δὲ 88 ἰμι6 
αν 1ἰϑο]  βοί ἔοσγί (818 ὑγρίοδλὶ ομαγαοίοσ ἰῃὰ [6 γγοαὺ βδοσί ῆοθ οὗ δἰοποιηθηί. ΤΆυ9 (86 Βοῃ 
οὗ [86 ἰατν ΘοΟΙ 65 ἃ τλ8ῃ οὗ ἰμ6 ϑ' ρί τεῦ, ἃ βο] ἀϊοὺ οὗ (σα ἔοσ ὑμ6 γϑδ]ζαίζοη οὗ Ηΐβ Κἰηράοχω, 
τῃουρἢ ΟἿΪΥ ἴῃ ἰγρίοαὶ] ἔοσω. Τὴ ἀθοδίοραθ ΤΔΔΥῪ ὯὈθΘ τορδγάθα 88 ἐῃ9 βἰζη-ἸΔηυ.4] οὗ ΟἸσὶδί 
ἦπ ουὐέίπο; (86 ΔῈ οὗὨ βδουϊῆοθ 88 [6 ἴγρο οὗ Ηἰβ δἰοπδθῃιθηῦ; (ἢ ταδυοὶ οἵ [βγϑϑὶ 85 (6 
Ἰοδάϊης οὗ ἰμ6 Ροορ]ο οὗ αοἀ ὑυπάογ Ηΐ5 σουδὶ ογάϑγα. 

Οομβίἀογθα 88 ἴο 18 βββθῃη 8] ομαγβδοίεσ, [86 1δὺν 18 ἃ ὑγϑδβῦτο- ΠΟῸ89 οὗὨ νϑ]]θὰ Ῥτοσηΐβοα 
οὗ Αοἀ᾽ Β ρτίδοθ, βίῃοθ δΥ̓ΘΥΥ σϑαυϊγοηιοηὺ οὗἩ αοά ἰΒ 8ῃ ἐσργοβδβίοη οὗ νμδαὺ Ηθ γζᾷνϑ τζδῃ ἰῇ 
Ῥαγβϑάϊΐβο, δηᾶ νμδὺ Ηδ {11} δραίη σῖγα εἶτα ἴῃ δοοοσάδησο ὙΣῸΏ ἷ8 πϑϑίβ. 

Ιη δααϊδίοιῃ ἰο {86 1ἰὑογαΐαγθ ΔΙ ΓΟΔΑΥῪ ρίνθη, Β66 [86 αγίϊοϊθβ ἴῃ ἨΈΒΖΟΟ δῃὰ ἰη ΚΓΟΒΕΝ- 
ΚΕΙ,Β Ζεσίοου. Τὰ ὝΙΝΕΒ᾽Β ᾿ εαΐ- ἸγΟγίεγδωοσῆ, 111 Ὅ6 ουπᾶ 8. ὙΘΙΥ͂ 0}} 1ἰδὺ οὗὨἩ 186 [106- 
ΤΑΪΌΓΘ. 

8 ΤΑΒΕΒΝΆΟΙΕ. 
ΤΏο ἰάοα ἐμαὺ ΘΟ τγἃ9 ΠῸ σϑηῦγαὶ ΒΟΙΪΥ ῥίδοο Ὀοΐοτο {86 1,ου 1.4] ἐδ ΌΘ ΤΉ δο6, σὶνοβ σἶθθ 

ἴο οοτγίαϊπ οὐ Εἰς 81 δϑβατηρίϊοηβ. Βυῦ ΟὨΘ τλὶρ ἢ 88 νι }] ἀουδὺ [μα΄ {ΠΟ γῸ τῦᾶϑ ἃ ἰΔΌΘΓη 8016 ἴῃ 
16 ψ]]άΘτη 655. ΤῸ ἰά68 οὗὨ (86 ἐδΌΘΓΠΔΟΪ6 8.ΓΪ8β68 ἴγοτῃ {86 τοϊδίίοη οὐὗἁἩ [Π6 1δὺν ἴο {86 119 οὗὮ 
[5786], ΟΥ ἔτοιαι {86 γοαυϊτοιηθηὺ οὗἁ 8 {Πγθ6-ἴ0]ἃ υἱρη θοῦβηθδα ΟΥ̓ ΒΟ] π685. ΤΟ σοαυϊγοπιθηΐ 
οὗ βοοΐβὶ Οσ 16 ζ4] ΒΟ  Π688, οὗ 16ξ4] οἱνίο νἱτίαθ, 15 (80 τοαυϊτοτηοηῦ οὗἩ [86 οουτί. Βαὺὶ 88 οἶνὶο 
γίγίαο οδηηοῦ ὈΘ δοραγαιθα ἔγοσῃ [6 το] ἰζίουΒ Δη ἃ τηοταὶ]ὶ ἰηΐοπὶ τ ΙΘὮ ἰβ 18 Βρί γἱ 8] Ὀ 8818, 8Ὸ 
1[8ὸ οουτγύ οδῃποῦ 60 Βοραγαιθα ἔγομι ἴ}:9 βαποίθαδιυ. ΤῊΘ οουτὺ ἩΒόΓΟ βδοσ  ἔοθϑ ογο Ὀτοῦρί 
Ἧ885 006 ἘΠῚ ἴμ6 ΗΟΙΪΥ ῥἷδοθ δά ἴπὸ Μίοσί ΗΟΙΪΥ ρἷβοθ. Τδ6 (μοοογαίϊς οουῦχί γ88 Ῥοββὶ Ὁ]6 
ΟὨΪΥ ἴῃ ἰΐ τοϊδύϊοπ ὕο [6 βαποίθιυ. Ὑὸ ΗΟΪΥ ῬΊδοοθ ὈΥ 1.8 δοπίογιημδίϊοι 8 ἱταροτίδοξ, 88 
189 Ρῥΐδοοθ οὗ βο᾽ τοπυποίδίίοη, οὗ δορί γαϊίοη, οὗ ργαγϑτβ, οὗἩ τωοχηϑηΐϑ οὗ θη! σε ἰθηπτηθηὶ οὗὨ [ἢ 6 
ΒΟΌΪ, Ἰδποθ 8ῃ ΟὈΪο β; βίγαοίγο, τ οι ἤη48 115 Θοταρ] μμθηξ ἰη ἴῃ Βαπδγθ οὗ ἴῃ Μοβὶ Ηοὶγ 
ῬΙδοο, ἰμ6 ρἴδοθ σι μοσο αοἂ τοϊσηθα Βργθιημθ, ΤΠ ΓΘ Το γΘ ἴπ6 ΘὨΘΥΌΡ τη, [Π6 Ρ]Δ66 οὗ (9 ρογ- 
ἴοοὶ βαυϊϑίδοίίου οὗ (86 αἰγὶ η9 Δ ΟΥ οὗ αἰοῃοιιθηῦ, δηᾷ οὗ ἃ νἱβίοῃ οὗ αοἀ πιΐὶοὶ ἀϊὰ ηοὐ ΚΙΠ θαΐ 
ΤΩ846 αἰΐγνο, [6 Κ'Βοκίηδῃ. Τΐβ στδάδίϊοη ΤΘΟΌΓΣΒ ἴῃ 811 θαποίυδγιοβ. [ἢ Οδίο]ς, ασθοκ, δὰ 
Βοϊηδη ἰδ} 168 86 ταοβῦ ΒΟΙΥ οἷδοθ ἷβ, δ΄ (Π6 Τηϑῆη6ῦ οὗ 6 δησίοπέ βϑῃοίΔΓΥ, ΙΔΟΤΘ ΟΥ̓ 
1688 βΒυῖ οὔ [Ιη (86 ομυγοθοβ οὗ σϑάϊοαὶ Ῥγοίοβίδηςβ ἰ86 οἤδηςοὶ 85 [06 ρΐδοθ οὗ [6 βϑογδᾶ- 
τηδηΐδὶ Δ9ΒΌΣΘΠΟΟ οὗ δἰοποιηθηῦ (Ὁ ἰμόοβθ ἯΏΟ ρᾶσίδκο οὗ [89 ΒΌΡΡον ἰβ τηδάθ ἰϑνϑὶ Ἡϊ} [86 
Βοον οὗ [6 ομυτοῖῦ, ΜΈΣΟΝ Β88 πὸ δουτί. 

Ξοο Ὗ. ΝΕΟΜΑΧΚΧΝ: 216 διυελίμίε τὰ Βια πα Ἡροτί, 1861. ΒΙΘΘΈΝΒΑΟΗ: 2216 πιοβα- 
ἐδοῖε δι ολίμίε, 1808. Ἠὸδ ὑγοδί οὐ ἐδ ἐδθθστιδο]θ 4130 ἴῃ ἴδ δρροῃᾶϊσ ἰὸ 8 ῬϑιαρἩ]οῦ: 
Τὶς Ζειισγιίδδε 68 Ἐναπρεϊιδίεηι ϑολαπηεδ, 1867. 4. ῬΟΡΡΕΒ: 267 δὲδίιδολα Βεγιοδέ ὥδον αἰἷδ 
ϑδιυμδλιί, 1862. ΨΑΝΟΕΜΑΝΚΝ: 2) 16 Βεαευίμης ἀν δι δλίμίο, 1866. 

Οοποογηίος ἴπ6 ἴοτπι οὗ [δ [Δ ΌΘΤΙ 8016 δα ἐπ βυτ ο] Ἠ τὰ οὐὗἁἨ {86 ΘΟΙ]ΟΥΒ, 566 (8 ΟὈΠΊΠ, 
ο Βον. χὶ. ὙΨΑΝΟΕΜΑΝΝ 68118 [6 ΠΌΤΟΥ ἄγα, ψ ὨΪΟἢ 18 (η6 Ὀ8818 οὗὁὨἨ {86 τηθαβυγομγχοηί 
οὗ (86 οουσί, {86 παπαῖ οΣ οὗ πηΐι} 8]]ςἃ Ἰοηρίηρ δἷνονς ροσίδοου, Βαὺ ἐμ 18 Ἰοησίης ἀοε8 ποὶ 



86 ΒΡΕΟΙΑΙ͂, ΙΝΤΒΟΘΌΟΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΒ ΤΗΒΕΕ ΒΟΟΚΗ͂. 

ΤΟΔΟΝ ρογίδοϊοη ἴῃ 89 Ῥδγδ ] 6] στη οὗ [ὴ6 βαποίθδιυ. Ἧἴ9 ανὸ οδ]]οὰ ἔνο [816 Ὠυ μα θΟΓ 
οὗ {το0-οῃοΐοο, Βου. χὶ. Ου ἰδ πηδίοσὶδ]8 οὗ (86 ἐδθοσμδοϊθ, δοὸ ΑΝΟΕΜΑΝΝ, Ρ. 7; δἷβο 
ΟὨ ἐδ Ἑσογοσίηρδ, ἢ. 8, το [86 τοϊαίίοη οὗ ὑ89 ἰἀἄθη ἴο μ6 τογϑδὶϑᾶ, δοοογσάϊηρ ἴο 86 [δ 
οὗ {μοοογϑῦῖο ΡῬΡΘΒΓΒΠΟΘ, 8 ἴο Ὀ6 ΘΙ Ρδ8ῖζοα, Τμ6 ἰαβίο οὗ ὑη9 του] ρῥγοϑϑηΐβ (86 δεϑὶ διὰ 
ταοϑὺ Ὀδδι 11] δἰά6 πὶ βοαῦ; [86 εοβυμοίϊοβ οὗὁὨ (6 {ΠπΘΟΟΓΔΟΥ͂ ὌΣΩΒ [π6 τηοϑῦ Ὀοδυῦ Ὁ] 8149 
μη. ΕῸν [10 ΒυτΟ] δὰ οὗ ὑμ6 ἴδγεο ρίβδοεβ, δῃὰ οὗ [26 Ῥυίθβί!Υ δισο, γγὸ σοῖο ἰὸ 
186 Θχοραβ18. 

2. ΤΕΥΙΤΊΟΟΤΗ. 

ΒΙΒΙΙΟΑΙ, ΑἸΙΕΘΟΒΥ, ΞΎΜΒΟΙ, ΑΝῸ ΤΎΡΕ.---ΤῊο ἐμΘΟΥΥ͂ οὗ [89 ἔρτγοβ οὗὁἩ ΗοΪγ βοσί ρίασο 
ΒΘ οηρβ 'ῃ ΖΘΏΘΓΑΙ ἴο (86 Βοτιηθηθαίίο8 οὗ βοτὶ ρίαΓο ἔγοσα αἰθῃμθαὶβ ο Βονοϊδίζου, Ὀυΐ ἐπ 8 βρϑοΐδὶ 
Β6ῃ86 ἰὲ ΒΘΙΟΏΡΒ ἴο 8η ἰηἰγοἀποίίζου ἴο [ον] ουθ. Το δυοϊὰ τορου 0} 16 σα ῖοσ [ῸΓ ἐἰλθ σΘΏΘΓΑΙ 
(ΠΘΟΙΥ ἴο ἐμΐ8 Οομλμι. [πἰτοά. ἕο Μία. χὶὶ.; ἔοὸγ [86 Βρθδοΐδὶ [ΒΘΟΥΥ ἴο Ιπίτοὰ. ὑο ον. ΤΆθθῸ 
Ῥοϊπΐ τ .}} Ὀ6 ἱοπομϑᾶ προ ἴῃ 8 Θχϑρεβὶβ οὗ (86 ἴμσθθ Ὀοοῖκβ. 66 αἷβο τὰ ῦ Ζοσηναξὶκ, ». 860 ἢ. 

Α5 [δ Βυγπθο]βηι οὗ 1ουἰυουβ ἰβ ἸΑΥΚΟΙῪ ἰγοδίθα ὉΥ͂ ΣΩΔΩΥ͂ δυίμοσβ, γα Δρροπὰ ἃ [ἰδεῖ οἴ 
[89 Τηογθ ἱτηρογίδηῦ ΟΕ. 

ΒΡΕΝΟΕΒ: 1724 ἰεσίδιιδ Ηεδγαογπι τἰμαϊίδιυιδ δαγωπιγις ταϊϊοηίδιιαθ, ΤΟΡ᾽ηροη, 1782. 
ἩΠΤΙ1.ῈΒ, Τὲς Ῥογδίϊαεν ἀν Κιγολο 6686 Νεμθη Τεδίαπιεγιίβ (Βε6 δον). ΒΑΕΗΒ: δὶς 
ϑυγιδοῖϊδ ἀδ8 πιοδαϊδολεη Κιυΐζίωδ, 1876. ΒΑΞΒΗΒ: 1260 βαϊοπιογιῖϊδολε ἸΤεπιρεῖ, 184]. 
ἘΒΙΕΡΒΙΟΗ: ϑινγιδοίϊξ αδνἦ πιοδαϊδολει Δ ἰδηῶίο, 1841. ἩἨΕΝΟΒΤΕΝΒΕΒΟ: βεϊϊγᾶσε ζῺ 

Τυνϊείίσ ἧπ8δ ΑἸ6 Τεβίαηισ. ΤἸῊΒ ΒΑΜῈ: 9)Ε Ογΐεν αἀεγὺ Ἡεϊϊσεη δόλγυ, 1852. 
11800: 2.48 Οὐγεηιοηἑαϊρεδεῖς ἀε8 Αἴίενι Τεδίαπιεηίδβ. ἢ αγείεϊιιπσ αεδϑοίδεη, πᾶ ΜΝαολιυεὶδ 
δοίην Ετζῶϊιμπο ἵπι ευιση Τεδίαπιεηί, 1842, ΚΟΒΤΖ: 2 α8 πιοδαϊδολε Ορήεγ, 1842. ΤῊΒ 
ΒΑΜΕ: «Βεϊίγᾶρε τῶν ϑυπιδοῖϊξ αἀδ8 πιοβαϊδολεη, ᾿ιμίωδ, 1 Βά. (δὲ ᾿Κωιυ8-ἰί6), 1851. 
ΤῊΕΞ ΒΑΜῈ: ΗΗἱδίογν οὗἨ ἰλε Οἰά Οὐρυεπαπὲ, ΟἸΑΒΚ, ἘΔ᾿π θυ. ΤῊΒ ΒΑΜΕ: 22 εν αἰ οδίαπιεηέ- 
ἤοῖλε Ορζογκιζίια, 1 ΤῊΝ] (224 Αιιϊιυδροδείε), Μιϊλα, 1862. ΤῊΕ ΒΑΜΕ: δεϊϊγἄσε τῶν ϑ'νην- 
δος ἀε8 αἰ εείαπιεηιολεη, Κιζίωδ, 1859. ΒΑΒΤΟΕΙΤΒ: ζύεδεγ ἀεὶ αἷΐ- πα πειἐεείαπιεγιίϊολενι, 
ΑΚωΐαιδ, 1882. ΤῊΕ ΒΑΜΕ: 16 Βωπαεείααάς, 1857. ἘΎΧΡΈΟΤΗ: 2.16 Οοἰϊεδαϊεηδίογαπμπσονι, 
ἐπ ἀν αεμίδοῆεη Αγολο, 1884, ἘΆΒΟΗ (ΟΑ[}.): 2ὲ6 πιοδαϊϑολεη ΟΡ Γεγ αἷ8Θ Οτγιπαίΐασο ΟΕΥ̓ 
«Βιίμίδνι ἴηι γαίογ- ὕὔγιδον, 18δ6. ἘΚΥΕΡΕΈΕ: 29α8 Ῥγιεδίετίλμηι ἀὅἐ8 Αἴΐεη Βυπαες, 1805. ΑΝ- 
ΘΈΜΑΧΝΚΝ: 2)α8 Ορΐεν παοΐ εν Ἡεϊδρον ϑολτί, αἰίδη, εὐναὶ πξιιδη, 7εβἰαηιεγιίδβ, 1806. ΤΉῊΟΙΤΟΚ: 
7 αβ αἷς Τεβίαπιοπξ γα Ἰξμοη, Τοδίαηιεγ, 1803ιΒ ΒΒΕΑΜΕΒΡΕΈΙΌ: 7267 αἰιεϑίαπιεγϊ δε Οοἰΐδ8- 

αἰϊδηϑί, 1864. ΗΟΡΈῈ : 0ῖε πιοδαϊδολέη ΟὨ7οΓ παρ ἴλτον εἰπηιδιαοΐδη ὑπιὰ τογδι]αϊοΐετη Βεάεω»- 
ἔμπης, 1859. ΒΑΟΗΜΑΝΝ: 16 } είρεδείχε ἀἄε8 Ῥερπίαξειοῖ, 1858. ΒΟΗΟΙΤΖ, 6 λεϊδρον Α4- 
ἐογίλίμηεν ἀ68 Ῥοΐκοδ ]βγαοῖ, 1868.(ἁἩ ΒΟΜΜΕΒ: Βιδίϊϑολε Αδλαπαϊωησεη, 1846. ΤΗΙΕΒΒΟΗ: 
αξβ Ῥεγδοί ἀδἦ' Ελε ἐππεγλαῖδ ἀεν παλοη γεγυαπαϊδολαῇ, 1869. 

ΤῊΪδΒ ρατύ οὗ ΒΙ᾽Ό]16081 ΓΒΠΘΟΙΟΡΥ͂ 18 συοδογ πὶ ποοα οὗὨ οἷθδῦ οχρ  βηδίζοη ἴο ἔγοο 1ὺ ἔγοσῃ (89 
οοηδυδίου ὙΙΟΒ ἔγθαΌΘΕΕΙΥ͂ αἰδοῖ 68 ὑορὶύ. ΑἸΠ]ΟρΡΟΣ.8] θρυγοθ οὐρῦ ἴο ὍΘ ΘΑΓΘΙΌΪΠΥ αἰδβέϊη - 
ευϊδιιοὰ ἔγοτμι [086 ὙΠ ῚΟἢ 8ΓΘ ΕΥΡῚ681] ΟΥ̓ ΒΥσΆ ΡΟ] 8]. 7 δγθ ἴο δνοϊὰ [Π6 δοῃΐαβίοῃ σοὶ 
ΤΟΘΌ (8 ἔγοτῃ Θοτασηἰ ηρ] πρ [86 ΘΟΧΟορ 518 ΟΥἨ 168] Δ] ροσὶθθ τινὰ 8 8]]οροσὶ χίηρ οὗ εἰδίοτίοβ ἰπδὲ 
δΔ΄Θ ποὺ Δ8]]ΘρΌΣ 681. ΝΟΥ, ὕο βδιβ ΟὟΤ Ῥγοϊἀΐοθβ, Β’Ὸ 6 ΔΙΌ ΓΑΓΙῪ ὕο 4]] ΘΡΌΓΙΖΘ ἰδίου 
δα Ῥχοοοθρῦ, ΟΥ ἐπίουργοι ΒΟΥ ΓΟ ΙῪ δοοοσάϊηρ ἴο {86 Ἰοίίον τπιπτα ἰβίβ ΚΑ Ὁ]9 8] Θροσὶ 8] ἄρογοβ,---α 
τηοᾶθ οὗ οχοροβϑὶβ ἴῃ ΜΠ Οὴ ΒΑΤΕ οὗ Τυθίηροη οχοοὶβ.Ό (6ο {Πϊ8 Οὐμη).. Τηϊτοῦᾶ. ἴο Ἐν.) 
ΤΏ ἀϊδίχυδί δγουβοὰ ὈΥ͂ (118 ΔΙΌΣ ΓΑΓΥ 8] ρου ζίηρ ᾿88 1 ἴο ἃ Ἰοηρ-σομίϊηπ6α ταϊϑαπάσε- 
δἰδπάϊηρ οὗ 811 ΓΟΔ11Ὺ συτα 0168] δηα ἰγρὶς8] ἔἴοστωβ.0 Βαΐ ούθῃ ψ ΒΘ ἴΠ680 ΖΌΣΓΩΒ 8Γδ ἢ ΡῈ }Π6- 
ΤΑ] ΥἱσΒΟ ἀπάἀεγϑίοοα, [8.6 ὑγρ68 ΣῪ ὍΘ ρογγαϊ θα ἴο Ῥ85Ξ5 ΔΎΨΑΥ ᾿πίο ΤΏΘΓΘ ΒΥΤΩΌΟΪΒ; ἰῃδὺ ἰδ, 
[86 ο᾽65868 οὗ ΕΥ̓Ρ[681 ΤΟρΡτοθοπ δ οηβ οὗ [86 ζαϊαγο ἰηΐο [86 οἰα8808 οὐὗἨὨ ΒΥ ΌΟ]168] Γοργοβοηΐδ- 
οπΒ οὗ 5 τ] αν ἐν, ΔΙ βου ὈΟΐᾺ βοσίβ οὗ σοργοβοηξδίζομβ βμου]ά θ6 ΘΔΓΟΙΆΠΥ ἀἰσεϊηροβηοά. 
ΑΒ 80 ΔΙΙΘΡΌΓΥ, (6 Ὀυγὶθϑὺ γγχἃ8 ἃ Ῥγϑ- ιιΐποηΐ σορζοβοηΐδίνο οὐὗὨ ΠἿ8 ῬΘΟΡ]Θ; 88 8 ΒΥΠὉ0], ΒΘ 
ὙΑ5 [8:6 ΘΧΡΙΟΒβίοη οὗ ἰμοὶγ Ἰοηρίηρ αἴϊον τἰρμὐθοῦβη 688 ἰη ροσγίδοϊ οοπβδογδίϊοῃ ἐο αοά; 88 8 
ἴγρθ, 86 ν885 {86 ΓὈΓΟΓΌΏ ΟΣ οὗ {86 ρογίοοῦ Ηἰσῃ Ῥχγίοδὶ ΨὮῸ ψ͵λῸλ8 ὕο ΘΟΙΩΘ. 

ΒΑΟΒΙΕΊΟΕ ΟΒ ΤΎΡΙΟΑΙ, ΌΟΒΒΗΤΙΡ. 

ΤΟ δηἰθοθάρηΐ δηὰ Ὀδβὶβ οὗ βδου βοΐ) τοσβῃΐρ, οὗ [μ6 ἐγγρῖσδὶ οομρ]οὕου οὗὨ ΓΟ] μ]Ο.85 
ΘΟὨΒοογϑ 0ῃ, 5 στο] χίοι ἰ(66} οὐ {86 τοϊδίΐοῃ Ὀούνθοη αοα δῃἀ τυ8ῃ, γᾶ ΔΏΒΎΘΙΒ (86 οηα οὗ 
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15 Ὀοΐπρ' ὉΥ 80 οοπβοογβοη ἕο αοα. ΤΩ ἐχργοαβοα ν]}] οὗ αοἂ 15 ἐβογοίοτο (δ Τουηἀδίίοη 
οὗὍὨ πβδουίβοοθ, δὰ ΗἨθ τηδηϊίοδί Ηϊβο] ἢ ἴο ὑΠ6 ΟὔἴἶΤΟΡ ὈὉΥ Ηΐ8 ργϑβϑῆοο, ἀθοίαϊηρ μ 6 Ρ]866 

δηά {πιὸ οὗ βδοσίβοο, δηὰ ὈΥῪ Ηἰΐβ χἱΐαδὶ οὗἨ ββϑουϊῆοθ δῃὰ Ἠΐβ ποσὰ, ψ ΟΝ Θχρ] αἰπβ {88 
ΒΟΥ ῆοο. 

ΤῊΘ βδοσῖβοο ἡδϑάβ Ἂχρ  δηδίΐοη Ὀθοδῦβο πῃ ἰ89 116 οὗὨ [86 ΒΙΏΠΟΙ 1 88 ἰδίκθηῃ [ἢ ΖΌΓΙΩ 
οὗἉὨ 8 βυτιῦο]!ς δοὺ. Οαοά, 88 ὑλ6 Οπιηΐ ργοβθηῦ, ὑγὶ ΠΥ Υ δπα ὈΠΊΎΘΙΒΑΙΥ ἀοπιδηἂβ [86 Θη γΘ 
οομῃδοογαίίοη οὗ τηϑῃ, [86 Βδουῆσθ οὗἁὨ ᾿ἷβ Μ1}1}, 88 ἴ8Β ὑσουβα ὈΥ {Π6 βδουῆοο οὐἁ ρσδγοσ, “"1Ὲ9 
οαἶνςεβ οὗ (86 1108,᾿ δὰ ὈΥ {πὸ ἀδ:]γ βδοσῖῆοο οὗ [89 ΡΟΊΘΙΒ οὗ 116 π᾿ δοίΐνο βοσυΐοο οὗ αοά 
(Βοιι. χἱϊ. 1). 

Μδη᾿5 σοὶ ρίουῦβ πϑίασο, σοπμδβοίουβ οὗἁὨ [πὸ ἐτηροτγίοοϊοη οὗ [818 βρὶ τ [8] βδου! ἔσθ, 85 βοὺ 
ὮΡ σοὶ ἐρίου Βδουῦ 068 85 8 βοτὺ οὗ βιι δε αὐοη. ὙΠοτοίογο, ἔγομι (Π6 Ὀαρὶ πηΐηρ [Π6Υ Βδγνα Ὀ66 ἢ 
ΟὨΪΥ͂ οοπαϊ ἄομ8}}} δοσορίδο!]6 ἴὸ Φϑβονδὰ (66η. 1.) ; 86 0 δὰ ἐμοὶγ ἰηβαθποα οη {86 πδίαγαὶ 

ἀσνοϊορηγοηὺ οὗ Βοαι μβοηΐϑη), απὰ ἰῃ Βοδί μβο ἶβηὶ Βδηὶκς ἰο {8} ΒΔοΙΙῆς6 οὗἉ ΔΌΟΙΩΣ παίίοη ; [Ὁ ἐμὲθ 
ΥΟΆΒΟΙ, ἤθη ΦΘΒονδι ἰπἰυ1αἰοα [86 τοχοηθσδίϊοη οὗ τδη, Ηδ ἴοοκ ἔμοῖ 85 τΓ61}1 35 τηδῃ ΐτ" 
86] ππάον 8 σατο (6 θη. χχὶἹ.). Ηδηοθ ἴῃ Ηΐβ ἢγβὺ ρσίνίηρ οὗ [86 ἰὰτνν Ηδ ἀϊὰ ποὺ ργθβοσῖθθ 
Ὀαΐ τορτιαἰοά ὉΥ͂ ἃ ἴδ νΥ τΟΓὰβ8 8 β' τωρ] βϑοσὶ βοῖ8] πουβΐρ (Εχ. χχ. 24); δ δοοοιηρδηϊθὰ (ἢ 
Βδουϊῆσο πὶ ΗΠ Ἔχρ  απδίΐοπ, δηα ρυδάι4}}} οδυβοα {6 δη 6818 Ὀούσοθῃ [86 οχίρθγηδὶ δοὶ 
διά (9 ἰάοδ οὗ Ββουῆοο ἕο δρροϑᾶϑγ (1 ἔδηι. χυ. 22; Ῥδβδὶμι 11.) ; δου τ γβ 6 Ῥγοοϊαἰτηρά [ἢ 6 
ΔὈοιϊηϊηδίϊοι οὗ ἃ ΠΊ6ΣῸ οχίογῃϑὶ ββοσίῆοο (188. ᾿χνἱ.), 488 Β6 μδα ἴγομι 86 Ὀδρὶπηΐηρ ΔὈΠοττοα 
1} δδογίδοθ οὗ βο [-π 1] (188. 1.); Ὀυῦ μι}, τι [86 ΚΠ] τηοηὗ οὗ 8}1} ῬΤΟΡΏΘΟΥ οὗ βδογίοθ, 
ἦπι 86 οδοάΐομοο δμὰ ἀθαίῃ οὗ Ομ γίβί, Ηθ τηδὰθ δὴ δπὰ οὗ 811] οχίθιπδὶ βδοτὶ ἤςοβ (ΗθΌ. 
ἶχ, 10, 14). 

βδουῖθοθ οσϑῃ ΠΟ ΠΟΘ ὃ6 ἰπγηρα ὉΥ τη8Δη ἰηίο ἃ 66 Οὔὐναγα δοὺ (80 τοὶ ρίοη 1ἰ66]6, 
1 6 ἀοεβ ποΐ οὔξδυ ἰο αοἂ βδοτ βοθβ {μαὖ δὺο ψ611- ] δβίπρ, 6 οὔἴδσθ' ββουϊ ἤσοβ οὐὗὨ δοιαὶ ηδ- 
ἐἴοπ, ούθῃ ἱβοῦρᾷ (ΠΟΥ͂ ΤΑΥ͂ ποὺ ὈΘΆΓ {8.6 Π8Π16 Οὗ ΒΟΥ 668 ἴῃ ἰμ6 ΟὨ τ βίῃ θοοποίγ. ΤᾺΘ 
τβοοογείίο γἰΐαδὶ] οὗὨ βδουὶῆσθ ντὧὰϑ (86 16 ρ8] βυπι 0116 οουτβο οὗ ἰπβίσυοίίοη τ ΪΟὮ γ88 ἴο οἀ- 
σβίθ πιθῃ ἰο οὔδσ ἕο ἐμεὶν Θοα δπὰ Βδάθοσμος [89 ὑγ6 βδοσί ῆοθβ οὗ (80 μαζὺ 88 βρὶτἰίυ δ] 
Ῥυγχη-ΟἸ ΓΙ ΩΡΒ Δα βδουι ἔσοβ οὗὨ ὑμδηκβρί νην. 

Το ἱπτηραϊαὶθ οσοδβίοη οὐἉ βδοσῖῆςθ 5 ΟΟα τη δ }6βἰδίϊοη οὗἨ Ηπιβ6 1 ὈΥ τονοϊαὐϊοη δηά 
ῬΘΙΞΟΙΆ] ῬΥΌΒΘης6, τ ΒΊΟΝ ὉΤΟ 5689 ΤΏ8} ἴο βδουΐβοθ. [118 ϑυτηθο]ῖς ἸΟΟΔΙ ΣΟΥ ͵ 88 ἱπαϊοαίοα ὈΥ͂ ἃ 
εἷσχη ἔγοτα μααύθῃ, ὅδη. χίΐ, 7; χχυἹ!]. 12, ΟΥ ἯὙ8Δ8 ἃ στόυθ, (ἴδῃ. χὶϊὶ, 18, ἃ 81}} (Μονίδ), δ- 
[ογγαγάβ, Ὑ ΘῈ 65 ΔὈ] 56 ἃ ὈΥ αν, [Π6 ΒδποίΌΔΙΥ, (86 ἑαΌΘτηδ619, ἐχ 6 ἐδτΡ]6. 

ΤΒ6 ἐθι}}]0 γχὴῪθ ποῦ ΤΩ ΘΓΘΙΥ͂ ἰη6 0866 [ῸΓ βδογίβοοθ, Ὀὰᾳῦ ὈΥΪΛΑΓΠΥ Π6 ἀνθ] ]Σρ-Ὀ͵]δοο οὗ 
“6 Βόνδῃ, ἱπαϊοαίθα ὈΥ ἰδ 6 ἴανοῦ ἴῃ [86 οουχί, ὈΥ ὑμ6 ροϊάθδη Ἰδιηρ-δἰαπὰ ἰη ἰμ6 ΗοΪΥ ῬΊδοθ, Ὁ 
186 σΠοΥΌ Ια δα (6 τὶς οὗ [πΠ6 σονοπδηΐ ἰπ ὑμὸ ΗοΪγ οὗ Ηο]1685β. Βυΐ, ΒΕΘΘΟΠΟΔΙΪΥ, 10 τγᾶ8 [86 
Ῥίδοο ἴ0Γ βδογίβοθ, 85. 8 βῃονη ΟΥ̓ (16 ὈγΆΖΘῺ Αἰ ἴ8γ, ὈΥ̓͂ (6 4]18Υ οΟὗἩἨ Ἰποθῆβθ ἴῃ 86 ΗοΪγ 
ῬΊδοο, ΌΥ̓ ὅδ 6. τηοσου-δοδῦ ἴῃ (86 Ηοὶγν οὗ Ηο]165. ΤΈΙΤαΪΥ, [ἢ 6 ἰθΏΡ]6 88 6 ὑ]δοα τ ΠΏ 6ΓΘ 
ΤΏΔΕ ΟΔΙῺΘ τηοϑῦ ΟἸΟΒΘΙΥ [ἢ ΘΟΙΩΤΏ ΠΟΙ τ] αοαά. πη [86 οουτί ΘΥΘΙΥ ῥτγίθϑύ, Δα 50 γοϊαἰϊνοὶν 
ΘΥ̓ΟΓΥ [ΒτΑ 6116 (1π ὑπ6 Ῥ6806-ΟΒ ΓΙ ρ5), Ὠδα ᾿ΐ6. Ῥαγὺ 'ἴπ ἴΠ6 58δουιῆἔοθ; ἴῃ {η6 ΗΟΙΥ ῬΊδοο (ἢ ἷ8 
οομμπππηΐοη ΣΟ Οὐοα τγᾶ8 σοργοβθηὐθα ἱπ 86 βῃον-Ὀγοδᾶ; δηᾶὰ ἴῃ ἐμ ΗοΪγ οὗ Ηο]ΐοβ ΗΘ 
45 στδηίοα (6 υἱβίοῃ οὗ [86 ρίοιγ οὗ αοά (ἴμ6 Κ' βοκίη δ). 

ΤᾺ ἀθφοΐδῖνο δοὺ ἴπ [6 ῬδΥ γα ποο οὗὨ [86 Ββδουῖ ῆσθ τγ88, Οἢ πιδη β᾽46, Ηἷβ ΔΡΡρσοϑδοὶ ἴο 
Οοά (76Γ. χχχ. 21), ἰο αοα Β δἰΐδὺ τὶν 18 βαοσίῆοθ; οὐ αοαΒ β'θ, 1ὑ γγα8 86 τοοδϑρίζοῃ οὗἁ 
ἔμο οἥδπτγίηρ ὈὉγ ἔτο; (86 ἀϊνίπο- Βατηδη ππίοη ἴῃ Ὀοΐα δοίβ 8 ἔπ Ὀυγάρη οὗ (86 θη ρ]θ 
ΡὈΓΆΪΒ6Β δηᾶ οὗἉ [Π6 τοδί Β Ὁ ββίηρ. 

ΑΒ ἴδιο ἴδ:1}]6 γ788 [86 ΒΟΙΥ ΡΪ866 οὗὨ βδουϊῆοο, βο {16 ζοϑέϊνα] ἄαγαε οὗ βδουϊῆσθ ΤΟΙ τηδᾶθ 
Βοῖγ. Ὑ οὗ Ἔυ ΡΥ πθο κ- αν, δοοοσαΐηρ ἴο [80 ἰάδαϊ, γ88 ἃ ἀδὺ οἵ ἔδδίϊναὶ, οὐὸσ Ὑ ἈΪΟᾺ (6 {Π6- 
οογϑίϊς ἰοβέϊνα 8 ΤΟῚΘ ΟΧΘ] ἰθα 845 ΘΡΟΟΒΒ, (86 ΕἰΖΒΘΥΡ δυο] 1ς ἀπ ΐ 8 ΟΥ̓ ἐἶπηο, ἡπιδὺ 85 411 [5γ86]- 
ἰΐ6 Βοῦδ65, ἔγοτῃ {86 ἐδηΐβ οὗ ΑΌΓΔμδ δηὰ Μόοβοβ, ογο Ὠοῦθθ8 οὗ αοα ψΒῖοἢ ποθ υηϊϊοὰ 
δΔηα ἰγϑηβῆρογοα ἴῃ [η6 ἴδ 01]6. Τῃ6 ῬΆΒΒΟΥ͂ΟΥ ΑΒ ΘΟ] γαϊοα ἴῃ μουδβοβ, δη ἃ 80 ὑμ6 Ὀσποῖραὶ 
δβδογῆσο, (ἢ 6 Ὀστγηΐ οβογίηρ, νγ88 οἴἴγθα ἀδὶ]γ, δηα ποῖ ΟὨΪΥ οἡ (86 βα θα. ΤῈΘ βϑᾶβοι οὗ 
οπιλνα 8 μδα ἰΐ8 ὑὮΓ66 δβδοδθηίβ, τι88 845 ὑπ ἔθ }]6 μ8α ἐΐθ ἔῃγχϑθ οουσίβ δβοθῃάϊηρ 086 ἔγουι [ἢ 6 
οἷδοσ. Ου ἐδ Ὀαδβίβ οὗ (86 βαΌ δ ΔΡΡΘΔΙΒ 86 ῬϑΒΒΟΥΟΣ ἴῃ σοῃπροίϊοα πὶϊῃ {86 οαβϑί οὗ 
ππ]οανοποα Ὀγοδα; ἐμθη (16 ἔδδυῖϊγαὶ οὐὗἨ γθοῖτβ οὐ Ῥϑηϊδοοϑί, δηά ἤπ4}}} {μ6 στοαὶ ἐβδίίνδὶ οὗ 
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88 ΒΡΕΟΙΑΙ, ἹΝΤΕΟΡΌΟΛΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΞ ΤΗΒΕΕ ΒΟΟΚΑ͂, 

[86 Βουϑηΐῃ τηοηίῃ, (86 ἔδαδὺ οὗἁἉ ἰφθοσπ 6.68, Το θα οἡ {π6 ρτοδὺ ἀδγ οὗ σερϑηΐβδηοο, [86 ἀἉΥ͂ 

οὗ δἰομοιαθηῦ. [Ι͂᾿ (80 Βαθθδίΐο γϑϑῦ τηϑη δηα πδίαγα χοϑίθα, δπὰ ὑπ6 σαί ὙΘΆΓ οὗ Ψ0.}1160 
88 ἃ ΒΥΠΩΡΟ] οὗ [Π6 τεδίοσδου οἵ 411 ἰδίηρβ. ΤῈ γοδν οὗ 0} 1160 γγὰ5 8 αἰπιϊπυΐνο Εη. 

ΤῊΣΞ ΟΒΙΘΟῚΙΝ ΟΕ ΒΑΟΒΙΕΊΟΕ. 

Τὺ 18 ὯῸ πιοτὸ {το ὑμιαῦ βΒδοσί οθ 88 {86 ῥγοάαοὶ οὗἩ [6 ΟὨΣ] ΠΣ ΚΟ σομοορίϊοηβ οὗ (π6 οτἷ- 
11:8] τ δη, 88 ἃ Βῃρροθϑα τχϑϑῃβ οὗἉ οδίδἰηΐηρ [μ0 ἕλνον οὗ αοἄ, [μ8η [μδὺ ἰῦ ν88 ἱηἰθπάθα ὈΥ͂ 
ΤΩΔῊ 88 8 Τ68Π5 Οὗ δἰοπϑιηθηὶ, δαηὰ οοπίαϊ πο ἃ οοηἤοβαίοῃ οὐ ἐδ β' ΠΟΥ 5 ρα Ὁ; ΠΟΙ ἰβ 8 

ΤΩΘΡΊ0Δ] οδδοὺ ἴο Ὀ6 δϑουϊοά ο ἰΐ, Βο (μδ0 16 Ὀδοδῖηθ [86 Βουτοοῦ οὐ βιιροσθιϊ ἄοθ. Οομιρ. πο γ, 
ὥεδεν ἀϊε υογϑδολϊεάοπεη, δειμμησεη ἀε6 ΟΡ 7678. 

ΤῊ Ρ 8515 οὗ βδογῖοθ '8 μ6 ᾽80 δΔηὰ ψαϑίϑ οὗ 118 ἴῃ νοῦς απ ρ]θδβατγο, Ὀοΐα οὗὁὨ πο Ὦ, 
δοοοταϊηρ [0 (89 οτἱ α΄ 8] ἀδβίϊυ οὗ τηδῃ, βῃου]ὰ Ὀ6, Ὀπὺ ἃγὸ ποῦ ἰῃ τϑα] ἐγ, βαποι Βα ἴο αοά, 
ΤΉΘΓΟ 15 (18 σΟηΒΟΪΟΌΒΏ 688 ἰῃ τη8ῃ, Δηἀ δχίθσγηδὶ ββοῦὶ ἔσο, 88 ἃ ὈΥΔΥ͂ΘΓ 8ηα 88 ἃ ΥΟΥ͂, 8 [ἢ 9 
οοῃ δββίου. οὗ ἀθρύ---α ἀθὺ ΠΘΥΟΥ ραἱὰ. 

Βαυὺ 45 {π6 Ὠθδίμϑῃ, ὈΥ̓͂ ΓΘΆΒοη οὗἩ Ηἶβ σΔΓΏ Δ] τηἱπᾶ, οὨδησοῦ Οοα ΒΒ Βγγαῦ 08 1πἴο ταγὶδθ 
(Βοαι. 1. 21), 80 αἷβο ἢθ οιδηρϑα ββοσὶοθ ἰηΐο 8 ργοϊ θη θά του οὐ 00} ΒΟΙΎΪΟΘ, δΔηα 88 Β6 δὰ 
δοίρα αχαϊηδῦ πδίτο δηα [ιΐἷβ τί, 18 ββδογίῆοοα Ὀοσϑίὴθ 8Ὀοχαϊ μα ]θ. Οπ [16 ΘΟΒΙΓΆΓΥ, 
ὑμϑοογδαίϊο βδογίβοθ ἴγχαϑ οχδὶ θα ὑπ}] Ὁ ἰουπὰ 118 βΒοϊαϊίΐοη ἴῃ {π6 ΒΟΙΥ Βαπιδῃ 1119 οὗ ΟἸγῖβί. 
ΤῊΐ8 χα ἰϑυϊοη Μγ88 ΒΟΘΟΙΩΡ] ἰδμοα ΕΥ̓͂ ἃ οἴθδαγοῦ οχρ δηδίζοῃ οὗἉ ἐΐ8 βρί γἰ 8] τηθδηΐῃρ ΕΥ̓͂ [80 
τοῖα οὗ αοα, νΔ1]8ῇ θα μ6 ἢ βϑογ 06 γγὰ8 οονογοὰ ὙΠῸ ργοϑθ ταδὶ ηἰουργοϊδίϊοη, δηᾶ σίνϑα 
ΟΥ̓́ΘΣ ο {86 οογχαρίίΐοι οὗ ἀδλοηβ. ΤῊ6 βτβί οχρ᾽ δηδίίοη οὗ ββουϊῆςο 8 ἔοαπὰ ἴῃ [86 τουθὶδ- 
(ἴοῃ δια ῥγομλἶβο ΜΒ ΐοἢ Ῥγϑοθᾶθ βδοῦὶ ἤσθ; [η6 βοοοπά, ἴῃ {86 Ῥυγίποὶρϑὶ οὗ 4}1 βδουβοθβ, [ἢ 9 
ῬΡΑΒΒΟΥΘΓ- ΙΔ}, {Π6 ΒΡῚΥ10114] πγθαπίηρ οὐὗὁἨἁ ΜΟΙ ͵8 ῥ]αἰηὶν ἰοΪά (Εἰ. χὶϊ. 26); {ῃ6 ἰδίγά, ἱπ 
[86 ἀϊδεϊποίοηβ δηὰ δρροϊηίμηοηίβ οὗἩ βεραγαίθ βου ἔσϑβ ἴῃ ὑμοῖν τοϊαϊΐου ἰο ἀδβηϊο δρὶ γα] 
οὐπα ὐοηβ; [86 Ιαδῦ ΘΧρ δηδίϊοῃ, 'π ῬΥΟΡΉΘΟΥ δοσοιαρδηγσίηρ [86 ΒΟΥ 66. 

ΑΒ τοβροοῖϑ {Π6 δἰ χιΐβοβηοθ οὗἉὨ [86 Βδουῆςοβ, γθ ἀἰβι σι δ ἃ Ἰοραὶ, βοςὶδ] δπὰ ᾿υαϊοῖαὶ, 
ἃ. ΒΥΙΤΩΡΟΪΐο, τί Βρ6618] ρΌΓΡΟΒΘ οὗ ἱπβίγιοίζομ, δηἃ δ ὑγρὶοδὶ, Ῥσορμοῦϊο βἰρηϊβοδῆοθ. ΤῈ 
ἰοραὶ] δϑρϑοῖ οὗ ββουίῆοθ δοῃβίβίβ ἱπ {6 ΟΠ ΘΓΟΓ Ἐ ταδί ἰδ ἷ ρ ΟΥ Τοβίοσϊ ρ ἰδ 1608] σοὶ αἰϊοη ὕο 
189 ὑμοοογδίϊο ρθορῖίθ. ΤῊ ΐἷ8 τηδὶ πίθηδηοθ οὗ Δ} 85 γοϑρϑοίβ [86 Ῥθορ]θ ὈΥ͂ βϑογίθοθ ῬΒΑσίβδ- 
βιη σμαγροθα ἴο 189 δοχυϊσίηρ οὗ τηοσγὶῦ Ὀοίοτο αοά, δηά ΤΩΔΩΥ͂ ἴῃ (8686 ἄδγβ αᾶγο αἰ υϊοα 

[δ ἷΒ Βοδίμϑθῃ δοῃοθρίϊοῃ ἴο βϑουῆοο, 
ΤῊΘ ΒγμΏ ΡΟ] 6 δἰ βοδηοθ οὗ βδοῦ!ῆοθ ἰ8 ὑμ6 ΟὨΪο Γ᾽ Ῥοΐηῦ οὐὗὁἨ ἁποιβῃΐρ ὉΥ̓͂ Βδοτῆοο. ΤῊΘ 

ΟΠΈΤΘΙ ΘΧΡΓΘΒ868 ὈΥ̓͂ (86 ΒΔοΥ]ῆο6 ἷ8 ΟὈ] ραύϊου ἰο το που ἴῃ βρὶτὶῦ δηὰ ἰπ ἐγαῦῃ ἰΠ6 βαπλ6 δατ- 
ΤΌΠΟΥ ΜΘ ἰβ τοργοβθηΐθα ΕΥ̓͂ (86 διῃΐτηδὶ ὕο 6 βδογ βορᾶ, ἐμαὶ 8, Βἷ8Β βϑδουὶῆοθ 8 ἃ υ᾽β Ὁ]9 
δοῦ γτορτοβθηϊΐηρ 8 ΕΙΡΠΘΓ δηά ἰδ 19 δοῖ, ἴο ᾿ὶί, Ἀἷ8 σοι ἤραβίου, μἷ8 ὙΟῪ 8 Πα ὈΤΑΥΘΥ, 88 189 
δοῦ οὗ ἔΔ18 ἴῃ ΒΟΡΘ νλῦ τ 6ἢ. Ὧ6 τϑοοῖνοβ μἷθ δβοϊαἰΐοι ἴῃ μορο (πάρεσις͵ Ἔοπι. 111.). ΤῊΘ 
ἰγρίοδὶ βἰρη ἤοθηοθ οὗἁ βϑοῦ 09 Θοσγοβροπὰς [0 ἐπ ζθῆθ τ] οπαγδοίοσ οὐὗἁὨ ὑμο ΟἹὰ Τεϑιαπιθηΐ, 
ΤῊ ἔγρ9 ἱβ ἃ ἀεβογιρίίοη οὗἩ ἐμαὶ ΜΙ ΘὮ ἰα ἕο σομηθ ἴῃ ῥτοῆρυγαί:νθ ἔπη ἀδτηθηία] ὑπουρἢῦ, 
Αμὰ βἶποθ 86 σοὶ ρίοῃ οὗ 1βγαθ] νγὰβ ἃ το] ρίομ Ἰοοκίηρ ἴο ἴδ 6 δαΐυζο, 811 115 δβρϑοῖβ τοῦθ Ῥσθ- 
ΣπΟὨ 108 οὗὨ 1ΐδ8 ἔαΐατο. 70 ἀἰθύϊηρτι δ ὑγρίοϑὶ ρθσβοῦβ, ἐσ ρίςδὶ δοίβ, ἱξ ῬἾ 641 ουβίομηβ δῃὰ 
ταθηία] ὑγρθβ. Αὖ {8:9 οϑπίγο βίδηἃ ὑγρὶθαὶ ἰηβυϊ αἰϊομϑ, τ οβ6 ἰἤμοΥ οἶγοῖθ 18. ββου!ῆςθ, δπὰ 
[86 υἱ ἱπιαῦθ οοηΐγο {89 Βδουῖῆοθ οὗἉ αἰοποιιθηξ ου {με ρτοδὺ ἀδὺ οὗἩἨ δἱοπμοπιθηῦ. Μθηϊδὶ ἴγρϑβ 
ἴοστα {86 ὑγαηβίυϊοπ ὕο οὔ] Ῥγορῃ οὐ, 8π4 οὐνθῃ βυιτοῦ πα ΟΥΑΙ ΡΙΟΡΒΘΟΥ͂ ΤΙ δἰ ραϊβοβηὶ 
ΘΧΡΥΓΘΒΒΙΟΏ 88 (80 ΟΔΙΥΧΣ (πο Ὀαγείύΐης βονοῦ (6Δ]. 111. 16). 

ΤΗΕ ῬΕΒΙΟΝ ΟΣ ΒΑΟΒΙΕΊΟΕ. 

ΤΏο ἀοδίσῃ οὗὨ ββουὶ ἔσθ νγγδβ 18 [1 Β]τη θη ἴῃ Νονν Τεϑίδτηθηῦ {ΐτη 68. Β΄ το ΠΑ] ἔ:ὸ ἰδνῪ 
οὗ πουβΐρ 85 γ76]} 88 [89 1δν οὗ (λ 6 βίδίθ τγ88 ποῦ δθο]βῃβᾶ Ὁγ Ὀοΐπρ ἀεβίτογαᾶ, Βα νγᾶβ 6]6- 
γαίεά, οχαϊθά ἴο [μ6 χορχίοη οὗὕἩ [86 βρίτῖ δ. 

ΤῊ ΟἸ τἰβί, ἰῃ [86 Βτεὶ ρἴδοο, ἰβ [89 Ηἰρὰ Ῥγίοβί (ϑοο Ἐρ. ἰο Ηδῦτ.), διὰ 89 ΤοΡ]9 

(Το Βπ 11}.), γοα, 86 ταθγυγ-θοαί, ἱλαστήριον, απ ἐῃ6 ΗΟΪΥ οὗ Ηο]168, Ὀτουρμύ ουΐ οἵ ἴΠ6 Ἠοΐγν 
οὗ Ηοϊΐεβ, δῃὰ βϑῦ Ὀθίογϑ 411 πιϑη, ἐπαὶ 411 τρϑὺ ἄγαν πρᾶν (Βοπι. ἰἰϊ., 8Βθ0 Οὐπιπ..). ΕΥΟΥΥ͂ 
Κἰπὰ οἵἉ βδοσίῆοθ 8 Ζ018]16ἃ ἰῃ Ηΐ; Ηδ ἷἰβ ἰδ ἔσὰο Ῥδββουον (Φο μη ἱ. 29; 1 Οὐον. τ. 7 ), [89 

Ι 



ΤΗΕ ΡΟΒΡΟΘΕῈΒ ΟΕ ΒΑΟΕΒΙΕΙΟΕ ΑΝῸ ΤῊΒ ΨΑΒΙΟΥΒ ΕΙΝῸΒ ΟΕ ΒΑΟΚΙΕΣΊΟΕΞΒ. 89 

Βτεβδῦ Ὀυτγη -Οἴἴδυϊηρ ὉΥ ματι ηἑ Υ (ΕΡὮ. γ. 2), [π6 Δ᾽ 87 οὗὅἨ ἱποϑῆβο ὈὉΥ Ηΐ8 ἰηὐθγοθββίοη (908 
χΥυῖ!. ; ΗΘ. γ. 7); Ηθ ἰ8 {πο ὑγοϑρϑββ- βοσίης (188. 1111.) δα {89 δἰ π- οδογίης (2 Οὐγ. νυ. 21: 
Βουλ. Υἱϊΐ. 8); οἡ ὁπ6 δἰ (86 συγβα (6 ]. 111. 18), οὰ. [86 οΟἴ6ῦ [Ὧ6 ροδοθ-οδοσγίηρ ἰη Ηΐ βαρ- 
Ῥοσ (Μαϊ. χχνὶ. 26), πο βαποι βοᾶ, βδουὶ δοἷδὶ ἱοοὰ οὗ Ὀο᾽ΐογοῖθ (998 υἱ.). Α8 Ηδ ΌΥ͂ Θῃίγαποθ 
Ἰηΐο ἴδο Ηο]γ οὗἨ Ηο] 168 οὗ βϑαύβϑῃ [88 Ὀδοοῖθ 89 Εἰθγηδὶ Ηὶρη Ῥιίοδὶ (Ε6Ὁ. 'χ. 10), 8ο Ηο 
δοσοιρ ἰδμοὰ Ηΐ8 11}6-ϑδογὶ οθ ὈΥ ὕμ6 οἴδγηδὶ δἰοδου οὗ [89 οἰθγῃδὶ ϑρὶγῖ, [ἢ Ηΐπι γγα8 Ροσ- 
ἐδοϊθα (86 Ομ ῃ 6535 οὗ ργιοδὺ δῃηα ββδουὶ ῆσβ. 

Τῆο Ηἰκχ Ῥυϊοβδιμβοοά οὗ ΟὨ γδὺ ἱταρασίβ 8 ὈυἹ ΘΒ Εν Ομαγδοίοσ ὑοὸ Ὀεϊΐονοτβ (1 Ῥοί. ἱϊ. 9). 
ΒΥ υπΐοη Μιὰ ΟὨγίδὺ {ΠΟῪ τὸ Ὀ01}0 ΠΡ 8 βρ᾽ για] θα ρ]ο (1 Οὐου. ἐϊΐ. 16; 1 Ῥοί. 11, δ), τ εἶτ 
ῬΓΆΥΟΥ οὗ (Δ 18 δῃ οηΐσδηοο ἰηΐο [86 ΗΟΙΥ οὗ Ηο]168 (Βοτι. ν. 2), δῃὰ {Π6Υ δα ρασῦ ἰῃ [86 
ΒΆΒΟΥρΒ οὗ ΟἸ γιὲ πὶ ὑπ ον βρὶ ταδὶ βυ θδτίηρ ἰῃ δηὰ ἔογ {86 ποσὰ (Βόσὰ. νἱ.; ΟὐἹ]. 1. 24). 
ΤΟΥ Κοορ [86 ἔτπ6 ῬΆΒΘΟΥΟΥ (1 Οὐγ. ν.), ν Ίο ἢ 18 Ἰοπηἀοα ἀροὰ {86 οἰγουπιοϊβίοη οὗἨ ἰῃθ 
Βοβδγῖ, τοφοποσγϑίύίΐοῃ (Φ μη 111.). ὙΠΟΥ͂ σοπβοθοζδίθ ὑπο ὶγ ̓ἴν98 88 8 8Ο]6 Ὀαγηῦ-οβδγίηρ ἰο αοά 
ἴπ βρί γα δὶ πογβρ (Βουι. χὶϊ. 1), δηὰ οδοσ [8:9 ἱποθῆβθ οὗ ῬΥδυδυ ; (ΠΟΥ͂ ΔΘ 8 ΒΟΪΥ, βοραγαΐθ 

. ῬΘΟΡΙΘθ ἈΥ͂ [μοἷτ βοοϊυϑίοι ἔγουι {86 του], ἃ ββοσὶ ῆοθ ο 7 οἴμειβ (Η60. χὶϊΐ. 18), 88 ορροβοὰ ἴο 
[86 ὉΠΒΟΪΥ βοραγδίίου οὗ (86 νου] ἔγοιῃμ θά, ΒΥ τοροῃΐδποο {Π 0 Υ ραγίδκο οὗ 86 οοηάθῃι- 
πϑίϊου ψ ΒΙΟΩ ΟἸγὶϑύ ομαἀυγοὰ ἴον ἔμ θτ, δὰ πὰ {πεῖν 11 ἰη Ηἰβ 5: π- οἴου πς δηὰ δἰοπϑηγθηΐ, 
ΜΓὮ11δὺ ὉΠΟΥ͂ ΡΓΩΥ͂ [ῸΓ 6] ἔύόγϑη 6 ἴγουῃ μα], ποῦ ΟὨ]Ὺ ἴον ὑΠοτηβοῖνοθ, Ὀυῦ 4180 ἔου οἰμοὺβ (89 
ΙΤογὰ Β ὈγδΥ τ) ; ΠΟΥ͂ ΘΠ]ΟΥ (Ποἱσ ροτίϊοη οὗ [86 ρτεαὺ βδογίβοθ οὗ ρϑϑ6θ δῃηὰ {πδηϊκδρίνίηρ, 
δΔηά ἰπ ᾿ἰἶο δηὰ ἀδδαίῃ Ῥγοβϑῃΐ ὑμοωβοῖνοθ 88 8 {μη}. οβοσηρ,. ΤὨΐ8 1116 Κ.ΤΟΥΒ Ιλοσο δηᾶ 
ΤΏΟΙΘ Π]ΔΗΪ δύ 88 11{ ἰη [86 οἴθσῃὶ ὑσὶ δ  Υ βρίσὶῦ, Ἡ ΒΙΟΒ ἰβ ρσγογοὰ ὈΥ ορϑάϊθηοθ δηἃ οουῃβθ- 
ογβοι. 

ΤῊΞ ῬΡΌΒΡΟΒΕ ΟΕ ΒΑΟΒΙΕΊΟΒ ΑΝῸ ΤῊΞ ΑΒΙΟΟΒ ΚΕΙΝΌΒ ΟΥ ΒΑΟΒΙΕΊΟΕΒ. 

ΤὴῪε ῬωγΡοϑε. 

Τὶ τοῦδ ποὺ 6 Τογροίίδθῃ ὑμαῦ [6 5δουὶ οο8 οὗ 8:6 ᾿βγδϑ 65 σογὸ ποὺ ἀογίγοα ἔστοτῃ χυθ 
δ ππίδυρῦ τηθη, Ὀυΐὺ ἐμ ΠΟΥ͂ ΡΓΟΒΌΡΡΟΒΘ οἰγουπηοἰβίοη ΟΥ ὑγρίο8] Γαρϑηθγαίομ, δη ἃ σομι- 
6 π66 ΜΊ (6 οΟἸοὈγαϊίοη οὗ [Π6 Ῥαββουθγ, ἐμαὶ ἰ8, οὗ ὑγρίςβϑὶ τρἀθιηωρίζοῃ. ἨἩρθηοο ἰΐ ἰ8 88 
85 οπ6-5106οα ἰο ὈοδοΪα ἱπ ὁδοὶ ὈΪΟΟαΥ͂ βϑοσὶ θοθ δὴ ὀχργζοβδίοῃ οὗ ἀδβογὺ οὗ ἀδδίῃ, οἡ δοοουπὲ 
οὗἉ ἴδο Ὀ]οοά, ψΐοὮ εἰχηῖῆο8 11ἴ8, δηὰ ποὺ ἀοαί, δηἃ 835 βδουὶ βοῖδὶ Ὀ]οοα δίῃ βοβ [6 οοηβ6- 
οσγδαϊίου οὗ ἰδο [1{ ἰο αοἀ ἐπτουρἢ ἀοδίῃ, 88 10 ἰβ ἴο ἀθῃν ὑμαὺ 680 ἢ βδουβοθ, ουθπ οὗ ἐμ δηῖ8- 
εἰνὶπρ, ῬΓΕΒΌΡΡΟΒἝϑ [89 5 Πῖ.} πι688 οὗ τηδῃ 8458 ἃ 1180 }}1{ὺ ἕο ἀθαίδ, δπά ἐπαὺ {μογοῖοσθ ϑδοὶ (86- 
οοσβίὶο ββδοσίβοο ἰβ οὐἨ συτα 1168] δἰ στ ἤοδηο6. 

᾿ Ιδτδεὶ ργοδοϑυηαιθα ἴο δ6 [86 ΒΟΙΥ ρΡοϑορὶβ οὐ {89 ΒΟΥ αοά, Ὀα1} ἀΡΟΙ ἃ ΒΟΙΥ Του ἀδίΐοι, 
ἔπ οογοηδηΐ τὶ} ΦοΒόνδῃ, βου ἃ Ἔσο 06 ΠΟΥ απΐο Ηἰπι. ΤῊΪβ ΠΟΙ 688 ΡΓΟΒΌΡΡΟΒΟΒ ἰγρὶ- 
“8] ρυγίγ. Ηδηοο ἐμΐβ ΒΟΙΪΥ͂ 118 ταυβῦ Ὀ6 βΒαγττουηἀοα πὶ {86 ἀἰδοὶ Ρ] η6 οὗὨ [86 14 οὗ ρῬυτὶ- 
δοδίίοη. ΤῊ ἷβ ΒΟ]  Π655 σΟμβϑίβ Οἢ (86 ΟΠ6 5β'46 ἱῃ αὐΐογ γοὐθούϊοη οὗ βὶπ δὰ οὗ μδὺ τ ἢ ἰβ 
ὉΠΒΟΪΥ ; ΟἹ {86 ΟΥοΓ βίάβ, ἰῃ ροϑιϊδνο οοῃβοογαίίοα ἰο αοα; δηὰ θοῖδ ἴῃ 686 δβρϑοὶβ σοῃ ον 
ἴπι ΘΥΘΟΣΥ͂ 5δοτὶ ἔσο (9ὉΒη χυ]ἱ.). 76 οδῃ αἰδβύϊ στ θ Ὀαίνγθοῃ ὑπ 6 ποραύγθ, θχοϊ υϑῖνθ βϑοσγὶ- 
βς66 (ἐτοβραβθ- θείην, βἰη- οδθυίηρ 8η4 δἰοπίηρ ββοτὶ 668), ἰο τ Β]ΟᾺ Ῥεϊοηρ 8180 (86 τοϑίοτα- 
ἐἶνο βδογίβοοθ, δῃὰ ὑμι6 ροβίἐὖἷγθ δοῃβθογαίϊηρ; βϑου ἤοο8 (Ὀυγηΐ- Οἶδε ηρβ, Ῥοβδοθ- οθδγίηρβ δηὰᾶ 
[οοἀ-οἤγίυρβ). Βαυΐ [86 ἀἰδιϊποίΐοπ Ὀούνθοπ ὑμ6 ἰάθαβ οὗ δβἷῃ δηά ρ] τυθὲ Ῥγεοθὰθ ἐμδὲ 
Ῥεΐποθοι {86 ἀϊβετοηῦ Κἰπαβ οὗ βδοσβοεβ. ''π '8 ὁρροβί(ΐοπ ὕο ἰδ τοραγάθα 88 ἃ ῬΌΓΟΪΥ βρὶ- 
τἰ 14] δἰδίθ; συ 18 βίη οοποοϊγοα ἴῃ 18 ΒΟ]Θ πδΐυτα, ἰῃ 8 ΘΟὨΒΟαΌΏΘΠΘΟΒ, 8. ὈυΣαΘηΒΟΙηΘ 
ἐπάονίοαηοεβ ψ ἘΪΟΒ 68118 [07 βα βίοι οη, βυ δυίηρ, οσρίαἰίοη οὐ δἰομοπιθηΐ. β΄'η οὗ ἰο- δ ἰδ 
παϊ!ῦ ἰο-ἸΠΟΥΤΟΥΥ, δῃ ἃ Ρογοθδηο06 ἔογονοσ. ὙΤμθ ζαί ΒΟΥ Β δἷπ Ὀθοοηπλθ8 [86 μι} οὗὨἨ [86 ἔτ 1]Υ. 
ΤῊ βἷη οὗ [6 πδίῃγαὶ σηδὴ 1118 88 σεῦ οὐ 86 Βρὶ τ 8] 88. ὅϑ'η 8. ονθῦ μα], δπα, ὉΥῪ 
ΤΟΆΔΟΙ Οἵ (ἢ 6 βοοὶδὶ δίῃσα οὗ τηδη, 1Ὁ [118 ποῦ ΟὨΪΥ͂ οὐ (89 ὑγδηβρταββοσ, θυΐ 4180 οὐ ΐβ 
ποῖρῃθοτθ. Οἰ]Ὁ 4180 18 ζΌΠΘΓΑΠΥ δἰ; Ὀαΐ ἰῃ ἱπαϊ νἀ 0418 10 τὴν δ6 το ορά (ο [86 τι  ἰπλαπὶ 
οὗ δῖα δηᾶ ἰηδεονίοαμοθβι [1η {86 Βρθ6ΓΘ οὗ Ἰἰονϑ, ὑἱβγουρσῃ βυιηραίην ἰὺ 1118 88 ἃ Ὀυγάθῃ 
τοδί ΠΡΟῚ {86 1688 ρΌ ΠΥ δηά (86 ἱπηοοσοθηῦ {πγοῦρ ἴδ 6 τηθαΐϊαπὶ οὗἨ παίαγαὶ δῃᾶ ἰδίου 64] 
φοππδοίίοη ; Β6ποθ ἰδ ἰοῦσι οὗ 8 ἀοδὰ ὈοὰΥ πιδᾶθ ομθ Ὁποίθδῃ. ΤῺ βίη τηυδὺ βυθοτ, 
διὰ "5 ἱπποσοῃῦ σοι δηΐου συ δυο: Ὀαΐ {86 Βα ον ηρ οὗ [ἢ9 βίῃπον, ΨὮ110 ἨΘ ῬΡογβὶβίϑ 1ἢ 

εἰη, ἴα αυδηςι αἰνο, ἀατῖς, ἱταταθαβι γα ]6, τ 8116 [89 Βυθδοτίης οὗὨ ἷ8 σοι ρβηΐοῃ 18 αὐ δ] δ ῖγο, 
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40 ΒΡΕΟΙΑΙ, ἹΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤΗΒΕ ΤΗΒΕΕ ΒΟΟΚΒ. 

ἢ]αταϊηοα δπὰ οϑϊοδοίουβ οχρίδίίου ((Εἀϊρυβ, πε βομθ), δὰ ἐμὺ8 ὑμθγθ δ.Θ ἱπηυπιογδ Ὁ Ϊθ 

Βυδοτάϊπαῦθ δἰομποιαθηίβ ἐπ (86 ἰϑύουν οὗ (86 ποι] ποῖ ροϊπὺ ἴο [86 ΟΠΙΥ͂ ὑγτιθ δἰοποπιθῃΐ, 

ἍΜ Ί βματρον ἱπαϊοδίΐοη οὗὨ ὑμοῖγ το  δίϊοῃβ, νσθ οδῃ ἀἰβίϊηραΐβα (μγθο ἰκϊηἀ8 οὗ βίῃ: 1. β5:π8, 

ΜὨϊοὮ ποῖ ΟὨΙΥ Ὀτίπρ; πὶ] ἀροι [μ9 ὑιδηβαγεβδβοσ, Ὀαὺ 8180 οδϑύ ἃ Ὀυγάθη οἵὨ ρι]}ῦ οἢ ΟἴΒΟΣΒ; 

9, αἰ, τι ῖοα ατίβοβ ἔγομι ὑμ6 οσπηθοίΐοη οὗὨ (89 βίππου ΜΠ (86 βαρθβ οὗ ὑμ9 ποι]ά; 8. 

Τιδηρτοββίοῃβ, ἰῃ π οι Ὀοΐὰ οὗἁ [86 Δῦογ6 ἰκῖ πά8 Χο ΟἹ 1688 ἱπθβοσθ, γεῦ 80 ὑμδὺ {86 1άθβ οὗὨ 

ἜΤΟΣ 18 ργθεθταϊπθηῦ (Π)2 9). Α οοτίαϊπ ἄσστθα οὗὨ θῖτοῦ δηὰ ροββί]9 Ὄχου!ρδίζοῃ τγᾶβ οοτὰ- 

ΤΩ0Ὰ ἰο 8}} βἰπβ οοταπ θα ἀν ΠΡ], ποῦ 1π ΘΟΠΒΟΪΟΌΒ δηϊθροπίθηι {τ} ὉΡ]1{64 Βαηὰ) . 

{1660 τό οὐ͵θοίβ οὗ ἱμοοογαίίς οχρίδοη, διὰ αἷά ποὺ τρβῖο (19 ἰγαῃβργεββοσ 8 ΘΌΓΣΒΘ 

ΟὨΘΓΘΙ). 
: Α8 ΣΝ ι͵ῖ8 ουχδθ (ΟΘΓΘΙΩ), ἰδ ΠΊΔΥ ὈΘ Δϑικο, ΠΟΥ͂ ἔβγ ἰῦ ΒΘΙοαρΒ ὕο 186 σαίθζοσυ οὗ 

Βϑοῦΐβοθ, 88 ἰῦ ἰ8 (86 δη 0}ι0818 οὗὨ 8}1 ββουϊβοοβ ῦ Του ὈΌ]688 ᾿πϑὺ 80 78 85 10 18 τηδάθ βδοσοά ἴῃ 
δοοογάδμπορ τὶ τι [86 ἄφογοο οὗ αοἂ, δπηὰ ποῦ 848 δὴ οὐ]ϑοὺ σίγοῃ ΟΥ̓́ΘΥ ἴο 84. πλΙΒοσϑ Ὁ]6 ἀοβίχτιο- 
ἐἰοη. Ηδποο [δ ἷ5 ουγβο (ο ἢ ΓΘ.) 18 ποῦ 8 ΔΌΘΟΙ 6 ἀοδίσγαοίίοι, θὰ ΟὨΪΥ 8 οοπάϊιίομδὶ ἀ6- 
εἰχαοίίοη ἴῃ ἐμ 15 του. Ατοηρς ἰλ6 Βγβύ-θοσῃ οὗ ὑ80 ΕρΥρδηβ ὮΟ γγογθ τηδἂθ οἤϑοῃ οἱ 
186 πἷρμὲ οὗ {86 ῬΑΒΒΟΥ͂ΟΓ, [ΒΟΤΘ ΤΑΥ͂ βᾶγθ Ὀθοὴ ἱπποοθηΐ [1{0}160 ΟΣ] άτθη, ΤῈ Οδηδδηΐῦοβ 
“ΓΟ τΩΔἀ6 ΟὨθγοπὶ ὈΘΟΔΏΒΟ6 (ΠΟΥ͂ ΘΙ 8 ἱΠΒΊΡΟΓΔΌ]6 δίασα Ὁ] ρ-Ὀ] οἷς ὕο Ιβγαοὶ. Εγθη ὁα 
(860 σταδῦ ἀΔΥ οὗ δἰοηοιηθηΐ, θη 81] {Π6 8β᾽π8 οὗ ψϑ οι [6 ΡΘΟΡΙΘ γγοῦθ Ὁποοηβοίουβ 6σῸ ἴο 
δ6 Ραΐ Δ ΔΥ, ὑβ6γο γοὺ τοι πϑὰ ἃ μἰἀάθῃ σϑιμηδηῦ οὗ ὈΠΡΑΓἄοηΔΌ]6 βἰηβ, δὴ δηδίμοιηδ ἴῃ 
[ογ86], ὙΠΟ γγ88 βοΐ ΔΎΤΑΥ τΠῸ [86 μοδὺ οὗ Α.Ζ2826] ἰο Α.Ζ47Ζ6] ἴῃ ἰμ6 ἈΠ: ΘγΏθββ, ποῦ 88 8 
ἰμοοοτδίϊο βδοσί οθ, Ὀαὺ 85 ἃ σΌσϑο ὑοροίμοῦ τὶ ἢ Α.Ζ4261"} ἀπᾶογῦ [86 ἄδογοα οὗ αοα (1 Οὐογ. τ. 
8-δ). Ὑπ5 [86 Οοὔγδο ἰῃ 15Γ86] βαηῖς ουὖ οὗ Β'ρῃῦ ἱηίο 86 ἀθρίδβ οὗ 15 118 6}} 10 Ὀτουρδὶ 
ΟἸὨσίϑῦ ἰο ὑ8ι6 ογοδδβ 'ῃ βρὶΐῦθ οὗ 8}1 1,ουϊι1ο81 οχρίδίϊομβ. ΤΆΘΩ ὈΥ [86 νἱοίουυ οὗ σγδοθ (89 
πάρεσις ὈΘΟΔΙῺΘ ἄφεσις, 

ΤῊΒΞ ὙΑΒΙΟΌΒ ΕΙΝΘΌΒ ΟΕ ΒΑΟΒΙΕΊΟΕΒ. 

Τῇ ΟλὶςΓ ϑαογβοεδ ὃν Εἶτα; ἐδε Βιιγηέ-Οἤεγίη απὰ (δε 1, ε8867 ϑδὲπ- Ογεγίποϑ απὰ Τγεδραδ8- 
Ογεγίησϑ. Ζευ. ἱ. απὰ τἰϊ. 

ΤὮο Ὀυτηΐ- οἴδογίπρ ἀογῖγοδ 18 ἤδπὶθ ἔγοσῃ [86 ἴδοῦ ἐμαὶ ἰξ γγχδϑ Ὑ ΒΟΙΥ Ὀατηὺ (2), ΟὨΪΥ͂ 
Θχοορίΐπρ [86 Θχογεπιθηΐ. Η’Ὸ 4180 ἰῃ 9 ΓΧ68] β' π- οδδσίησ. Ὑοὺ (818 ἀϊδέϊμοι οη ΤΑ Κα ἃ οοπ- 
ἰγαδῦ; [086 Ὀυτη οἤογίηρ, (8 δῦ ἀπὰ 65}, νγ8β8 Ὀυτηθὰ οὐ [06 Ὀγβζθῃ δία; πὰ ῖ]9 οὗἩ {86 δἷη- 
οδοτλίηρς οὗ Εἶπ 0 δα Ὀτουρηῦ μα] ὁπ οἴμοῖβ (1ω6γν. ἷνγ. 8) ΟὨΪΥῪ (89 ἔδί, πίοι, ἰκὸ (9 
Ὀϊοοά (πὰ ὑπο Κίάπογβ δηὰ ο80])}, Θβρϑοί}}Ὺ Ὀοϊοηροά ἴο [88 βδῃοίπαγυ, γχὰβ Ὀασγηδά οὐ ἰδ 9 
αἰΐαν; Ὀυῦ οἵ [86 ε'π-οδοσίηρ οἵὨ 8 ταῦ, οσ οὐὗὁἨ [86 8016 οοῃρτοχαίίουη, ὑμ6 ϑπίϊγο ὈΟΑΥ ((ὰ9 
Βκίη, Π65}, δίο., οὨ. ν. 11) νγᾶβ Ὀυγηρα πὶϊπουῦ [ῃ 6 ΟΔΙῺΡ οἱ ὑδ6 δβμ-ὮΘΆΡ 'ῃ ἃ οἰδδη ρίβοθ. 
ΤΒο θα οὗ (μ6 β᾽ π- ΟΡ οὗ 8 Ὀγΐποθ ΟΥ οὗ 8. ΟΟΙΏΠΊΟΣ ΙΔΔΠ ὍΒ ποΐ Ὀαγηρα ((86 ῥγίοϑῦ 
ΒΌΟΙ]α οδι 1ΐ, οἰ. νἱ. 26) ; ΟὨΪΥ ὑ86 ἔδὺ γγαϑ Ὀυσχμθᾶ, [π ὑμδηκ- οὔἶδείηρβ [86 ἔδι, Κίάπουγβ δᾶ 
681 ψογθ δυτηθᾶ, ΟΠ 6 πι68]-οὔδυίηρβ ΟὨΪΥ ἃ βαπάτὰ}] ταϑ Ὀυγποᾶ, [16 τοῦ γἯὰ8 ἔοσ (86 
Ῥτοδί; Ὀαυΐὺ [86 τη68]-οὔδιϊρ Ὀτουραῦ ὈΥ͂ 8 ῥγἱοδὺ γδ8 ὙΠΟΪῪ Ὀυτηοά, 88 Ῥγ188 81} [116 ἰῇοθη80 
ΜΠ Γἢ 680} Π|68]-οὔἶδοστίηρς. ὙΤῺΘ 16686Γ β' ῃ- οδδγίηρβ γοσο ἰγοδίβα ᾿χβὺ 889 ἰδ) ὑγθβϑρββ5- ΟΠ ΣΙ ΠΡΒ 
(οἰ. γ. 6); [16 ῬΟΟΥ χδῃ Ὀτουκῦ 8 Ρἴζθοι ογ ἃ ἄογο ἴον ἃ Ὀυγηΐ-ΟἨ ΓΙ Ωρ, Δα ΟἿ6 ἴῸΣ ἃ δ8ἰῃ- 
οἴοτίε. [ἢ {86 ο1488 οὗὨ ἰγθβραββ- θσίηρθ, 'π τί ἢ ὕγοθρϑθθ δηα δἰ οοἰποῖάθ (οἢ. νυ, 15 ἢ}, 
[86 Ὀυτηΐηρ ὑοοῖς Ρ͵δοθ δὲ 85 ἴῃ (110 ἸΘΒΒῸΓ ἔχεβρδβ8β δηὰ βἰη-οἴδείηρε; (6 8.68}} γγαὰβ [89 
Ῥτίθϑίϑ. Ὑμ686 ΟΠΘΥηρ5 6ΓΘ 4130 δυγάοηθα τὶ ἢ τορο]δίϊοηβ οὗ τοϑιοσαίϊίζοῃ δηὰ Θοπρθηβδ- 
ἄοῃ. Μοτγο ῥγοῃηϊμθῃῦ 8{1}} 18 [86 Ὀατηΐηρ ὁπ [6 ἀδγ οὗ δίοποπιϑῃί οὗ [86 ροδὺ ἡ μοὶ [611 ἴο 
ψοΒουδὰ ὉΥ Ἰοὺ; 88 8 βίῃ - Οὔ υῖπρ οὗ (86 σοηρστοραίίοη ἰδ γγὰβ Ὑ ΒΟΥ Ὀατηθὰ. ὙΤῈ6 γϑὰ Βοϊϊζοσ, 
δβἰδυρσηῃίογεα δηὰ σαΐ ἴῃ μΐθοθβ τσὶ βουῦ {86 οϑτὰρ γ)γδ9 4180 πὶ βουῦ [86 σϑῶρ ὙΒΟΙΠΥ͂ Ὀαγποὰ 
(Ναπι. χῖχ. 8). ΤΏ οχύγοιηϑθ οοῃίγαβδῦ ὕο 8686 ἰβ ἑουαηὰ ἴῃ (86 Ὀυτγπίηρς οὗ [80 ΓΘαληδηίδ οὗ 
[86 ῬΑββουθσ, σι ΐοῖ βθοσὰ ἴο δ νο βογυϑὰ ἴῃ ἃ δοσίδὶ ἢ ὙΔΥ 858 8ῃ [Ἰυπιϊηδίΐοι οὗὨ ὑλ6 Ῥϑββουοσ- 
εἰρμί, 

Το οβδυίηρβ ὈΥ͂ ὅγο ἔογιι ἃ οοηὐγαϑὺ ἴο ἐμ οβδυϊηρβ οὐ Ὀ]οοᾶ, (86 οβογίπρβ ὈΥ ἀδδίμ, 
βίποθ ἔθου ᾿πάϊοδίθ [πΠ6 οχυϊποίίοη οὗ 11ἴ6 ὈΥ ἀϊνίηθ ἑῃϊογροβιΐοη. ΤᾺΪ5 ἱπίθυροβιυϊοῃ ΤΩΔΥῪ ὈΘ 
[Παὐ οὔ ἸΙονθ δῃά οὗ ὑμο ϑρί τυ, ἰακίηρ ὰρ ΕἸ} 74} ἴῃ ἃ οματίοί οὔ ἔσο, οὐ (μδὺ οὗ δοπάθπιηδίίοῃ, 

Φ 60 ποῦο, ἢ. 43. 



ῬΕΛΔΟΕ ΟΕΕΕΕΒΙΝΟΒ. 4] 

Βαχηϊηρ ὉΡ (86 οἰἰθ58 τ ῖοἢ) ΓΘ δοοΌχεσα, (δ 6 Ὀοάϊοα οὗἉ ἐμοβο διθῦθα ἰο ἀδαΐὰῃ ( οβἈ. υἱὲ. 26) 
δηα ἐδο ὈΟΠ 68 οὗ τηδ᾽ οἴδοίοβ. 

Ὑ86 Ὀυγπίηρ οὗ [86 το Θὲ ΒΡ 88, ὈΥ [8680 ΗΔπ168 οὗ [86 συγθο (οὨ σοι), ἴο ἔμ 6 Ιβγδβ] ξδβ 
8 νψϑχοίΐηρ [Πδὺ [8.6 ὉΠΟΙ6Δη τηυδύ θ6 6]Θαπβοα τῖτ (86 τγδύοσ ἴοσ ραγί βοδίίοη, τ ΐ ἢ τγδ8 ταίη- 
Εἰοα πιϊὰ [μ9 85}:68 οὗ ἴπ6 χοᾶ ΠΟΙ ῸΥ 88 8 β π- οδγίπς (ΝΌμ. χὶχ. 9). 

ΕἸΌΒΟΡ [86 ὁπ ἔτθ οὐ [89 οἴβιδσ, βᾶυβ ΟἸσῖϑί (Μασὶς ἰχ. 488-49). Ηδθπος ἰὺ 1β [ῃ6 ΤΑ] 
οἵ [8 Οτίϑιίδη ἴο οἵου αἷ5 1176 89 (89 Ὀαγπί-οβδσίηρ οὗ Ἰογθ δῃὰ οἵ {μ6 Ξρί γε ἀπᾶθν Οοάβ 
Ἰοδαϊης, πού πὶ α]1γ, θαὺ Ἡ]ΠηρΊγ, ἰῃ δοοογάδμοϑ πὶ (ἢ Β.ι 0] 1. ταργοβοπίδιοη οὗ 580- 
σῖδοο. 

ΤΗΞ ΟΕΕΕΒΙΝΟΒ ΟΕ ΒΙΌΟΡ, ΤῊΞ ΟΒΕΑΤ ΒΙΝ-ΟἘΕΕΒΙΝΟΒ, ΤΒΕΒΡΑΒΒ- ΟΕΕΕΕΙΝΟΒ ΑΝὉῸ 

ΒΑΟΒΙΞΊΟΕΒ ΟΕ' ἘΧΡΙΑΤΙΟΝ. 

ὙΥΙ βοσὴθ οοπηπηθηἰδίουβ (86 ΟἤἶσίηρΒβ ΟΥ̓ βγο τείγοαὶ ἴπ σὺ (86 ἀἄδρτθοὸ ἴῃ πο ἰδο 
οὔδιείηρβ οὗ Ὀ]οοά Ὀδοοσθ Ρσοσηϊπμοηῦ; τὶ οΟἴμοσβ (λ 6 οὔοσϊηρβ ΟΥ̓ ἦτο δ [Π086 οἵἉὨ Ὀ]οοά δἃτθ 
Θ40Δ)1Υ ῥγουϊπρηΐ. 

ΒΙοοά 18 (86 5πγτηῦοὶ οὗὨ 116 δῃά [19 ΒοᾺ}] ; ἢδΘηοΘ [86 ροδίϊί γο βίαἰθσημθηΐ οὐ (86 Τιοσὰ οοῃ- 
Ἄοογηΐπρ 118 δηὰ ἄδδί (1μεν. χυϊὶ. 11). Βαὺ (86 οβδγίηρ οὗὨἨ Ὀ]οοά Ἔσργεββεβ ὑμ6 οἰ υἱης ρ οἴὮ 
ἴδ δἰπἢ] 116 ἰο αοἄ [τουρὰ ὑπ6 ἀοδί ἀθογοοα Ὀγ αοά, πο ἢ ἰβ (μ9 τγαζεβ οἵἉ βίῃ. 

ΤῊ κταάαίϊομβ ἴῃ 86 τηονϑπιθηΐ οὗὨ [86 δου οὶ] Ὀ]οοᾶ ὑονασὰβ (86 πηδγογ-ϑϑαὺ ἰῃ ἐδ 
ΗοἱΪγ οἵ Ηο] 68 πλϑυῖς [86 ΒΟΙΪΘΓΔἢ ῬτΌρτο88 ἔσο ἀδνοίοα βυβογίηρ οὗ ἀθδίῃ ἰο σϑαὶ διοῃμοιηθῃηΐ, 
Το Ὀ]οοά οὔ (86 Ὀυτηύ-ΟΒδτΐηρ Γοπγδὶ ποα ἴῃ [86 οουχῦ; 1Ὁ γγαϑ βρυϊηκ] ϑα ἀρΟῚ {86 αἰΐατ, ΤῊΘ 
Ῥ]οοὰ οὗὨ [8:6 1658} βἰῃ-οἴἴδυί πρὶ 88 ῬΑΙΠΥ͂ ροῦχα ἀρομ [86 Ὀγάζθη δ᾽ίασ δὰ Ῥδγὶν ρμαὶ 
ΠΡΟΣ ἐδ6 ΒΟΓΏΒ οὗ {86 Βϑιλθ δ]ίδυ,. ΤᾺ ΔΡῬΘΔ.Β [0 ὈΘ {80 τορυ]δίίοη 6180 ἴοσ ἐμ ἔγοδβρββα- 
οδεσγίηρ. 

ΤῊΘ ρτϑαίοσ βἰ π- οθογίηρβ, ἵμο οἴδσί ηρ8 [0 (89 ῥγίοδὺ τῆὸ δᾶ βἰῃηποᾶ, οὐ ΤῸΣ {89 γι 018 
οοστορδίίοη, βοοῖι ἰο ὍΘ 86 ΘΒρθοΐδὶ οἴδγίηρβ οὗ Ὀ]Ϊοοᾶ, [ἢ [Π686 ΟὨΪΥ 8 ρματὺ οὗ (86 δ]οοά 
δ Ῥουτοα ουδ ου [86 ὈΓΆΖΘΠ ΔΑΓ; [Π:0 ΟἾΒΟΙ ῥαγί νγὰβ οδυγί θὰ ἰηΐο (86 Βαποίπδσυ, δὰ τοί 
ΟἿΪΥ ᾿ογο (89 ΒΟΤΩΒ οὗ {86 ροϊάθδῃ δ᾽ΐδν ἰουομοα πὶ ἱδ, θαῦὺ {86 ῥὈχίθαί τα ἰο βρυίπκὶο οὗ ἐμ 18 
Ὀϊοοά βουϑη {{πι65 ἑοτγασάβ [86 ουχίαϊη Ὀοίογο [869 ΗοΙΥ οὗ Ηο]οβ. ὙΣΏ τμδὺ τόβοσνο δηὰ 
Εἰπα  ἀ1Υ ἰθ {86 Βοροῦα] Ἰοπρίηρ αἴνοσ [6 μογίβοιθα ἐγρὶοαὶ δἰοποιηθηῦ ὀχργοββοὰ ἰπ (μΐβ δοί 
(ς, ἰν. 1-21). 

Οὐ ἰδὸ ρτοδὲ ἄδυ οὗ αἰοποιηθηῦ (μ6 Ὀ]οοὰ οὗἉ αἰοποιιϑῃξ οδτὴθ ἑπίο ἐδ ΗοΙῪ οὗ Ἠο]ΐοβ. 
ΕἸσβέ, Αδγοῦ σηῦβὺ δίοῃθ 10. ᾿ἰμγ861 πὶ ἐμο Ὀ]οοά οὗὨ [89 Ὀυ]]οοῖς ὉΥ͂ θη βοδπὶ ΒΥΤΩΌΟ]108] 
Βρυῖ ΚΙ ηρβ (οΒ. χυΐ. 14). ΤΉθα [6 τηυδβῦ δίοῃϑθ ἴθ [86 βαποίπδγυ, Ὀθοδυβο ἱΐ, ἴῃ 8 ἐγρίοδὶ 
ΒΘΏΒ6, ᾽ϑ ΔΏΒΥΘΓΘΌΪΘ Τ0Γ [816 ὉΠΟΙΘΑ πη 686 οὗ [86 ΟΕ ]άγθῃ οὗ Ιεγβοὶ δῃά ἴογ ὑπ ὶγ ὑγδηθρτοββίοῃ, 
ἐδαῦ 18, (158 βου ἔσθ γγὰβ 0 βαρρίθταθηῦ {89 ἱπιρογίθοίίοῃ οὗ 81} τ 8] δἰοῃθχαθηίβ, δηὰ ὉΥ ἐμαὶ 
Ροϊηὺ ΓΥΜΆΝΤΗ ἴο ἐμο ἔστπι0 βδοσίῆσθϑ. 

ῬΕΛΟΕΞΟΕΕΈΒΙΝΑΒ., 

ΤΒ δ οδδιϊηρβ πΙΟὮ ἀγὸ αἰν ἀοα ἰπΐο ὑπὸ (᾿γθθ οἷδϑβοβ, οὗ ἐμδη κερί νἱηρ δπα ῥγαΐβο- 
οἴεσγίηρβ, οὗ οβδβυΐηρβ Ὀθοϑυβθ οὗ ΥΟΥΒ, δηα οὗἉ ΟἸΓΙΠρΒ οὗὨ ργοβρουὶ Υ οὐ οοπ θαἰσηθηΐ (οἈ. γἱ1.), 
'δνὸ 11 0116 ἱπ οογσαοι τχ ἢ (86 ΟΠ ΣΙ ΏΡΒ ΟΥ̓ ἤγο οσ ἰῃὴ9 οβδνγίηρβ οἵ υἱοοά, Τδ δι ου ἰῃ6 
ἰπἰοδίϊηοδ, (6 ὕπο Κίἀπογβ τί ἐπ οἷν ἴδί, ἀπ (86 68} ἀροὶ ἐμ6 ᾿ἶγοῦ ποῦ ἰο Ὀ6 δαγηρά, 
ΤΏ Ὀ]οοὰ νγδβ βρυϊηκ]θα οἢ {ῃ9 Δ]ἐδγ τουπὰ δῦουιί. Τὴ ῥχίοδὺ σϑοοϊγοα μΐβ ρογίὔοῃ οὗ ἰμ9 
β6θ ἢ 88 γΥ761] 85 οὗ {89 τη 68]-οὔδσίηρ, οὗ τ Ὡ]οἢ ἃ ραγὶ τγαβ θαγηρᾷ οη [89 ΑἸΐίαυ. Ὑῶο Χο η6 Γ 
ἯΔ8 [ὉΓ [Πὸ ΟΒΈΓΟΥ δῃα ι͵5 ἔγίεπᾶβ ὑο ἔδαδῦ θροθβ. Τρ ἰμδπκ ΟΥ Ῥγδῖβθ' οδδυϊηρ 8 ἰὸ ὈΘ 
με] 88 Ἔβρϑοΐδ!Υ βδογθᾶ, Νόῃο οὗ ἰὑ γγᾶβ ο ὃ Ἰοῖῦ {11 (Ὡ6 ποχὲ ἄδυ. Τιΐβ οοσββίοηθα ἐμ 
Ο8]}[πρ’ ἰῃ οὗ Ροοῦ ψιιεδί. Βοίδι ἐμθ οὔβμογ οβδιίηρβ τηΐζὺ γοπιδίη ΤῸΓ ἃ ἴδαϑύ οἡ {86 βεοοῃπά 
ἄγ, Ὀπὶ ποῖ οπ {8 (μἱγὰ. Α4Α1] τοϑπιδΐῃβ οὗ [89 ρϑϑοθ- οἴϊδγί Ὡρ8 γγοσθ ὕο θ6 Ὀυγποὰ; ΒΒ 6 Ὁ Μ6ΓΘ 
ἴδ ἀϊπέϊηρτιϊβη οα ἔγοπι σοϊασηοῃ ἴδαβδίβ. ΤῊ 686 ᾿ἰπάϊνί 8] βοϊοηη οδδυίηρϑ ροίϊηῦ ὑο 8: ἔδθ- 
{ἰν4] οὔτ ηρβ 'ῃ 4 ψἱ θυ βθῆθο. Ἐ δέν! -οἴ δε πρα ἱῃ ἃ τ] ΔΘ Υ Β6Ώ86 8Γ6 ὑπο86 ἴῃ ΜΕ ΐοῖὶ ΘΟΙη- 
τουπΐοη ψ ἢ αοά ἰ8 οσοἰοδταῖοά, Τμο βγεῦ ρόποΓΑΙ ἰδ ΐγδ]- ΟΒ σίρ᾿ 18 [ἢ 6 Ῥαββουογ, (6 οδδ- 
πᾳ οὗ οοτασαπηΐοη Σὰ αοα ἰπτουμᾷ τοἀοιαρύοι : (86 δοοομὰ βϑῃοσαὶ ἐδδίλν δ -οὔοσίηρ Δρ- 
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ῬΘΆΓΒ δὖὺ {16 ΘΧ(ΓΔΟΓΪΏΔΙΥ βοϊ θυ ηἱζαίίοη οἵ [86 ᾿ορ δ᾽ αὐομ ου Ξἰπαὶ (ΕΣ. χχῖν. 11), δῃὰ νγϑϑ 
οοπἰἰπποά ὈΥ͂ ογάϊῃδηοθ ἰῃ [86 ΠΟΥ 1268] -Οὔἴοτίηρ δὺ Ῥαπίθοοσι (μεν. χχὶϊὶ, 16), δπὰ Τμ6ὴ ἐπ 
(19 το κὶν οδογίηρ οὗὨ [0 Βῃον-Ὀγοδά, 0} τὰ Ὀγουρμῦ ΘΥΟΙῪ ΒδοΌΘυΒ ἴῃ σοϊάθῃ ἀἶβῃοβ 
δοοοχάϊηρ ὕο {86 ΠΌΤΟΥ οὗ {86 ἰτῖθε8 οὗἨὨἁ Ιδγϑ6] (Εχ. χχυ. 80; 1,ον. χχὶν. ὅ, ὁ; Νυπι. ἰν. 7; 
1 δι. χχὶ. 6). ΤῸ Ὀυτηΐ ΟΠσηρθ οὗ 8081] ΜΟΣΒΕΪΡ ΜΘΙΘ ΔΙδΥΒ αἰϊομἀθὰ ὉΥ ἱμοῖν 
Τ.68] δὰ ἀτὶμκΚ-Οὔσϊηρβ (1μογ. χχὶϊ!.). Βοβίαθβ {686 τη68] δηἃ ἀὐη]κ-οἤδιίηρβ οὐ ὑϑὺλ] νοῦ- 
Βῃΐρ, ἱ6γθ ΓΘ 8180 89 δρΘοΐδὶ τλθ8] δπὰ ἀσγίη]κ-οβδσί ηρβ. 

ΤῊΗΞ ΟΟΝΟΒΕΤΒ ΕΟΒΜΒ ΟΕ ΟΕΕΕΕΙΚΌΟΒ, 

Το οἱ αἱ ΠΑ} βἰ τα Ρ]6 ΟΥ ΘΙ] ΘΙ ΘΌΓΑΓΥ ἴοστηβ οὗ Οὔ οΥ  ἢρ8 ὈΘΟΟσῚ6 ΘΟποτοίθ ΓΌΟΥΤΩΒ οὗ ΟἸ ΣΙ ΡῈ 
(τοῦ (86 τοὶ χίουβ ἰάθα. [ἢ [86 Ὀ]ΟΟΑΥ͂ οὔδει πρϑ ταδη Ὀγίπρδ ὅο Φθθονδὰ ᾿ἷ8 Ῥοββαβϑίοι ; 
ἐπ [86 Ὁπθ]οοῦν, [86 τη68] δηὰ ἀγὶπἰκ- οδθείησβ, μ6 Ὀτγίπρβ ἴδ δαρροτί οὗ 1116. Ὑ6 Ὀοϑί οἵ ἷβ 
ῬΟββθββίοῃβ δηᾷ [89 Ὀεϑὲ οὗἉ μῖ8 ἴοοα τὸ (86 Ἔχ ργοβαίομβ οὗ [86 ἀογοϊΐοῃ οὗ ἷβ ψ μοθ δείηρ, 
ἢ 411 (μδὐ 6 Ῥόββθαβοβθ δη Θῃ͵Ογ5. Ηθποθ 680} οβογίηρ 8, ἴο ἃ οογίδίη οσίθηϊ, 8η δρ᾽ ἴοσθ 
οὗ 411 86 οἴδμον οδδεϊηρβ. ΤᾺΪΐβ ὉΠ ΟΓΒΑΙ ΣΕΥ͂ ΔΡΡΘΑΙΒ τηοδὺ Ρ] ΔΙ ΠΙΥ ἰη ὑπαὶ οὔογίηρ, πο ἢ ἐδ 
[86 Ἰουππάδθοη οὗ 811 [1:6 τοϑὺ, (86 ῬΆΒΒΟΥΟΣ ἰδ, ΤῈ χτοδὶ βγϑ- οἴδσίηρ, οὐ Ὀαγη-οβογίηρ, 
ἩΊΟΣ ἔοσταβ (6 οο 1 Οὗ 811 οδυϊηρΒ, 15 ΒΡ] τ θη θα ΌΥ γαγίουβ Κἰπάβ οὗὨ τη 68]- ΟΠ ΣΙ ΡΆ, 
ΜΈΙΟΝ 4.0 δρδὶη δα ρΡρΙ]οΘπιοηἰρα ὈΥ͂ οἱϊ, Β6}0 δηὰ ἱποθηθθ. Βιυῦ βίῃοθ {89 Τη68]-οὔδυίησ ἴῃ ρτοδῦ 

. ῬαΙὺ 88 σίνϑῃ ἴο [Π6 ῥγίοδὺ, Ὁ ὈΘοδπΘ ἃ ροβοθοὔοσίηρ, οχοθρύ {16 τ168]- οὔ ηρ οὗ ὑπο ῥγἹοεβῦ. 
ΤῊο ἀτίηκ-ΟΒ ΣΙ Πρ ἰ8 ῬΘΟΌΪΙΑΥΙΥ 8 ὀχργοββίοη οὗ (8185 ἰοΐδ! γ, ἴον Ὁ γγαθ πού ἀστιηὶς ἴῃ [86 
(οι ]6-Θποϊοβυζο, Ὀαὺ τγ88 ρΡουτοαὰ οὔΐ οἢ [86 Αἰΐδσ. Οἱ {86 σΟὨΐγΑσΥ, ἰπ {μ6 Ῥδβδούοσ, [86 
ΟΌΡ ἰβ (88 οϑῃίγθ οὗ [890 ἔδαϑί. Ἔνθα ἰπ (86 στοαῦ β' π- οδγίηρ, [86 Ομ] 6 Ῥατγίβ οὗ το τσ τθ 
Ὀυσποᾶ πιϊμουῦ {89 ΟΔΙΊΡ, 845 ἃ σθογεαι, θοβϑίαϑβ 89 δχρίδίΐοῃ ὈΥ͂ βρυϊπκ]ηρ οὗὅὨ (8:6 Ὀ]οοά, (9 
ζαῖ οὗ [86 δῃηΐπια] γγᾶβ τη846 8 Ὀυγη  ΟἸδυίηρ ; Ὀαΐ οὗὨ [86 Ἰ6586Γ 8β' ἢ- Οὔ ρΒ δηα ὑγοϑρα535- Οὔ - 
ἱπρϑ 8 μαζὺ νυ ἰδ θη 8ἃ8 ἴοοά [Ὁ ὑΠ0 ῥτίοβί, Βοβὶἀθβ [89 οοπογείθ δοίβ οὗ ββογίβοοθ, (86 οἷθ- 
ΤΩΘΏΓΔΙΥ ΤΌΓΥΤΙΒ ΔΓΘ 8180 Γοργοβοηΐθα ; [80 τη68] -οἴοσίηρς πὰ (86 αὐ Κ- οὔσῃ ρ ἰῃ (86 βθον- 
Ὀγοδὰ, {80 ἤγο-οἴδσίπρ ἴῃ ὑΠ6 ἀΔΙ]γ Ὀαγηΐ-οΒδγίηρ, [9 Ροδοθ- οδδσυίηρ ἰῃ (6 βἰδυρῃίογίηρς οὗ 
δηΐπι8]5 ἕο Ἰοοα Ὀοΐοτο [86 ἱΔΌογηδοὶθ ΒΏΔΙΠΥ {Π6 ομογθαι ἴῃ ὑπθοσγαίο οδρὶΐαὶ Ῥυπἰβμπϑηΐξ, 
Ονονῦ [Π6 οἤἴἶδτίηρ τοβα 86 οδδυίηρ οὗἩ ζἱΏΘΘΠΒΘ 88 1.) ΒΥταῦο0] Οὗ ὈΓΑΥΘΓ. 

Τὸ ἴ5 ρῥΙαἷη ἔγομι [89 ἀἰδίϊ ποὺ ΘΧργοβδίομβ οὗ [6 ΗΟΙΥ ϑογίρίυτοβ (8. οσχ]ὶ. 2; Ἐν, υἱὴξ!. 
4) [μ8ὲ [86 οδοτγίης οὗ ἰσθηδθθ ΠΡΟΣ ἴδ φρο] θη δἰ ἴδν ἰβ ἃ βυτη θ0}16 8] δηὰ ὑγρίοδὶ σοργοβθηίδ- 
(ἴοῃ οὗ 19 Ββουϊῆοθ οὗ ρσᾶγοσ, ΤῈ Ὀδδὶβ οὔ {89 ἱποθηβθ- σϊηρ 15 (86 ἰποθηβο οὗἉ (89 οὔδσ- 
ἱπρβ ὙΒΙΟΒ τοβὸ ἔγοσῃ [110 580 γ] Εο͵8] ἤγθβ, “9 ευγοοῦ βανοσ," ἘΡἢ. τ. 2, Ῥδγι Ό] ΣῪ οὗὨ {9 
Ῥυγηϊ-οὔυίησ. ΤΏΘΙΘ γ͵λ8 ἢ0 Ὀυγηϊ-οἴἶεχίηρ; πὶῦμουῦῦ ἱπΟΘΏ86, ῸΣ ἢ0 οοπμβθογαίίοι ἕο αοὰ ΐ:8 
οομαρ οἷο πὶ μοαὺ ἃ 116 οὗ Ῥγϑυοσ, δηὰ {818 116 οὗὨ ῬΎΔΥ͂ΘΣ γγ88 ἴπι6 δου] οἵ πο οὔἶδσίησ. Ηδποθ 
10 'ἴ6 ῥ]δορά ἴῃ 8 ο͵488 ὈΥ͂ ἰϊβ6] ἢ, ἱπ 89 ᾿οΘῃΒ6- ΟΒἴδυϊηρ οἢ [86 ΔΙῚ οὗἁἨἁ ᾿ποϑῆβο (ΕΣ. χχχ. 7, 
10). Απὰ ἴοτ [Πὲβ σθϑβϑοὴ 8180 1ὕ δοδοϊωρϑῃηΐθβ ὑῃ6 γασίουβ Οβ στ ηρΒ, [86 Τη68]-οὔἴδγι πρ ἀπά 
ἀγὶπἸκ-οἤδγίηρ (μον. 1ϊ. 16), ἀηὰ {86 οβδσγίηρ οὗ βμῃοτ- γοδὰ (1,ϑν. χχὶν. 7). ΕἾΠΑΙΠΥ 186 οβὲτ- 
ἴηρ οὗ ἴποθῆβθ ἈΡῬΘΔΓΒ πιοϑῦ Ῥγοσαϊ ΠΟΗΕΥ ἷπ Θομποοϊΐοι π ῸᾺ (89 οδδιίηρ, ὁπ [6 χτοδῦ ἀΑΥ οὗ 
δἰοποιηθηΐ. ΤΆ θη ἰῃ9 Ὠἰρἢ-οσὶοϑὺ γγ88 [Ὁ δηγοὶορ ἰπιβοὶ ἢ ἰπ [86 ΗοΪΥ οὗ Ηο]οβ 'π ἃ οἱουὰ 
Οὗ ἱποθῆβθ 1ϑβϑῦ ἢ9 419 (1μον. χνΐὶ. 18). Ὑδὺ [80 οθδυπρ οὗὨ ἱῆσθηβ6 ΘΟ ΒΙΔΒΟΥ ροϊηϊοα ἰοτγαγὰβ 
(86 Βρ  γἰ ὑ8}1Ζαίίοι οὗ [86 οἴοτγίηρ, (μδύ ἰβ, ἔγοτα. ἐμ6 1δὺῪ ἴο ῬσορΒθου. 

ἘΗΕ ΟΕΘΟΑΝΊΒΜ ΟΕ ΒΑΟΒΙΞΕΊΟΙΑΙ, ὙΟΒΒΈΠΙΡ. 

ΑἸ] (86 γαγίουβ ρῇββθβ δᾶγὸ οοηἰαίηϑὰ πὰ {μ6 Ῥαββουθ- δοίην. ΤῊΘ ἴδοῦ 18 ἱπιροτίδηϊ, 
μδὺ ἴῃ ὑπο οβδσὶπρ οὗ (86 Ῥβδββουοσ [86 ἔδίμοι οὗ [86 ΤΣ δοὐθαὰ 88 ῥγίεβί. Τα ἰάθα οὗ 89. 
υπίνογβαὶ ρυἱθϑίμοοά (Βογθίοτθ 8 (6 Ἰουπάδιϊομ οὗὨ 411 (μ9 οδοτίπρβ, διὰ {π18 Ῥσουβὲ (μδὺ (89 
οὔἕοα οὔ [86 ργϊεβίβοοὰ νγϑβ ΟΠ]Υ 8 Ἰοβζαῖ δπὰᾷ βυταροϊοαὶ τορτεβθηϊδιΐοη οὗ [89 γγῖι016 ῬΘΟρΪθ. 

ΤΏ δἱοπὶπρ Β]οοά, τὶν πίοι [86 ἀοοτ-ροβίβ οὗ 9 Ἠοῦβθ Ἴ7ΘΓΘ ΒΙ}ΘΑΓΘΩ͂, γ͵88 [86 ἴὨοδὲ 
ἰτηρογίδην ρᾶτὺ οὗ ὑπ Ῥαββονοι-οδδγίηρ. Οἱ ὁπ βἰάβ οὗἉ (ἷ8 τῶϑ 86 ομογθπι, [86 δ᾽ αυΐῃρ, 
οὔ {86 βταί-Ὀοτα οὗ (89 Ἐγρίίδηϑ ; οα ἐδ: οὐδὸν β'4θ νγαὰβ ἐμ:8 ῬΡεδοθ οἵ (μιηὶς-οβ γί ηρ οὗ ΜἈΪΟΒ 
86 ΤΆΠΑΣΥ ρατίοοϊς ἴῃ (86 ῬΆΒΒΟΥΟΣ τηθα]. Οἱ {88 ὁη6 546 γγοτθ ἐμ: 5] δτιρ ἰοτίηρ8 οὗ δ ΐπηδὶβ 
ἴον ἰοοά Ὀεΐοτρ [Π6 ἐδθοσηδοῖο δ {86 υ86 οὗἩ Βοῖὰ ἴῃ [86 τηρᾶ] δ᾽ Βοηθ; οὐ ἰδ6- Οὔ σ, [89 
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16 6:31 οβόγοι οὗ ἐμβεοογαίίο σαρ [8] ρα ἰβατηθπῦ οχίθπάθα ἱπ ἐμ6 ἀθδίμ- Ὀσϊπρίηρς ουγθο π ὶςὮ, 
ὙΠ}. [86 [81], οΔτ 8 ὍΡΟΙ 811 πιθπ, λο χτηοβὺ ἱτωροχίδηὐ μαζί οὗ (86 Ῥϑββουεσ τϑ οοῃποϊυἀοα 
ὉΥ 189 Ὀυτηΐηρ οὗ [Π:9 τοσζηδὶπα οὗ [86 ἔδδϑί. 

Ἑτοπι {8 θαδὶβ ἂτὸ ἀθυθίοροα ὑπθ νϑσγίουβ αἰνβίοπβ οὐὗἩ [6 οβογίπρβ, ὕο Ὀ6 πηϊ θα αραίῃ 
ἐπ [86 Β'ῃγ]6 ΔΡ6Σ οὗ [89 γτοδύ οδδσίηρ οὗ δἰοποιηθηΐῦ 'π οοππϑοίΐοη τὶς {π6 ἔδαϑί οὔ ἰδθοτηδ- 

9168. ΒΥ. [μὲ8 δροσχ ΟἹ]ὰ Τοοίδιηθηὺ οβοσί πρθ ροϊπῦ θεγοηά ὑμϑιλβοῖνοβ, τηδκίηρ ἃ ρῥαίη ἀΪ5- 
εἰποῦίοη ὈΥ͂ πλο8η8 οὗὨ [ἴμ6 χοδίϑ Ὀούνθθῃ ῬΑΣὰΟΠΔ0]9 βίῃ δηἃ ὈΠρΑγἀΟΏΔΌΪΟ βἷη, τ ΐο ταδ 
πίνδῃ οὐοσ ἴο {π|6 τ] άοσ 688 πὰ Α.Ζ826]." 

Βοΐτοθῃ ἰδ6 Ὀαβὶβ δῃπὰ ὅδ 6 ΔΡΟΧ οὗ {μ6 οἴδυϊῃρβ δύὸ ἑοπηᾶ ὑμῖν παηθτοῦβ ἀἰν βίοηϑ. Ὑ79 
ἀἰπυϊηραΐβα Ὀούποοπ ἰηϊἰαύνο, ἐμαὺ ἷβ, οὔδυὶ ρϑ αὖ {1 π|68 οὗ οοπβοογδίΐοη, δπα [086 Οχ ρυθββὶνθ 

οὗ σοπμηυπΐοῃ, Δη4 ΟΣ Πρ8 αὖ {1π|68 οὗ τοδίογδα οι, τ ἢ 4 ρᾶτα 116] ἀἰβεϊ μοὐΐοη θοίτθοιῃ ογὰϊ- 
ὨΒΤΥ ἈΠπα ΟΣ γδΟσἀΣὭΔΙῪ ΟΠ ετίπρθ. ΤῈ αἀἰβιϊποίΐοη Ὀούσϑοη Ὀ]ΟΟΑΥ͂ δπὰ πῃθ]οοάν οβοσΐηρ, 
ΟΥ τη68] οβεσίηρθ, ὈΘΙοηρΒ ἰο 86 ΟΠ ΥΪρ8 ΧΡ γοβδῖνο οὗ σοι πΐοη. ΤῊ6 τη68]-οὔουϊηρθ δπά 

ἀὐϊηκ- βου ρ8 ΤΩΔΥ͂ Ὁ6 ΓΕρΑΓαΘα 858 {86 Ὀαβὺ ὀχργοββίοῃ οὗἨ οοιητημηΐοη. ΤΉΘΥ δγὸ οοηποοίοα 
αὶ τ (μ᾽ 6 Ὀατγη-οἴδθσγίηρθ. ΟἿΘ οὗἉ [89 οἰϊἱοῖ ἀἰβυϊποιϊοηβ ἰ5 σαπὰ Ὀοΐνγθθῃ [6 δ] οδδυίηρβ 
ἴῃ [16 τουβΐρ οὗ [86 οοηστορδίϊοι δηὰ [ῃ6 οΑβ8] οἴἶδγίηρθ. ΟἿ (6 Οἰδσ βαπὰ ὕμπογο ἰβ 8 
σογγοϑροηάθηοθ Ὀοίνθοι [86 ῥσοβὶ οι οὗὁὨ ὑπο θδη δηΐτηδὶβ δηα (μδ΄ οὗ βοῦθ ὉΠΌΪΟΟΟΥ͂ 
ΟὈ͵]εοία (ΒΟΏΘΥ͂, ἸΘΔΥΘΠὨ). 

1. ΟΡΕΕΒΙΝΟΒ ΑἹ ΤΙΜῈΒ ΟΡ! ΟΟΝΒΕΟΒΑΤΊΟΝ, 

1. Το οογθηδη  οσῖηρ σομϑ᾽ϑἐΐηρ οὗ Ὀατη -οἤἶ δε ρσβ δηα ὑΠ Δ -Οδοτῖπρ (Εἰχ. χχὶν. δ) 
Ῥοσγίογπιθα ΟΥ̓ γουηρ, Τη6} ἴγοτῃ ὑΐ6 ρϑορίθ; 2. ΤῊΘ βοαυϑ: οἤϊδεϊηρ, ΟΣ ἰδχ ἴον [86 Ὀυϊ]άϊηρ οὗ 
486 ἰδ Όοτη 8016 (Εχ. χχχν. δ); 8. ΤἘ6 δηοϊηϊίηρς οὗ [86 Δ ΌΘΓΠΔ0]6, ἐΐ9 γ688915, δηὰ (6 ρτίθβίβ 
(Εκ. χ]. 1μου. γ]1}.}; 4. ΤᾺΘ οβογίηρβ δὖ [86 οοῃβθογδίίοη οὐὗὁἨ ὑμθ ῥγίθϑίϑ, οοπβίβέϊηρ οὗ [80 
δ᾽ ῃ- οδδσείην, (86 Ὀυχηί-οἸδγίηρ, δηὰ 86 οδοσίηρ οὗὨ {110 Ῥγίοβδὺ ἴὉΥ ὑμαηκερίνίηρς ([ω6γ. νἱ}}.), 
δηά, ἰπ οοπηθοίΐοι ὙΠῸ ἴΠ686, ὑΠ6 οἴτίηρβ οὗ 89 Ῥθορὶδ 88 ρσχίοβδίβ (1μϑυ. ἰχ. 8; οἢ, χυ..ὺ); ὅ. 
ΤΟ οὔογίηρβ οὔ ἴδ: ῥὑτΐποοΒ, 88 μοδάβ οὗ {86 βίδίϑ δῃὰ ᾿θδάϑυβ ἰῃ ψ8γ, ἴ0Γ (6 [6 Π1Ρ]6- ΓΘ ΑΒΌΓΥ 
(ΝΌμα. νἱ]. 1; ἐμ9 οἶδ υΐῃρβ δὖ [8:6 οοπβοοσδίζοῃ οὗ (89 1,ονϊϊο8 (Ναμ. Υἱ]. 6); [86 οἴἴἶδυϊηρβ 
ἔοτ [890 οδηα] οδίίοϊς δᾶ ὑδο 8019 οὗ Βιον -Ὀγζοδά (μον. χχὶν.). 

2. ΟΡΈΕΒΙΧΟΒ ἘΧΡΕΕΒΒΙΨΕῈ ΟΕ ΟΟΜΜΥΝΊΟΝ. 

α. Οὐκίϊπμαξ Οβεγῖγισϑ ἴηι ἰλ6 Τενιρίο ὃν ἰδὲ Οοπρτεσαϊξίοη, 

1. Ταῖϊγ οὔδτιίηρβ (6 ἤγο πονοσ ἴο Ὀ6 ρμαῦ ουἱΐ, 1ω6γΥ. νἱ. 18). 
2. ΞΔΌΡΔΙΒ -ΟἸθγίηρΒ. 
8. ῬΆΒΒΟΥΟΙ, ΠΔ1Υ ΟἸΘΣΙ ΡΒ ἴῸΓ Βούθῃ ἄδγβ. ΤῈ βμοδῦ οὗ ἢγϑί- ἔγυιϊϑ, 1ϑν. χχὶ, 
4, Ῥεηϊεοοοβί, ΤῈ ψανϑ-ϊοανοθ. Α ὈυγηΟβοεπρ οὗ βουθὴ δηλ 05, ὕνο γουης ὈΌ]]οΟῖκα, 

ΟὯΘ ΓΆΠι, ἃ δ6- ζοδῦ [ἴὉΓ 8 8β᾽η-οδυίηρ, ἔπὑτὸ ΒΘ. ΔΙ Ὁ8 ῸΓ 4 ὑΠΔη}ς- οὔ υϊηρ. 
ὅ. ῬΑΥ͂ οὗ Δἰοποιμϑηΐ, [86 χζγοδὺῦ Βα Ὁ δ ἢ οὐ {μ6 ὑθηΐῃ ΑΥ̓͂ οὗ ὑμ6 βουϑηίῃ τηοπίἢ, [0 ΟΥ̓. 

χχὶ. Τδο διοηΐηρ οβθιίηρς οὗὁἨ {8 ΔΔΥ ΡὈ] ΔΙ ΠΙΥ ὈΘΙοΩρΒ ἰο (86 τοϑίοσαιννθ οδυϊηρβ. ΤῺ 
[6δϑὺ οἵ ΔΌΣ 8068 οἡ (δ Β,ζαοηί οὗὨ [86 βουϑηῦα τοηΐῃ, ὈΔΙΥ͂ οὔουϊηρθ [ῸΓ βουθὴ ἀδγβ 
ἴτοτα ϑδὈθδίἢ ο βαρῦδίμβ. Ἐταϊΐδ, Ὀγδ Οἢ 65 Οὗ ρ41π}-ἴγ6 685, σγθθα ὈΟῸΡὮ8. 

ΒΥ ἴδπ6 Βα δίς γϑ8γῦ δῃὰ γϑᾶῦ οὗ 00 1166 {8 6 ΒΥΠΊΡΟ]1Ο ΟἸΘΥΏΡΒ ρ458 ἰηΐο Πραγαιῖνο οἰ ὶ- 
Δ] δεοίβ (ἴων. χχυ.)ὴ. 80 αδἷδο ἐμ {68 ἴοστη 8 ὑἰγϑηθίοη ἔγοτη ὑμ6 ἰδ οὗἨ ψΟσΒΐὶρ ἰο {89 
Οἶν"]} ἰατν, ΟΥ ταῖν ἰηἀἰοαδίο ὑπ 1 ἤμπδηςο οὗἉ 6οο] οἰ δϑυϊοαὶ ᾿δν ἰῃ {ἢ9 δβίαίθ. 

Οἤδείΐηρθ Ἔσργοβεῖγο οὗ σοπημηπΐίομ, οἰ οθ οὶ Υ ΘΟ Β᾽ ἀοΓΘΩ͂, ἃγὸ {8086 ἔγοπι ψ ἘΊΟἢ [86 ῥγίοδίβ 
Τοοεϊνοα ἐποῖγ ρογίίοη 88 ἴοοά. ΟΥ̓ (μεθ [89 ρῥεϊποῖρϑὶ 88 [89 βον-Ὀγοδᾶ; ὑμ θη [86 τη68]- 

οὔοσῖπρϑ δα νατγίουβ οἴου ΟΒΈΥΪ 98. 

4 [Το δυίΐδοτ, ἐορχοίδοῦ τυ ἸΠΔῸΥ σοτητηοηίδίογε, τοβασὰδ {ἢ ποτὰ αἀκαδοῖ, ἩἘΠΟἿὮ ΟΟΟΌΤΒ ΟΥΪΥ [ἢ ον. χυ!. 8, 10, 28 86 

8 ῬΓΌΡΟΓ πδιῦθ. [1ἴ ροπἰἰΐοη οὗ δοτ ἐπ οοὶα το “ ΦομονδὮ " 1648 ΘΟΤῚΘ ΟΟἿΟΣ ἴο [Π}8 δδδυτηρίίου, Βαϊ ψ ἢ οαμα] ὁχαοίῃοδδ οὗ 

ΡὮΠΙΟΙΟΧΥ, ἔξ ΤΏ ὈΘ ἃ ΘΟΙΏΠΙΟΠ ὨΟΌΏ, ἸΏ ΘΒΏΪΏ “ ΤΟΙΔΟΥΔ),᾽"" ΟΥ̓Κ ὉΓΕΣ ΤΕΙΏΟΥΔ].᾽" Τί τὸ δδδίτοθ ἰξ [ὁ ὍΘ ἃ ῬΓΟΡΡῚ ὨΒΠ,6, 

“νο ΘηϊοΣ ἰηἰο ἀ ΠΟ Ό 165 οὗ ἰηἰεγρτγοϊδιίοη ἴμαὶ ΔΣΘ ἰὨΘΌΡΟΣΘΌὮΪΟ: 17 τὸ [Δκ9 [{ 6ἋὉ 6 ΟΟΙΠΤΩΟΣ ΒΟΌΣ, [9 ταϑδηΐης δη ἰηΐοι- 

ῬιοίειοὩ ΔΙῸ Υϑ.7 ῥ δίπ δηά εἰταρ]0.-.-.Η. Ο.] 



4 ΒΡΕΟΙΑΙ, ΙΧΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊ ΤΉΒΕΕ ΒΟΟΕΗ͂. 

ὃ. 7παϊτυϊάια, Οαδμαΐ απαὰ  γεε-Σ Οἤετὶηρβ εἸρυοδδῖυε οὗ Οὐπιπιωπΐοη. 

ΤΠ οοηΐχο θεύπϑοη ἐμ6 ῥχγϑοθαϊηρ δηᾶ (818 ἀἰνίβίοη ἰ8 ἔουστηθα ὈΥ (86 Ῥβββουϑῦ, ΒΌΡρ]6- 
τηϑηἰοα ὈΥ͂ ὑ86 1016 Ῥϑββουοσ (Νπι. 1χ.), Ὑ Β1ΟῺ πᾶ αὖ [6 βδθ {1π|0 ὉΠ ΛΘΓΒΔΙ] δηα ἱπαϊνὶ- 
ἄπα], . ΟΟπηροίοα Με ἰὺ ἱῃ ὉΒΙ γ ΓΒΑ ΟΥ̓ 18 (Π6 οἴἴδυίηρ οὗ [16 Ναζασιίο (Νὰ, γΥἱ. 18 ᾧ, Ὀατηΐ- 
οβοσγίην, βἰη- οὔσης, [80 }Κ- ΟΠ ΓΙ). 

Ιη μ6 τι α]6 βἰδηαβ ὑῃ6 Ὀυγη-οἴἶδείηρ. 
ΟὨ Οπ9 βἰά9 οὗ [868 Ὀυγεί-οἴδδιίηρ δβἰδπὰ ὑμ6 ρϑδοθι οδγίηρ, οὗ ἴἄγοο Κη, 

α. Οἰδεγίηρϑ 'ῃ ραυτηθηῦ οὗ ΥΤΟΥ͂Β. 
ὅ. ΤὨΔηΪ-οἴἶοσγίηρβ. 
6. ΟΒγίπρβ οὗ ργοθροσῖίΥ. 

Βογοῃά [μ680 τόσ {80 β᾽δυρ ὐοσίης οὗ δηϊπι4}5 ἔοσ ἔοοὰ Ὀθίοσγο [89 ἰδογηδοϊο, πο 
ΒΟΓΘ ΒΟΠῚ6 5᾽ ΠΣ] ΑΥῚΥ̓ ἴο ἃ δδουίῆςο, δηὰ τηασίκοὰ (ἢ οοά οὗ Ποβ 85. ἃ βρϑοΐδὶ γσἱ ἔγοτσα σά. 
Οἱ 89 ΟΥΒΟΓ δ[ά46 οὗ (89 Ὀυχη -οΒδγίηρ βίδπα (δ9 β'η- οδυίηρ δη ἃ {τ68ρ888- οἴθγηρβ, οὗἨ ἴῃ γθ6 
Ἰππάβ. 

α. Β' Π- ΟΣ ΏΡΒ. 
δ. Ὑγοθρδβα- θυ ηρ, τοϊαὐοα ἴο ἔγοβραββοα ὑμαὺ ὈΘΟΒΠ1Θ κβἷπ, 
6. ΤΓΟΒΡΆΒ8- δεῖ ηρΒ ἰῃ (86 δ σοῦ 86 η86. 

Βογοπηᾷᾶ ἐμ680 γγα8 [86 ουχβθ, (86 ομόσοὰΏ. ΤῸ ἰγβπβί(οη ὕο (86 οἔογθαι γγ88 ζοστιηθα ὉΥ͂ 
86 Ὀυγηΐηρη πὶ πουὺ (89 ΘΔΙΏρ, 85 οὗ (86 ρτοϑδὺ βὶ ῃ- Ὁ οΥρΒ, πη ΔΓ ΓΙ ΘΌΪΑΕΙΥ οὗ [86 χοᾶ 
μιοίος ἔσο πῖο [0 τδίοσ ῸΣ βρης δ ργορασγοὰ (Νυπι. χὶχ.). 

3. ΒΕΒΤΟΒΑΤΙΥ͂ΒΕ ΟΕΕΕΒΙΝΟΒ, ΒΕΞΤΟΒΙΝῸ ΟΟΜΜΌΝΙΟΝ. 

ΤῊ βουῖθβ οὗ 8680 Οἤ ΓΙ ΡΒ, τ] οἢ γογο ῥτοοθάθα ὈΥ ρατ βοδιίοη, Ὀορσῖη5 πὶ [0 οδδτ- 
ἴῃς οὗ ποσβϑα δἴϊδογ οἱ] 4- δίσί (1,ον. χὶὶ). ΤῊ ΐ8 ντδϑ [0] οοά ὈΥ͂ ἐλθ οἴετίηρ, οὗ (86 μοαϊοὰ 
ἸΘΡΟΡ δῃά [86 οδδυϊηρ [ὉΓ ουδο5 οἰοθδηβοὰ οὗ ἸθρυοϑΥ (μον. χὶϊὶ. δπὰ χὶν.), ΑἸ] οἴἴετγίηρβ οὗ 
τοβίογδίϊοη συ] τϊπδίθ ἰῃ [ἢ τηγβίοτίουβ οἶδεν οὗ (89 μτοδὺ ἀδὺ οἵ δἱοηθιηιθηῦ (1ω6γ. χνἱ.). 
Τὸ [6 σΑΒ0.1] οἤεγρβ οὗ (8 Κὶ πὰ θεϊοην 86 οὔοτγίπρ οὗ 7ο Δ] ουβΥ δῃὰ [6 τγδίϑγ σδυβίηρ (89 
οαχθο (Ν τ. ν. 12 ἢ); [86 οδεγίπρ οὗ 8 Νζαγί[θ τηϑὰθ ἀθοίθϑη ὈΥ͂ οοπίδοῦ τὺ ἃ ἀθδα ΒΟΑΥ͂ 
(Ν μα. νἱ. 10); [86 τγαῖϑσ πηϊηρί οὰ τ ὶῦ [86 85}:68 οὗ 4 γοὰ μοῖΐοσ (Νυμ. χὶχ). ΤῊΘ οἤογοα 
ΒΟΙΥΟΒ (0 ἀἰδιί συ θὰ (Π6 σαρίἑαὶ ρα ἰδ πϑηΐ πὶ ἢ τ ίοῖ [Πο860 ἯἘ8Ο δἱπηθὰ τὴ Ὁρ]} 6 μδπὰ 
“ΘΓ [πγεαίομοα, ἔγοτῃ ἴΠ6 οβογίηρβ ἴῸγ δίοποιιθηύ οὗ μοβ τ βἰππϑὰ υην  ὑηρ]γ, ἴῃ ΟΥΘΥ 

ἴο τοϑίοσθ [86 ΡΣ ΕΥ̓͂ οὗ [86 ρθορίθ. ᾿οδϑί ἰ8 ἐβγοαίθποα δρδϊηβὺ 411 οοῃβοϊοῦϑ Ορροβί οῃ ἴο 
ἐδ ἰατν, βού. Οὗ οταϊββίοῃ οσ οὗ δοσηζηββίου ; (86 Βυχα 0} 16, βἰρηϊβδοδηῦ μυυἑηρ ΔΎΔΥ ἴγοσα 

[86 οοηρστοχαίίοι οὗὨ ὑπὸ ᾿ἰνίης. 
ΤῊΘ οοπιλοῃ οβδγίηρθ, 86 ψανθ-ΟΠδυίηρ; πᾷ μοαυθ- οδγίης, {86 εἰἴ865 ἕοτ ἴπ6 οδοτγίηρϑ, 

δηἃ ὑπο ΒΙΡΡΙΥ οὗἨ {86 οἱ] ἴον ἐμ ᾿ἰρσηδ ἀτγὸ οἰ βου οοπποοίρα πὶ {86 1176 οὗ [86 1ΒΓΔΟ 106 60Π- 
δτοραίίοη, ἴῃ τ ΒΊΟΣ ὀνογγ ἰτρ ὈΘοοι68 Δπ οὔδείηρ, ἐμο ἄτευ- ἔτι οὗ (πο Βο6]ά, 86 Βγεῦ- θοσα 
οὔ [86 Βουβο, δ6 {1186 οὗ [λ6 μαγυοδί, (6 μοβύ ἴῸ7 γᾶσ. ΤῊΘ οσί γον ΑΓ ΟΠ ΓΙ Πρ8 Ἔχ ΙΌΙΣ 
(86 ἑδῃάθῃοΥ̓͂ οὔ [Π9 οδδγίηρ ὑονγαγὰβ 8. γϑϑὶ ἰζαϊΐοηα ἴῃ (6 1464] οβδτίης. ΤΏΘ ῬΆβΒΟΥΟΥ δηᾶ 
186 οὔδγίηρβ αὖ {1π168 οὗ οοῃβοογαίίοῃ, (6 οδδυίηρβ οὐ 86 Ναζαγίίθ, ὑμ6 οδδγίηρ οὗ {86 τοὰ 
Βοῖέον, δῃὰ ουύϑθη 86 οἴδσίηρ οὗ ᾿θδίουβυ, σσοτὸ ἀδδίρπθα ἰο δα ῖδὶῦ ὑμ6 1464] Ποβὺ οὗ αοά. 
ΤΒο οἰογίηρ οἵ δἰοῃοιηθῃῦ, οὗ 8}} (λ9 οὔδυίηρμβ πὶ {818 οἰδβθ, δ ποϊοβοθ τ ΐπ {861} 0816 ταοσὲ 
οοιαρϊ οἵδ ὑὐγ68. 

ἸῊῈ ΜΑΤΕΒΙΑΙ, ΟΕ ΤῊΞΒ ΟΕΕΒΙΧΟΘ ΑΝῸ ΤῊΕ ΟΟΒΒΕΒΡΟΝΘΕΚΟΒ ΟΕ ΤῊΕ ΟΕΡΕΕΙΧΟ ΤῸ 
ΤῊΕ αὐ... 

ἼΒο ομϊ οὗ οὗ (μι686 'β ἔπο Ῥδαβουογ. δ Ὁ δοοογάϊΐηρ ὕο {86 1654] οοηάἰοίοη (ΕΣ. χὶ;.). ΤῊΘ 
Ὀατγηύ οἴἶδγίηρ, γ͵88 ἴο Θομαὶβύ οὐὕἩἁ 8. τι81]0 δηΐπ)8] πὶϊῃοαΐ Ὀ]ομ δ (1μον. ', 2). ΕὟῸΓΣ βρ᾽ τι 8] 
ΜΟΙΒΕΪΡ ὑμ 6 γ6 γγ88 γοαυϊγοὰ [ἢ 6 ΤΩΒΗΪΥ͂ βρὶ τύ ΟΥἁἨ ροβὶ ἷγο οοπβθογαίΐοη (Βόυὰ. χὶϊ. 1). Ἐγθη 
ψ Βοη ἴδ6 Οἥἴδγοῦ Ὀτοιριῦ ἃ ΒΏΘΘΡ ΟΥ ἃ ρμοδὺ ἰξ τωυσοὺ ὃδΘ ἃ πι816 (1ον. '. 10). Βαΐ ἰδ Ροοσ, 
ἱπβίοδα οὗ ἔπ6β6, τηϊρῦ τίη ἄονοθ ΟΥ γοπηρ ρίζθομβ. Τἢ6 βἰη-οδογίηρ οὔ (86 δηοϊηἰοα 
Ῥτίοβί, 88 Μ6]} 88 ὑμιὺ οὗ [86 0160 οοῃρτορδίίοη, τγ88 ἃ γοῦηρ Ὀυ]]οοΚ. ΤῊΘ βἰη-οδογίηνς οὗ 



ΤῊΕΒ ῬΟΞΒΤΙΟΝΒ ΟΕ ΤῊῈΒ ΟΕΕΕΒΙΝΟΒ ΕΟΒ ΤῊΕ ΡΕΙΕΒΊΤΒ. 4ὅ 

ἃ Ῥτΐποθ πιυϑὺ Ὀ6 8 τηδ]θ; σβοπ ἤγοτα [86 ἤοςκ, ἰδ ταυδὺ θ6 8 μθ-βοαῦ. Οἱ μ8 οἰβασ μιϑηὰ, 
026 οὗ [80 ΘοΟΙλΙΟ. ΡΘΟΡΪΘ6 χηΐρηύ ΟΥ̓ 84 ἔδιμδὶθ, ἃ βιϑυβοαῦ; ἃ ὙΘΣΥ͂ ἱπιροτίδηξ Β0816 οὗ 
ΤΟΒΡΟΙΒΙ 1 ἴον ὑγαπδρτθβδίοηβ, ΤᾺΘ ὑγαηβρυθβδίοη οὗ (89 ΒΙρἈ-Ῥυΐοδῦ τγᾶβ ϑααϊγαὶθηὶ ἴο (ἢ 6 
Ἰγϑηβ γοββίοη οὗ [86 Ὑ101]0 οοηρτοχαίίοῃ, δηὰ ρτϑδίογ ἰμβδὴ [86 ἰχϑημβρτοβϑίοη οὗ ἃ ρτίῃοα, 

Ἐν [88 Βἰτηρὶο ἰγθβρϑβθ- οὔεγίπρ [86 Ιθαϑὺ νγγϑϑ τοχυϊγθα, ἃ ἴδθῃιδ]θ οὗ [μι βοοῖ, βῆθερ οσ 
ξοδῖ; οἵ, θη ἴγομι ἐμ} ΡΟΟΓ, Ν}Ὸ ἀΟΥ̓Θ5 Οὐ γοῦπηρ Ρἰβθοπθ; πᾶ, ἱΓ ΒΘ γγχῶϑ ποὲ 8016 ἴο μοὶ 
{8656, Βο ταϊρῃῦ Ὀτΐηρ ἴδ6 ὑθηῖ οὗἨ δ Θρθδ οὗ ηθ9 ἤοιν. Βαυΐ, [0 ὑγοβραββ- οδδυίηρμθ, τ Αἱ ἢ 
ὍΓΟΓΘ ογἀδϊ θα [ῸΓ στοδῦ ὑΓΆΏ ΒΩ ΓΘΒΘΙΟΏΒ, ἃ ΓΆπὶ τηῦδὲ Ὀ6 ὈΓουΐ, δηὰ ἴῃ δἀάιϊίοῃ ἰο (πο τοβίο- 
γϑαζζου οὔ [μαὺ τ Ὠϊο ἢ γ88 ὉΠ] ΒΟΥ δοααϊγοα, (Π6 ΕΠ Ῥατὺ οὗἨὨ 186 δϑῖηθ χτηπαὶ 6 εἴνοπ, Τΐβ 
ἴδχ ͵8 αἰ ίοστα 88 σοβρϑοίβ δὶ γβ οὐ [86 ΟἸΌΓΟΙ, το σίουβ ἴαττβ δηὰ ῥχίγαίθ ργοροσίγ. [ἢ 
ΡΘϑοθ- οἴου πρβ 1 γγ88 ΟΡ 0041 τ] (ἢ 9 Οὔἶδσον ὑο ΟΥ̓͂Σ 8 δηΐπι8] οὗ [μ6 μογὰ οσυ οὗ 8 ἤοοῖϊ, 
ΤᾺΆΪΘ ΟΥ ἴδι)δ] 6, ργουϊ ἀϑὰ ὑμαὺ ἰὺ νγδϑ δι γον πὶθποῦὺ Ὀ]οτδη, ΤῊΘ τη 68]- ΟΠ ΥΣηρΒ οοπίδίρα 
οἵ πο βουγ, πποοοκοά, οὐ Ὀακοά, οὐ τοδϑίβα, τὰ ἢ 9 ΔΟΟΟΙΡΔΗΥηρ ΟἿ] δὰ ἔγϑηκίοθηβο 
διὰ ε81}1, ΗΟΠΟΥ δηὰ ᾿οαυθῃ ὝΟΓΘ ΤΟΔῚ 64, 

Αἴ 86 οσοπβοοσδαίίου οὗ Αδγοῦ δηκ Ηἷβ Β0η8, δὖ {8:9 θορίηΐηρ οὗ {86 οἷρῦ ἀδγβ οὗ οοτβθ- 
ογδίίου, 8 Ὀ0]]οοὶς τα8 ΟἸἴδγθα 88 ἃ δ π. οδδσίηρ δῃηὰ 3. σϑηὶ 88 ἃ Ὀυγη  ΟἨ υίης ; ἰη δἀάϊ(ΐοη ἰὸ 
6566, 8 ΤΑῖ οὗἨ οομβοοζδίϊζου (1,6 νυ. Υἱ. 22) δπά “ ουαὐ οὗ δο Ὀαβῖοῖ οὗ πηϊοανοηρὰ Ὀγοδά ἐμαί 
γγ885 Ὀοίογο {86 Τ,οτὰ ᾽ “ὁη6 Ὁπ]οΑγθηθα οδἶζθ, ΟΏ6 οαἶζο οὗ οἱϊθὰ Ὀγοδὰ δῃὰ ὁ1π6 ᾿ψδίδσ :᾿" δηὰ 
δὲ 186 οηᾷ οὗὨ [6 οἷχ ἀδγβ ἵμπογὸ 88 οβδσθά ἃ γουηρ 681} 88 ἃ β' πΠ- δε ηρ δηὰ ἃ σϑηὶ 45 ἃ 
Ὀυχη οἴἴδτιπρ. Τ}6 σοηρτορδίίοη οὗἉ [δγϑο] 8180 οδδσοα ἃ μ6- 3οδῦ 88 ἃ βἰπ- οἴδσίηρ, δὰ ἃ οδ] 
δηα ἃ ἰδπιῦ οὗ 8. γϑᾶγ οΟΪα 88 αὶ Ὀυχηὺ Οὔτ. ΑἸ, 88. ὀσργοβεῖνο οὗ {Π6 οβϑ ϊπηδίϊο οὗὨ [6 
Ῥγ:οδίβοοά ὈΥ͂ [86 οοπρτορείίου, {ΠΟΥ οὔδτοα ἃ ὈΌ]]ΟΟΙΚ δηὰ ἃ Τϑ1 88 ἃ (βδηκ.οογίηρν, Ενθη 
ὁ; [89 ψτοαῦ ἀΔΥ οὗ αἰοποιηθηὺ (πο ἰρη-Ὀυἱοδύ πλυϑὺ γδὺ δίοπϑ ἔοσυ ἰτηβοὶ ἦ τὶ 6 γουηρ ΡῈ]- 
Ἰοοκ 88 ἃ β' ῃ- οϑυϊηρ δῃὰ ἃ γϑῃὶ 88 8 Ὀυση οὔ θυίηρ, Βυῦ [86 οοῃρτοραίίοη, 88 ἃ δΟη βία 
οὗ {ποὶν Βυδοταϊηδίθ δηὰ 1685 Γεβροηβὶ Ὁ]6 βρίσ πὶ] ροβίου, οἴθογοαὰ ὕπνο μθ- ζοδίβ 88 8 βἰῃ- 
οὔοτιίηρ, δηα ἃ τϑπιὶ 88 ἃ Ὀαχιΐ ΟΒοχίηκ. 

ΤΗΞΒ ΕΙΤΌΛΙ, ΟΒ ΤῊΉΒ ΟΥ̓ΕΈΒΙΧΝΟΑΙ͂, 

ἘῸΡ {86 τἰ [8] οὗἨἉ {6 ῬΆΞΒΟΥΘσ, 866 (818 Οομητα., Μαιί. χχνὶ. 17-80. Ἐν {6 τἱϊπ 4] οὗ [86 
οἴου ρθ ΣΟΏΘΓΑΙΪΥ, ἯΘ ΓΟΙῸ [0 ΟΥΝΚΒ ΟἹ ΔΙΟΒΕΘΟΙΟΩΥ͂ Δηἃ ΟΥ̓ ΘΧοροϑίβ. ΤΏ ἀυΐϊ68 οὗ {9 
ΟΠΈΓΟΣ ψογθ: 1. Το τὶρῦ ομοῖοθ οὗ {δ6 δηΐῃ)α]; 2. Τὸ Ὀτίηρ' ἰῦ ὕο ὑπ 6 ῥγίϑϑδὺ ἴῃ (89 αρυτὺ οὗ 
[8 ἱδΌθτγηδοϊο; 8. Τὸ ΙΔΥ̓ ἷθ Βαηὰ ΡΟΩ ἴδ μοδα οἵ [80 δῃΐπηαὶ δῷ [26 δχργοϑδίου οὗ ἷ8 
τηδίσπρ' [..0 4ΔΠ1π18] {π6 ἰγγρῖ68] βαλε  αἰθ οὗὨ Βἷδ8 οὐ οομα  ο δηά ἰηἰθηίίοι ; 4. ΤῸ β'δυ {86 
ΔΗ Ϊ 8]; δ, Τὸ ἰδκο οβ΄ π6 βκίη. Το ἀπίϊοβ οὗ [6 οἴδοϊαἴηρ, ῥΧἱοδὺ σοῦ: 1. ΤῊΘ σχϑοορίϊοῃ 
οὗ [8ο Ὀ]ουά δηά {86 Βρυϊ ΚΙ] ΐηρ οὗ ἰδ; 2. Το ᾿ἰρδηρ οὗ [μ6 ὅτ οἢ [80 δἱίδαγ; 8. Τὴ6 Ὀυτῃ- 
ἴηρ οὗ [89 δηϊπιδὶ, διὰ τὶ (ΐ8, 4. ΟἹ οδηδβίηρ [86 ΔΙῚ δπὰ ἱκοορίης 16 δϑῆθβ οἴθδῆ. Κ8Ξ'006- 
οἶδ!γ ἴο Ὀ6 τιδικοᾶ ἀγο: 1. ΤῊ ρστγαάδίϊουβ οὗ (89 Ὀυτπίηρ; 2. ΤΏ γτδάδίϊομβ οὗ (86 βργίη- 
ΚΙΊηρ οὗ (μ6 Ὀ]οοα ; 8. ΤῊΘ γσταάδίζομβ οὗ [86 Βοϊϑιλη λιν οὗ [6 ἴθαβί; 4. Τὴο ρτδάδίϊουβ οὗ 
[89 Οἰθγθαλ. 

ΤῊΞ ῬΟΒΤΊΟΝΗ ΟΥ̓ ΤῊΞ ΟΕΕΈΒΙΝΟΒ ἘΕῸΒ ΤῊ ῬΒΙΕΒΤΗ. 

ΤᾺΘ ρστοδίον ρατί οὗ [8 τι68]- ΟΠ ΓΙ Πρ8 τυδϑ ρίνϑη ἴο [86 ῥχἱθδῦ; Ὀαὺῦ ἷθ ΟἾΤΏ π|68]- ΟΠ  ρ; 
Βο τηυδῦ θη γον ῬΌΓ Ρ [ωογν. τΥἱ. 23. ΤΟ ΠεΒᾺ οἵ 6 5 5- Οὔτ ηρΒ (Θχοορύ [86 στοδὺ βίη- 
οἴετίηρ, οὗ ἃ ῥυὶθϑῦ οσ οὗ [86 τ 8016 οοηρτοραίίου, [μ6ν. γἱ. 20) τδαϑ κίσθῃ ἰο δ ῥγίοί ψ8Ὸ 
Ῥογίοσιηϑα (86 Βϑουῦ ῆσθ; ΟὨΪΥ {86 ΒΟΙΥ οουἹὰ οδί ἰὺ ἰἱπ 8. ΒΟΪΥ͂ υἶδοθ [1ΕΥ. Υἱ. 22. δπὰ ἰδθ 
ΒΔΙΏΘ Ὑ45 ὑγ 6 ΟὗὁἨ {ἢ} ἔγοβρϑββ- οθδσίπρ,, Ιου. ν]], 7; οοιαρ. ὑπο αἰτϑοίζομβ σοποογηΐης 0}. τη68]- 
οὔἴἶεσίπρ, τόσ. 9. Οὔτῃο Βαγην οβοσίηρ [86 ῥτἱοδϑῦ σοοοϊνοα [86 Βκίη, 1μογ. Υἱῖ. 8ι ΟΥ̓ [λ6 π168]- 
οὔδσίρβ οοηπηοοίοα τὴ ἐμ 6 Ῥοδοθ- θυ ρβ (86 ῥγἱοϑῦ γθοοὶ γοα Ηἷ8 ροτίίοη, Τωου. υἱΐ. 14, Οὗ 
ἴδιο {Π8}}ς-ΟΠδτῖηρ 6 τοοοϊνοά [89 Ὀγϑαβδὺ δῃηὰ {86 τὶρεῦ βῃουϊάον, ον. υἱὶ. 81, 88. Τ.689 
Ρογίΐου5 οὗ [86 οἴἶεγίηρβ σου] βαρρογί ΟὨΪΥ ἴπο86 Ῥγίοϑίβ ψὸ οδοϊαίοα ἰπ (μ6 ἰδιαρὶθ, ποὺ 
18 οἷν [Δ 1Π111168, ΟΥ {π6 ῥγίθβίβ το γγογθ ποῦ οβοϊαιίηῳ. ΤΟΙ βαρροτί ὑοῦ τϑοοϊγοὰ πη Γ 
[86 ογάϊπαῃοθ γοθρθοίίηρ, ραυτωθηί ἴῃ Κὶπά, ραγιϊου Υ]ν {86 ἐγ π|65 Ραϊὰ ὈΥ (δ ΡΘΟΡΙΘ. 



46 ΒΡΕΟΙΑΙ͂, ΙΝΤΒΟΡΌΟΛΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΕ ΤΉΒΕΕ ΒΟΟΚΙΗ͂. 

ΤῊΞ ΒΤΒΙΟΤΝΕΒΘ5 ΟΕΓ ΤΗΒΞ ΒΙΤΌΑΙ, ΟΕ ΤῊΞ ΟΡΕΕΒΙΝΟΒ ΑΒ ΤῊΞ ἘΧΡΒΕΘΒΒΙΟΝ ΟΕ ΤῊ 

᾿ ΘΙΒΤΙΝΟΤΝΕΒΒ ΑΝῸ ἹΜΡΟΒΤΑΝΟΒ ΟὉ' ΤῊΒ ὉΟΟΤΒΙΝΕ ΟΕ ΤΗῊΗΒΞ ΟΡ ΕΈΒΙΝΑΒ, 

ΑΒ τοβρϑοίβ 86 Ῥαββουϑγ, ἰὑ ἴβ ἕο Β6 σϑυιαυκρᾶ, (μαῦ {89 δ ἰμτοαίοποθα ἀθδίῃ ἰο ἰμοθῸ 
ἭὮὯΟ δῃοῦ]ὰ ἴῃ [86 βαύϑη ἀδυβ οὗ υη]θανθηθα Ὀγοδὰ οαὺ Ὀγοδα ἰμδὺ νγδβ ἰθδαυθῃβα, δῃὰ ἰμὺ5 

ἐγρὶσδ!}ν ΟὈἸ ῥογαῖο (89 αἰνίἀΐπρ 119 Ὀοΐνοθῃ Ἰραῦ δηὰ ἀδγίζπθβα, ΤῊΘ βίρηΐϊβοδποθ οὗ (6 
ὈΠΙοδγοποα Ὀτοδὰ ἰβ (89 βαραγδίίοῃ οὗ {86 11 οὗἨ (89 1βγϑϑι θα ἔγοτι ὑμ9 συ] αἰ γΥ, ̓ οαίμοα, 
Ἐκυρίίδη ᾿ἰἴ6. Τθᾶυθῃ ἷἰβ α͵8ο ϑχοϊ μα θα ἔγοπι {89 Τη68]- Οἴου πρΒ, ποῦ ὈΘΟΘαβο ἴῃ 86} ἢ δ τὸρ- 
ΤΟδΒΟΩΪΒ 86 πηοίοϑη δηὰ (1Π6 οΥἹ] (866 18 Οὐτηπι., Μαί. χ᾿!].), [ῸΓ δ Ῥϑηΐθοοδὺ ὕνο Ἰοανοηρα 
Ἰοᾶγεβ γεγο οἴθογοα Ὁροη [86 αἰίασ, [9γ. χχὶϊ!, 17, Ὀπὺ Ὀϑοδαβο ἴῃ {86 ΠΟΙ͂Υ ἴοοἄ 411 ραγίϊοΐρα- 
εἰοι ἱπ [μ6 οοημηοῃ ἡγοῦ] Ϊγ 18 ουϑὴ οὗἁ 15.846] βου] Ὀ6 δυοϊάθά, Ὑδμὺβ ἴοο ΠΟΙΟΥ͂ [8 εἴσίη- 
ΟΠ τοι ἰοα ἔγοσι [19 τη 68]-ΟἸἴσ ἢ κΚ, ῬΓΟΌΔΟΪΥ 88 δὴ δ Ὀΐθηι οὗἩ Ῥαγδαΐβθ, στ πϊοἢ τὰ 
ἰγρίβοὰ Ὁ Οδπδϑα, {86 Ἰδπὰ ἤοπίηρ τὶ ταῖς δα ΒΟΠΘΥ͂ ; δῃὰ 80 ἰῦ 88 8ῃ Ἐχργεββίοη οὗ 
[86 ἴδοι, ἐμδύ ἴπ Ῥαγδάΐθα οδδυί ΡΒ βου] οβδβο, [ω6γ0. ἰΐ. 11. ΤῊΘ δεβοσίΐοῃ ἐπα ᾿θαυθὴ δηᾶ 
ΒΟΠΙΘΥ͂ ΟΣΘ Ργοβ  ἰὑοθα, Ὀδοδυδβο οὗὨ [μοὶγ 48} 1 οὗ ἔδυτηθηϊδίϊου, 18 δὖ ναυΐίδῃοο τλι (86 Ρ6ζ- 
τὰ ἰϑδίοη οὗ τὶμθ. ΤῊΘ ροτγίΐοη οὗὨ [88 1π168]-Οἤἶ Πρ δοογαΐηρ ἴο [86 ῥγοδίϑ ὙἜΓο ἴο Ὀ6 δαΐθῃ 
ΟἿΪΥ ὈΥ ἰδοῖι ἴῃ (86 ἐθπ!ρ]6- ΘΠ Ο]οΒθαχο; ῸΓ ἰΐ γοργοβεηΐθα οομιπλυπίοη τ ἴλ6 Τοτὰ, ὙΒΘΙΘ 
Ἧ88 4180 ἃ ἀδοϊἀοα ῥγοβι δ (ἰοη δρζαὶπδὺ οαϊδηρ οὗὨ [μ6 {88 }}κ- Οὔ σϊηρ οα [80 ἰμϊτὰ ἀδγΥ αἴου δ 
Ἧ48 οἤογοα, ἴον. υἱΐ. 18. ΑΪ8ο πὸ ὕποΐθδῃ Ῥοσβοη βῃου]ὰ οδὺ οὗ {μ9 Β68ῃ οὗἨ (86 ΟΠ ΥΪηρ, ΠΟΡ 
Βῃο.]ὰ οὔθ οδὺ ΟΥ̓́Άμ6 Π68}} οὗ δὴ οβογίηρ πο δα Ὀδοουλθ ἀποΐθδῃ ; 1 σέ 6 Ὀυγποά τ] ἢ 

ἢγο. Α βδογοὰ ἔδαϑί οὗ ὑνο ἄδυβ τηϊρῦ ΘΑΒΙΪΥ ὈΘΟΟΠπῚΘ Βοου υσζοα ὈΥ {86 ἰπϊγὰ ἄαγ. ΤῈΘ 
ῬΡΑββουϑῦ- ἰδ} πηαδῦ Ὀ6 οδίθῃ οὐ ὑπὸ ὅγαεῦ ἄδυ. ὙΤΏΘΓΘ Μ͵ὰ8 4180 ἃ βἰσί σοῦ Ὀσου βίου ἰδὲ 
[Π|ο80 δθουΐ ἴο θ6 σομβθοσαίθα 845 ργίοδίβ βου] ἀυσίηρ (ἢ 6 σοηδθογαύζου σοπλδὶη Βουθὴ ΟΔΥΒ 
διὰ εἰρη β Ὀοέοτο (86 ἄοονῦ οὗ [86 ἰδθοσῃδοὶο, 1.δν. υἱἱ. 86, ΤΏ βοῦῆβ οὗ ἄδγοῃ, Ναάδὺ δηὰ 
ΑΒ, πογθ βυχϊζύθη ἢ ἀθαί ἢ Ὀδοδῦδο ὑμ6Ὺ Ὀτοῦρμῦ δίσαηρο ἦσο οἢ {μι ὶσ θΏβοσβ Ὀβίοσο [δ 6 
1τὰ. 6 βοσυΐίοο ἴῃ [86 βαποίθδυυ Ἵχοϊ θα 8]] βο ταονϑα δηα ῬΌΓΟΙΥ πασδῃ οχοϊ δος : 
δὰ ἴον (818 Τθϑβοὴ [86 ΒοΠ8 οὗ Αϑσοῃ 6 γ0 ἴο ἀσίπὶς ποῖ 6 Γ᾽ ἮΝ ΪΠΘ ΠΟΥ ΔΩΥ βίγοηρ ἀτίηἰς ἀατίτς 
Βουΐοο ἰη {86 ΒΑΠΟΙΌΔΙΥ ΟἹ ῥϑίῃ οὗ ἀθδαίῃ. ΤΉΘΓΘ Μγ88 880 8 δίγί ηρϑηῦ ργουϊβίου {πα (π6 Βἱρῃ- 
Ῥτίοδε ἤθη μ6 ποῦ ἰηΐο ἰμ0 ΗΟΪΥ οὗἉ ΗοΪΐθ8 βΒῃοι]ά βυτγουπα Ἀἰπ|8617 πῖ ἢ ἃ οἱουα οὗἉ ἰῃοθπδθ 
Ἰοϑῦ ΒῈ ἀϊθ. ΤὮΘ δἰουθιιθηὶ γ88 ρογίθοϊοα ΟὨ]Υ͂ ἰπ (86 δἰσῃθρ το οὗ ῬΥΆΥοΣ, [ου. χυὶ. Ἐνγθα 
ΟΥ̓́ΘΣ {6 δοΙῃπιοη 5 Δ ρ  ἰοσὶπρ οὗὨἨ Δηΐπ818 [ῸΓ ΔΙ ἴοοα. ἴθ γγαϑ {π6 ἰμγοαῦ οὗὁἨ ἀραὶ. 
Ὁπιμδηκῆι] ϑηϊογτηθηῦ οὗ [89 ρἰϑ οὗ αοα γγὰ8 ρυπίβιῃθα τυὶτ ἀθαί, ον. χυϊὶ. 4; δῃηὰ 80 
τ (86 οαἰίην οὗ Ὀ]οοά, μον. χυὶϊ!. 10,11. Βοβίάθ8, ποὺ ΟὨ]Υ̓ τοῦδ [86 ΟΠΤΟΣ ὈΘ ὑγρίο8}}7 
Ῥῦχο, δπὰ οὔδχν οπ]γν ὑμαὺ πο 85 ὑΥΡΙ ΘΔ Ρῦτο, Ὀαὺ ἱΒογθ γϑ ὑδθ δοπβίδμ ! Υ χοροαίθα 
τοαυϊτοιηθηῦ ὑπαὺ (6 Δῃ1η18] τηυδϑῦὺ Ὀ6 πὶιμουῦ Ὀ]Θαλβα δηᾶ ἴῃ οχδοὺ δοοοσάδῃοο πιὰ (ἢ 9 
τοαυϊτοιιθαΐδβ οὗ ρθη 6 Ὁ δπὰ δρθ. 

Ἑαδίϊης ὈΪοοα τὰβ ἑογθϑίἀἀθῃ Ὀθοδῦβο 10 ὈοΓΘ 89 116, [πὸ 11 οὗἨ [86 θοβῃ, Του. χυ]ϊὶ. 10. 
Το ἴδὺ 4180 οὗ Ὀθϑβδίβ δὺ ἴῸΥ βδουϊῆἔοθ τγ8 δρροϊηΐθα ἴοσ βδογιῆςο; ἰύ Ὀοϊοηροά ἕο ἐῃ6 1ωογά, 
1ωον. ἰἰ). 17; νἱῖ, 28, 26; χυἱ!. θ.ἁ ΑΒ γοβϑροϑοίβ 86 οδογίηρ ἔὸγ δἰοπθιιθηῦ ρδγ σ ]ΑΥΥ, 1 
τησθύ γοΐου (0 ἴ6 ὀχορϑϑῖὶβ. Τῃο Βροοΐδὶ ροΐϊηΐ ἕο Ὀ6 τηατϊκο ἰβ ὑμ6 ἀϊδιϊποοη Ὀοίνγθθῃ (δ 18 
οἴἶετλίηρ, 858 πο συ]τιϊπαίίοη οὗ 4}} ρυγὶ βοδίϊομβ δὰ οὗἉ [86 βοσΐθβ οὗἉ [δϑίλνβἹβ. 

ΤΒΘ ἰγρὶοα] οοπίγαϑὺ Ὀϑίνγθθη οἰθδῃ δηὰ ἀποϊθϑῃ, οα τ βὶοἢ 4}} (86 Ἰατγα οὗ ρυτὶ βοδίϊοῃβ 
τοδί, 18 οὗ σγϑδί βρη ίΐβοδποθ. Κ'6εθ (89 ὑγθαίΐβο οὐ βοιητηοσ ἰῃ ἐδθ βγῃορβίβ οἵ ἐμθ 1ἰξδσγαίαγο. 
Ὁποϊοϑηῃ 685 τῦϑ (86 βτουιηά [ὉΓ 411 Θχ οἰ υϑοη8 ἔγοτη 186 ἈΟΪΥ οοηρτορδίίοη, δῃὰ ἀθ] ἱνουίης 
ΟΥ̓́ΘΡ ἴο [8:6 ὉΠ ΒΟΙΪΥ͂ που]ὰ τὶζηοαῦ. ΟἸδαπθδα τῦδϑ 86 ψαγγδηὺ οὗ δ μοβίοῃ ἴο [86 ΠΟΙΥ οο- 
ξιοραίίοη. ΤῊ ῥραγύϊσα δ τηθϑὴβ οὗ ρατβοδίζοη ναβ ᾿υδίγαϊοπ, ὑπ 6 ἐμοοοτγαίὶς ἔγρο σπῖοὰ 
ἀονοϊορθϑά ἰπίο ὑπ Ῥγορμοίϊο ἰάθα οὗ βρυϊῃκ]ηρ πὶ οἸθδῃ παίθγ, ἑωΐο Φομ π᾿ Β θαρέίδπι, δῃὰ 
βΠ4}}ν ἰπΐο ΟἸτἰδυδη Ὀαρίΐϑιι. 

ΤῊΘ Βοαύμθη Βανίηρ Ῥθθη ῥὈγθυ ουϑ] οἰτουπηοίϑοα ταῖρῦ ὉΥ ̓ πδγαϊϊοα Ὀθοοιηθ 8 πλ68- 
θ6γ οὔἴμ6 ὑμοοογδίίο οοηρτορδίίοη, δῃα σταάθδ!)γ, ππάϑν (86 ἰηδαθηοθ οὗἉ ἐμΐ8 ἔδοὺ, ἔμ Ἵοουτὲ 
οὗ (86 Ιβτγϑ 6] 068 ὙγὙ88 ΘΗ] ΑΓρΘα [ῸΓ ἃ οουτί οὗ ὑμ6 ἰδ} 1168. - 

ΦΠΙΓΌγ “ Ἰυδίγα θη ἐδ δαΐδος τη ϑλὴς Βρτῖϊηκ] ης, (πδὶ τῶ ογάδ᾽ ἢ θὰ ΟὨΪΥ ἐπ οογίδίη δροοϊ δοά οα8686 ἴον ἔδιοθθ δ γον 
υἰϊδΐπ εἴ19 οοπστορδίίοι, ί. 6., δὲ [Π9 ο]οδῃ βίης οὗ ἴδ ϑροῦ, Του. χέν.; δὲ εἶ19 ὁοῃδοογδίου οἵ ἐδο 1ωυἹέθα, Ν᾽ τ Ὁ. τῇ!!, Ἷ, δοᾶ 
δἰ [29 οἰομπδίης οὗ ἴδ 14γ801}1166 τοφὰθ υποΐϊοδη ὈΥ ἰουοδίης ἃ ἀοοᾶ Ὀοὰγ, Ναμῦ. χὶχ.--Ἦ. Ο.} 



ΤῊΗΕΒ ΒΤΕΒΙΟΤΝΕΒΒ ΟΕ ΤῊ ΕΙΤΌΛΔΙ, ΟΕ ΒῊΒ ΟΕΕΕΒΙΝΟΒ, ΕΤΟ. ᾿, 47 

Οοττοβροπάϊηρ ἰο ἴμ6 οἰΔβϑὶ βοδίίοῃ οὗ οἱθδᾶῃ δηὰ πῃοΐθδ τπμθη γ1χ88 ἰδμαὺ οὗὨ οἴθδὴ δαπὰ 

ὈΠΟΙΘδη δηΐηαῖὶβ.Ό. Τἢ6 σοπορρύϊοηβ οὗ 86 ῬΒδγίβαθβ οομοογηΐὶπρ δ ϊηρ πὶ τ ἀπο] θδη Βδηᾶβ 

8.5. Ὑ6}} 88 τῃ6 δηϊαυδίοα ἰά6 85 οὗ Ῥεΐον, Αοίβ χ., ΒΒΟΥ͂Γ ὉΒ ΒΟῪ [86 168 οὗὁὨ οΟἰδϑῃηθββ, 88 γ6}]} 

85 {8 ἰάοα οἵ 86 1ΔῈῪ 1861, ταὶ ῦ ὈΘΟΟΙΊΘ τηϑδίοσ Δ] ἰσοα. Τὺ 18 ποὺ υπηἱπηροσχίϑηϊ ἐμαὺ {Π6 Βταί 
ἔοστα οὗἉ ᾿ ΠΟ] ΔΉ Π685, (δ 6 ὉΠΟΪΘΔΏΠΘΒΒ οὗ 8 τοῦδ ἴῃ ΟἸἸ]Ὀἰτίἢ, ΘΡΡΌΘΆΑΙΒ 85. 6 ἔτγαϊ οὗἩ (89 
ΘΧοοςβ οὗ παΐυγαὶ [16. ὙΠῸ (μὲθ ὁχοοβθ οὗ 1Π{80 οοτγεβρομα ἀΐβθαθθθ. Ατηρ Ὁποϊθδη δηΐν 
ΤΩ8]8 ἃτο ἴθ ηά, οη [86 0Π6 5[46, [1086 τηοϑῦ [Ἀ]] οὗ 118; ὁ 186 οὔδιοῦ βἰάθ, [μοβϑ το ΟΓΘΘΡ. 
ΟἸδδμηθεβ ὈΥ͂ οἰ οβηβίηρ ἰπ νῦν 18 ΟὨΪΥ͂ ποζαῦυθ ΒΟ] ΠΏ 688; ἰῦ ὈΘΟΆΠῚ6 Ροβίἰγθ ΟὨΪΥ (του 
Βδογιςο. ΕῸΣ Βο 685 8.88 ὕ5ν0ἴ0 δ᾽ 468: βορδζγαίΐοῃ ἔγοπι {86 πη ΠΥ πουϊ ἃ δηα οοηβοογαίΐοῃ ἴο 
186 δετυΐοο δηά 16] ΟΥβμΐρ οὗ [πο μοὶγ Θο. Οη {δ ἰδτνβ οὗ ρυγ βοαίΐοι βθα ΦΟΆΟΗΙΜ ,ΑΝΟΕ, 
Αἰοφραΐϊδολες 1 ἰοὐέ ἀπιὰ ᾿Κεολί, ». 6718 ἢ. Τμδὺ 411 (86 ΒΟΙΥ ΟὈΒογυϑΏο68 Δ’ οοπηοδοιοα τι} ἐμαὶ 
χοααϊγίηρ, ΡυΓΙΥ οὗ Ὀ]οοά, δῃηἃ ΘΟΠΒΘαΌΘΗΟΥ οὗὨ {86 το] δίϊομβ οὗ [86 Βα χϑβ, 'ἰ8β ἀπά θη δῦ οὗ 
ατοϑδῦ εἰχζηΐϊβοδποθ Οὐμοοσγηΐος [86 ἐογθ ἀάθη ἀσργθοβ οὗὨ ἱῃύδσιδυγῖαρο 6 τὺ ΤΟΙῸΣ ἴο (ἢ6 
Ὅχοζοβὶβ δὰ [6 πουΐζα ὁπ (115 Βυ δ᾽ θοῦ, ΘΒρΘοΙΔ ΠΥ ἴο (8086 οὗ ΞΡΟΕΝΌΙΙ δὰ ΤΗΙΕΒΒΟΗ. ὁ 
-Τασβῦ 4180 τηϑηὐίοη [86 0016 ΘΟᾺΕΧ οἵ ὑμοοογαίϊο ἀαῤίε8 οὗ μυπιδηΐϊ, ον. χίχ, [Τί ἰβ ΟὨ]Υ ἴῃ 
[86 Ἰχδὺ οὗ (656 Ιδννβ οὗ Βυϊηδηΐ ὑμαὺ {μ6 Ραμ ύνθο ᾿ανΒ, 1,6Υ. ΧΧ., δῖ στ κ ΠΥ δοθῆ. ΤΏΘΥ 
8ΓΘ ἴῃ (86 Βουυΐοθ οὗ 1468] ΒυτηδηΣΥ ποὺ 1688 (88 ὑμθ οἴβοσβ. Το ὑμοοογαίίο βδῃοι Υ οἵ (89 
Ῥυίοϑί, [μον. χχὶ., ἰβ φυϊῦθ δπούδμογ ρἱούπισο οὗ 11ἴ8, |κὸ ὑμ6 βαῃοιΥ οὗὨ (86 ῥγἱοϑὺ αἴνος αὑτοῦ 
ὙΠ]. δὰ ἀυγίης ἱδ9 ΜΙ4410 Αγο8. 

Ὗγ ὁ πιυδὺ ΤΟΙ Γ ἴο ἴπ6 Εἰχοροβὶβ δῃηᾶ δὴ δυπαάδηϊ 1ἰογαϊασο σοβροοϊΐπρ ἐμ 9 οΥα  δηοοθα οὗ 
ἐδιο Βαοδυ αι [δδυϊναβ οὗ [βγϑθὶ, δῃὰ γοϑρθούζηρ ὑμ6 βρϑοῖδὶ θα ρῃδϑίβ οὗ ἔμ βδποί {γ οὔ ἐδ9 
Ἰῖσαῦ ἰπ ΦοΒοΥ δ Β ΒΑ ΠΟ ΌΔΙΥ δηᾶ [86 Ρσορβοίϊο δῃὰ ἰγρίοδὶ Ψ0 1160 οὗ [86 γϑδγ οὐ “0166. 
ΤΈΘ δι μοβἷ8 οὗ ἴΠ6 Ρχοοϊδπιδίΐοι οὗ {86 Ὀ]οβδίπρ δπὰ (8:6 σΌϊΒ0 ΔΒΒΌΓΟΒ 08, [μδὺ ΠΘΓΘ Ἧ6 δΤΘ 
ἀθδ]ηρ τ ἢ τθδ 0165 ἩΒΙΘὮ ταυϑὲ οοπέϊηθ Βοῦρ {86 τοὶ σίουβ ἱπίογργοίδίζου οὗ ἔμ θὰ ββου]ὰ 
οηὐγοϊ Υ οοαβο. ΤῈ 1 αϑἰϊπχαῦθ οὗ ἴΠ ὙΟῪ μοΐηίβ ἰο 89 ϑρῷθγε οὗ ἴγθθάοτωη, ἰῃ ᾿ῖο 
δυθεγίμίηρ 186 οὐ ονῃ, οοτημἰ ρα ἴο {86 οοπδοϊθηὐίουβ Κοθρίηρ οὗ Πγ8}. 

ΧΌΜΒΕΒΒ. 
ΤΊ πιοβὲ ἱπηροτίδηὐ ροϊπίβ ἴῃ ὅδ 6 ἤτεί βεοίίοι οὗ [89 Βοοῖς οὗ ΝΌΤΩΙ ΟΓΒ δζὸ {86 Το] ονίηρ: 

1. ΤὮο ἰγρίοδὶ δἰ χηαΐϊβοιηοο οὗ ἢ 6 5γβ 16 ΔΓΙΩΥ; 2. ΤῊΘ βἰψηΐϊβοδηοθ οὗ [86 βογυΐςθ οὗ [89 
1,οΥϊῖο8 τ ἢ [86 ΔΙΙΩΥ͂ δηά ἴῃ ἐμ 6 ἐδΌογηδοῖο; 8. Ε0]68 0 Ῥσθβϑοσνίηρ [6 σϑιὰρ δοΙ]γ; 4. ΤῊΘ 
οἴεοστίης οἵ ̓ οδιοῦδυ δηὰ [80 νψαίοσ το} Ὀτουρθὺ 0.6 ΟΌ͵ΒΘ, ΟΥ (86 ΒΙΠάΓΒΠΟΘΒ οὗ τηϑτγὶ θὰ 11 
ὧπ [6 ΒΟΙΥ ψΔΥ; δ. ΤῊΘ γον οὗ (9 Ναζαγί(θ, Οσ {86 δίρεΐ βοδηςθ οὗ ἰδ Βο] θη γἱης ἩΔΥΓΙΟΣΕ 
ἦπι [86 ΒΟΙΥ παᾶγ; 6. ΤῊΘ ἔγϑο- τ }}} οδοσίηρβ οὗ (86 ρῥυΐηοοθ (οἰ ἱο θη δηὰ στο ἢ τη 6}); 7. ΤῊΘ 
σΆΓ6 οὗ (6 βαποίθδγυ ; 8. Ῥ οσβμΐρ ἴπ [86 τ }|ΔΟΣτιοβ8 δηα ἀοα᾽ Β συϊάδηοθ οὗ [86 Βοβί, 6ἢ. ἰΣ.; 
9. ΤὮῊΘ 5ὶρηβ]8 οὗ τσ δηά οὗ ρθδ8096, {Π6 ἰγυτηροίδ. 

Αἴἶοῦ [16 σοτηπημοποοιηθηΐ οὗ [86 τηϑτοῖ ἯὙΟ 816 Ὀτουρῃῦ ἴο 860 [86 δἰ] 688 οὗ αοά Β 
Βοϑί, ὉΠ6ἷγ ὑγαηβρτοββίο 5 8Πη4ἃ ΡΌΠΙ ΒΕΓ ΘΗΒ ἴῃ ὑμοὶγ ὑγρὶο 8] βἱ χη βοδηοθ ; ΘΒρθοὶδ}}Υ [86 Ὠοϊη6- 
δἰ ζη688 ἴοσ Εργρῦ; ἴδμ6 Βουθηΐγ δ᾽ ἄθσβ ἰο Θῃοοῦγαρθ (10 ΡΘΟΡΪΘ 88 ἃ ὈΪββίηρ ἰῃ {18 ἀἰθίγοβϑ, 
Ακαϊπεῦ (18 Ὁ] οβαῖηρ βίδη 8 ἱη σοηίγαβὺ {μι ἷν ἝδΙ τα Υ ἱῃ οαἰίηρ [μ6 4 8118δ.0. ΜΊχοα πιδυτίαρθ 
ΟἹ ἰΐα τὺ δἰ άο, οἢ. χῖὶ, Οοποοσγηΐηρ (86 Βρίοθ, (86 δροάθ ἢ Κδάθβῃ, [86 ΓθὈθ]] θη οὗ Κοσδ 
δια Ὠἷβ ΘΟ ΡΔΏΥ, [δ 6 βρη ἤοδποθ οὔ (μ6 τηράϊδίίου οὗ Αδγοη δηά οὗ [ιἷ59 βίδ (μαὐ Ὀ]οββοπγοά, 
ΟΥ̓ [86 τρία οὗ [6 ῥγίοβδί δὰ 1,ουἱῦθθ, (ἢ 6 Δβ|68 οὗ (86 χά ΒοΙ ἔθ, δῃὰ {Π6 ζδί!υγο οὐὗὁἨ Μοβοθ 
δῇ [16 τδίοσ οὗ βίσ ἴθ, γγὸ τηυσβί γϑίου ἰο (86 ΕἸΧαροβὶβ. 

ΕἘῸΓ ΟἿΥ νον ἩΪῸ ταϑροϑοῦ ἰο (86 Βοοοῃα ἀοραγίθσο ἔγοιη Κδάρδβῃ, πο τὸ ἰγυδί πὶ}} 
ΒΟΙΟ ἴο ΘΟΥΓΘΟΙ ΒΟΙῚΘ ΘΙΤΟΙΒ, ἯΘ Ιηυδὺ ΓΟΙῸΥ ἴο 6 Θχοροίϊο8] βϑοϊΐοηβ οὐ 86 Κίηρς οὗ Αταά, 
[Π|ὸ Ῥαθ58ρ6 οὗ [6 ὈΤΟΟΚΒ οὗ Ατηοη, [86 οΟΥ̓οΓ-οβϑυϊ πηδίθα ΡΓΟΡΒΘοΐοθΒ οὗ Βδίδϑι, [86 στοδύ ἀδῃ- 
[61 οὗ [βγδ6}᾽8 δά ἀϊσέΐοῃ ἴο ἃ οσβὶρ οὗ ἰυδὺ, δῃ ἃ ΘΒρϑοΐδ!ν (86 τουϊδίοη οὐἨ ἰδθ υἱϑῖνβ οοῃ- 
οογΐηρ, (86 ΒἰδίίοπΒ οὗἩ [86 τιδτοῖ, οἷ. χχχὶϊ. 

ΤῊΘ βοοοῃᾶ σΘΏ518 οὗ [86 ΡΘΟΡΪΘ 1] υδίγαϊθα (ἢ:9 Ποοδαβὶ ἐγ δηἃ γαἷυθ οὗἉ ἐμοοογαίϊς βίδϊβιϊοβ. 
ΤΕο ἀδυρύοιθ οὗ Ζο ρα ἔογηι ἃ βίδιϊοη ἴῃ {86 ἰδίοΙγ οὗ [86 ἀονοϊοριμθηΐ οἵ ὑπ6 τ ζαΐβ 
οὗ ποπιοη---τἰ 5 τ ΙΟἢ δα ὈΘΟΠ χΥΘΑΟΥ τηδιτοα ὉΥ βίη. Τὴ ογάοσίηρ οὗἨ ἰμθ ἔδδϑίϊναὶβ ἴῃ 
[86 Ροοκ οὗὁἩ ΝυμΩθοΙΒ βθονβ 8 ὕὉΒαῦ (86 5ο] θῇ) ξδϑύϊνα!β ΔΘ 8180 βοοΐδὶ δασύ γ8]8, δπὰ ὑδμαὺ 
[ΠΟΥ διὸ οὗ χγοδῦ βρη ἤσβησθ ἰῃ 86 1 οὗ [9 ΡῬ6Ορ]9 δῃὰ ἰῃ ἴπ6 βίδίθβιυ ΤῊΘ βυδογάϊηδίζοι 
οὔ (89 δΔαύδοῦὶ  οὗὨ ποσαδῃ ἴῃ χεβρθοῦ ἴο {86 18:111}γ, ὑο ἀοπηοδίΐο οβογίηρβ, ὑο οχύίθσῃδὶ θα ΐτα, 
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8 οὗ Βρθοΐδ] βἰρηΐβοδῃοο ΤῸ ΟἿΓ {{π|68 ὙΒ6Π οσλδῃ [85 γ06}}- Πρ ἢ Τγοοὰ Βοσβο ἢ, Οὐποοτηΐπινῦ 
[80 γὙδσ [ὉΣ γσϑηροϑηοθ οἡ {86 ΜΙαϊδηϊίο8, γγὸ πηυβῦ 8180 γϑίδυ ἴο 86 Εχοροθὶβ. Το ἰγοβί πηι 
οὗ τὉ6}6 ἰγῖθο8 οἵ Βευροη, α84, δῃηὰ ὑμο μα] ὑγὶδο οὗ Μδηδββϑῇ γγ8ἃ8 ἃ τη δϑίοι- "Ἶθο6 οὗ ἱβοοοσαῖῦῦς 
ῬΟΙΙΟΥ͂, 88 Μ6]] 85 8 βίγοηρ ἰθβυϊ ου ἴο ὑμ6 ρστγοδὺ Ὁ] βδίης οὗὨ ὑμ6 παίϊοῃβ υαηἱϊίγ. Τῆὸ ΟἹα 
Τορίδιμοηῦ ᾿ἰπι}8 Δη ἃ ΘῃοΙοβατο οὗ [86 Δ ὈΥ (86 Ὀουῃάαχίοβ οὗ Οβηδδῃ 18 8180 ἃ ἰθϑυ  ὩΟΩΥ͂ 
διχαϊηδὺ [86 οἰδίτηβ οὗἩ (δ 6 Δ᾽ϑο] αὔθ ΒΌΡΓΘΙΏΔΟΥ οὗ [Π6 ἰαγ. ΟὈὐποοσπΐπρ ἴπ6 6 ρσ8] δἰ σηὶ- 
ΟΔΠ06 οὗ ὑπ6 ἔγοο οἱνέοβ, βοο 80 Εἰχοροϑίβι Τὴ οἷοβθο οὗ (μΐβ θοοὶς ΒΟ ἰγοαίβ οὗ ἐμ 6 
βἰδΐθ βία ΠοδηΟΥ ῥγοίθοίβ (86 τσ ίβ οὗ 86 {γ1068, πὰ 1] υδὑγαίο8 8 ἀοοίτγπο οὗ βίρτιδὶ ἱροῦ - 
ἴδῃοθ ἴου ΟΠ ΤΟΙ 68, βίϑίο8 δηα παίϊο8}}168 πῃ βίσοὴς οοηίγαϑὺ τ] (86 ποίίοη οὗἉ οἷά δῃηαὰ 6 
ΒΑΡ6] {μδὺ (86 ὉΠ ΟΣ Υ οὗ [86 πογ]ὰ ᾿β ἐμο οοπαϊοη δηὰ βοὺ] οὗ (86 Ὁ} οὗ [6 ποι]ά. 

ΤὮο ΡΪδῃ οὗ δποδιηρημθηῦ ὙΠ ὈΘ 06 ὉΥ [86 [Ὁ] Οἱ πρ᾿ Βκοίο : 

ἘΖΙ͂Τ. 

ἘΡΉΒΑΙΜ, 40,600. 

ΜΑΝΑΒΒΈΗ, 385,3200. ΒΕΝΧΑΜΙ͂Ν, 85,400, 
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ἘΔΛΔ1. 

ΤΙΐβ, ἀοβρὶ[θ βϑύατθ οὐ ἐἱοῖβπι, ρσουθ8 1.861} ὈΥ͂ οογίδί ἢ τηαυῖβ ὑο 06 8 ὙΘΙΥ͂ δηοίοηύ τϑοοσά. 
Βοη͵διΐῃ 'β βοραγαίθα ἔγοια Φπυάδῃ, δηὰ ἰβ ἀπᾶον (86 Ἰοδαΐηρς οἵ ΕΡΗγαΐπι. Νοιμίηρ ἰ8 βαιά 
οὔ αἰνίβίοη οἵἩ [86 ὑχἷθ9 οὗ Μδῃβδββθὶ, δηὰ 115 ροβιτοη 18 ἔδυ ἔγοιῃ [πδὺ οὐ Βουροη δπὰ ἀἰδά. 
ἘΡΌΓαϊπ ΔΡΡΘΔΙΒ 88 Οὁη6 ΟΥ̓ {ῃ6 Βιγ4]6Γ ἐΥἱροβ. 

Τ8Ο δρυηάδηῦ οδΓΘ [ῸΓ (86 ΡΟῸΣ ἱπ Ιδγϑϑὶ ᾿88 ὑθθὴ ἰγθαὺρα αἱ Ἰοηχίῃ ὉΥ ΖΕΙΕΕΞ, ΌΡΕεΥ- 
ἱπἰοπάθαηξ οἵ (8:6 ὅ6 800] ον {86 Ῥοοῦ 'π Βουρρεοη, ἱπ [86 Μοπαίδδίαίέ υοπι Βειισρεη, ᾿Δαξαδέ, 
1840, Νο. 8. Οπ Εδάθβῃ βοὸ ΤΌΟΗ οἱ 6θη. χἷν. ἴῃ Ζεϊδολγὶ ἀΡ ἀειδοΐονι πιουρεηϊαγιϊδοῆδη 
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Οεεεϊδολα , 1841, ». 179 ὦ. ΑἾ580 860 (86 γί 9168 οαυ Καἀθβῃῃ πῃ ἨΕΒΖΟΟΒ πογοϊορεαϊε δηὰ 
ΞΌΒΕΝΚΕΙ,Β Βιδοϊοτίοοτ. ὙΒΘ τποϑῦ ἱτηροτίαπὶ τοσκβ οα (μ9 ΒΟΟΙ͂ οὗ Νυμθοῖβ αγ υοίοα 
885. ΟΟΟΑδίοη ΤΟαυΐΪγοβ; α. Ὁ. ΚΕΥΜΜΑΟΘΗΒΕ; ΜΈΝΚΕΝ, 2016 ελογης ϑολίατισε; ἨΈΝΟΒΤΕΝ- 
ΒΕΒΟ, Βαίααηι; ΒΙΕΗΜ, σέ αἰ. 60 αἷδο ΔΑΝ Ζ, ζηϊνεγβαζισδγίεγδωοῖ, ν. 099. ΊΝΕΒΕ, [., 
Ῥ. 202. 

ΤΗΞΟΙΟΟΘΙΟΑΙ͂, ΙΤΕΈΒΑΤΌΕΒΙΒ ΟΕ ΤῊΒΞ ΤΗΒΕΒ ΒΟΟΚΒ. 

566 (πΐἰ8 Οὐοπιηι., [πάρχοϑ οὗὁ ἰμο 1ἰογαίατο ἰπ Ιηἰτοἀυοίΐοη ἴο αἴθη, δηὰ ἴο Μαίϊ. ; 
ἩΈΈΓΡΕΘΘΕΕ, Εἰ πολίγίαϊοη, Ρ. 16; ΤΑΙ, Μιδἰοιλ. ἵν. 487; ΊΝΕΕ, 184 Β΄, 202; 4ρρεπάϊε, 
Ῥ. 217-21; ὉΑΧΖ, ν. 745 8΄.; ΒΌΡΡ, Ρ. 81; ΗἩΛΒΤ ΨΙΟ 7αδείζϊεη, ν. 29; ἨΑΘΈΝΒΑΟΗ, Ρρ. 186, 
199; ἬοΥκβ Ὁγ 1. 7. ΗΈΒ5, ΚΌΙΝΟΕΙ, 6. 1,.. ΒΑθΕΒ, ΕΒ ὝΤΕΤΤΕ, 9051, [Ὲ0, ΒΕΒΤΗΒΑῦ, 
ΕΨΑΙΡ, [ἘΝΟΕΒΕΚΕ δηὰ οἴδοιβ. [1,δἰοσ, ΒΟΝΒΕΝΒ Μέδείισετὰ, Ὁ ΞΟΉΒΕΙ,Β Βιδείιυεγῖ, ΒΒῈΒ- 
τ: αὖ, ὈσΕΙΕΈΕΒ. ΟὈΙΩΡΓΘΘηβῖνο ἰσγθϑιΐβαθ οα 086 ὕδιγθθ ὈΟΟΚ8 δ ἰουηᾶ ἰπ ἰδίογίοβ οὗ ΟἹά 
Τοοϊδιηϑηῦ τοὶ σίου, οὗ [86 Κίησάοπι οὗ αοἀ δηὰ ἴῃ οομρθηάϊζιυπ οὗὨ ὈΐΪ0]1164] ἐμϑοϊοργ. Ἧ7ο 
ταυβὺ 4180 ἰηοϊαάθ ἰῃ {μὶ8 1ἰδὺ [86 τιὶτηρβ οὗ ΦΟβΈΡΗσΒ, ΡΗΙ1Ο, ΟΚΙΘΕΝ, ΕΌΒΕΒΙσΒ, ΦΕΈΒΟΜΕΒ 
δηα οἴμοῖβ ψὨϊοΒ τοί ἰο {818 δ Ὁ] Θοῦ. 

ΣιΘσίοου.---ΞΘΟΗΈΝΚΕΙ,Β Βιδοιϊετιοοη. 
ΒΙΌΠΟΣΔΙ ΤΠΘΟΙοΑΥ.- -ΒΕΝΟ ΒΑΥΈΕΕ, εἰσίοι 68 Αἴση Τεοίαπιδηίδ; ΨΑΥΎΚΕ, ΒΑΕ, 

ΒΟΗΙ12, ΥΟΝ ΕΒ 6Ο0112Ζ; ΕἼΧΑΙΌ, 6 ζετο ἀδν Βίδεϊ υοπ Οοίέ, Ὑο]. 1.; ὴ᾽ὴΆ6 Ζιεῖνο νοπὶ 
Ἡγοτίε Οοἰέεβ, Μοὶ. 11.; Τῖ6 Οἷαιιδεπείελτε, οτβῖθ δε ῆἶϊο, 1, οἱ ρζίς, 1871; ὈΙΈΞΤΕΙ, Οεϑδολίολίε 
αἷε8 Αἰΐεη Τερίαηπιεη8 ἵη, ἀδν Ολγίδίϊολοη Κιγοῖο, ὅοθηα, 1869: ΖΑῊΝ, 21 Οαπρ αμτοΐ αὲδ 
Ἡεϊδρο Οεδολίολίε, αοἴμα, 1868; Βαυβ, Οεδολιολίε ἀεν αἰ δείαηιοεγἑ οἦοη, Ἡεϊδεασμηρ, 1 ΤᾺΘΙ], 
1861 ; ΖΙΕΟΙΒΒ, Ηϊβίογέδολα Ἐλιδιοϊοξίμηπσ ἀεν σοι ϊοΐεη Οἤεηδαγάησ; ὯῈ ἽΤΕΤΤΕ, 206 διδίἑδοδά 
Οεϑεολιίολίε αἷ8 Οεδολίολίε ἀοΥ Οβεπδαγίνις Οοίίοβ, Βουϊΐη, 1846. 

Οὐμϑυ]ὐ ἰὴ 6 ποῦ οὗὨ οδυ ον τὶ ἴοβ, 85 ΑΒΈΤΙΒ, ΒΕΕΝΖ, ΟΒΟΤΙΒ, ΟΘΙΑΝΘΕΕ, ὈΑΤΉΣ, 
ΨΆΑΤΕΒ, ΠΑΕΤΜΑΚΝΝ. ἶνο Βοοΐδ οΥ Δίοδεβ, Βεγίοδιυγσοῦ ἰδεῖ, πον εἀ., Βιυϊματγι, 1856; 
ΟἸΕΒΙΟΟΙΒ οπ Ῥοηϊδίοθπος, Ατηβίοσάβηι, 1698; ΦΟΑΟΘΗΙΜ ΓΑΝΟΕ, ᾿οφαϊδοδέεε 11ολιὶ πιὰ τοδί; 
ἩΕΝΟΒΤΈΝΒΕΒΑΟ, Οὐγίδίοίοσυ οὗ ἰδὲ Οἱά Τερίαπιοηί, Ἐσγρέ ανὰ ἰδ Βοοξδ οὗ λίοδεδ, Βαίααπι, Πὲ6 
Ορΐεν ἀεν Ηεϊϊσεη δολγὺ, 6 Οεδολίολίο 686 ᾿εϊοΐεβ Οοίίεε; ΒΙΙΈΕΚ, “πη γοαιοίίοη, ἰο ἐδ6 Οἰά 
Τεδίαπιοηξ ; ΒΑΥΜΟΛΕΤΈΝ, Αοπιηιεηαῦ τπι Αἰίδη, Τεδίαπιεηί, 2 ΤΏο]6; ΚυΕΤΖ, ἰδίου φῇ 
ἐδλε Οἱά Οὐυεπαρί, 8 γοἷβ.; ΚΝΌΒΕΙ, «ΚὈπιπιθηίαγε τῷ Εἴχοαάια, 7, ευϊδίσιδ πὰ Δωπιεγὶ; ΚΈΙΙ, 
δα ΤΠ ΕΙ,ΤΖΒΟΗ, Βιδίϊοαϊ (Ὀγπινιοηίανν, Ῥεπίαίεμοῦ, Τ'. ἃ Τ.. ΟἸατῖκ, ἘΜ θυτρ. 

Ὅσα ΌΥ ὅονσΒ.--- ΒΑ ΨΑΡΟΒ, “βίος αε8 1γιϑίιιέοτιδ αὁ Ῥογϑε εἰ ἀμ ρειρῖε λεδγει, 8 
γ0]5., Ῥαγίβ, 1828; ῬΗΙΣΙΡΡΒΟΝ, 2)΄᾽΄Ὃὁ Ζεγαοϊἰϑοῖδε Βιδεῖ, 1)εΥ επιαίεμοΐ, Ἰ,οἱρΖὶς, 1868; 
ΖΟΝΖ, ζεδεγεείσμησ ἀὅ68 Αἰΐεη, Τεδίαηιδη; Β.. 35. ἨἩΤΈΒΟΗ, 226. ἐεηξαίσιοῆ, ἰιδεγδείσέ μπᾶ ογϊἄτ- 
ἕεγέ, ἘΥΔΙκ ατί, 8. τη., 1867-9; ΠΑΒΖΗΕΒΙΜΈΒ, 2) ἐ6 24 Βύολεν αἀδν Βιδεῖ, Ῥεπίαίειοῆῖ, Ἰ,οἰρ:Ζὶρ ; 
ΜΑΝΡΕΙΒΑΟΜΝ, 916 Βιδεὶ πο ὡἀδεγδεοίσέ πὰ ἐγ ζκιγί, Εἰπίεϊμηρ ἵν ἄθηι επίαίειοῦ, Βοτ]ΐη, 
1864. 

ἙΠιοτίοαὶ ὕ οσϊκα.--- ΑΝ σ᾽, 6 Ῥεπίαίειιοἢ, πιοδαίφιυο, ἀξῥεγιιν σοτγο ἴδ8 αἰέαχιιε8 (6 ἴα 
ογίσιιο πέσαξϊυε, ῬΑτΊΒ, 1865: ΕὙΈΒΞΕΤ, Οεϑολίολία ἄἀον διδἐϊδοῆθη ΖΑ ογαίαν, 2 Βδπάρ, 1μοἱρΖὶς, 
1867; Η. ΕΙΘΗΊΥ, Τῆς Γεπίαέεωοὶ, υἱ(ἦ, ἘΞ Τραηδίαξιοη, Βρϑοϊτωθη μαζί, ἀὑβῃ. 1.-ἶν., ᾿ομάοῃ, 
1869; ΒΒΑΕΜ, ὥγαοῖ 8 Ἡϊαπάογμησ υοη Οὐδέν, δὲδ τσὶ διαὶ, ἘΠΌοΡ 6), 1869; ΟΟΓΈΕΝΒΟ, 7Τὴδ 
εηίαζειιοελ, 1868 (8 βαταρ]ο οὗἁὨ ἰγδαϊτἰοη δὶ], ΔΒ ΓΑΟ Υ 1116 Γ4] ᾿πἰογργοίδ οη). 1η ορροβί(ἴοῃ ἴο 
ΟΟΥΕΝΒΟ, 7Τ΄ε ΗΠ είοτῖο Ολαγαοίεν ο ἰδ Ῥεπίαίειιοῆ, γιπαϊοαϊεα, Ἰ,οπὰ., 1868; Τής ΔΜοδβαϊο Οτγί- 
σίπ οὗ ἰδὲ Ῥεηίαίεμοΐ, Ὁ ἃ 1ιαγτηδῃ, [οπάοηῃ, 1864; ΟΒΑΡ, ὲ6 σεϑολὶολι(ιϊολεη Βοδεν ἀδε 
«Αἰίεη Τοείαηιοτιίδ, Τ,οἰ ρσὶς, 1866; ΗττΖια, Οεδολιολία ἀ.86 οίζοδ ]1ογαοῖ, Τ,οεἰρζὶς, 1869; ἘΒΕΒΒ, 
Ἐσνρίέση ιπὰ αἷς Βίσλεν δίοδεδ; πυϊληρα οὗ ΒΒ ΌΘΒΟΗ, 11|ΡΒιῦ8 δὰ ΟΟἸΒΟΗΜΙΡ, ΜΒεϊγασο των 

ΘΟεεολίολίο ἀε8 Αἰΐοη, Ογεπίδ τὰν Ἡωγαϊσωης υοη Βιυρδονε Ἐσυρίεν, 1857; 7. ΒΒΑΥΌΝ, «“Ηϊϑίο- 
σίβοδα ᾿ιαπαάβολαΐεη, βιαιιχατὶ, 1867; Κ. γον ΒΑύμΜΕΒ, 226᾽ Ζισ αἀεν 18γαοίϊεη, αἰι8δ σψνρίοη 
παοῖ, Καπααῆ, 1,ΔηχοηΒ41Ζα, 1860; ΟΕΣΤΈΒ, 2.68 λεϊίσο Σιαπὰ υπαὰ ἀα8 Ταπά ἀδν ἰβγαοί ἐδολεη 

Ἡγαπάεγμησ; ἨΟΙΤΖΜΑΝΝ πὰ ΝΈΒΕΚ, Οεδολίολίε ἀε8 Κο  κε8 ]18ταοί επα ἀεν Εἰ πἰδίελιιησ α68 
ΟἈλτνιειοπίλωπιδ, 1, οἰρΖίς, 1867; ΝΟΕΙΡΕΚΒΕ, 7216 αἰι(οδίαπιεηπἰ ἦς 7 ἐἰδγαίμῦ τη, οἷπον ἰεὶλς ποῖ 
«Αιιβᾶίζοη, Ἰ,οἰρζὶς, 1868; ΒΟΝΒΕΝ, Οοα ἵπ Ηἱδίονν ; Βύβοη, ζγσεεολίολίς ἀε86 Ογϊεηίβ, 2 
ὰῶὼδ" 1,οἱρχίς; ΒΤΙΕΒ, εἰ οσεθολίολίε ἀἐ6 Αἰέεη, Τεβίαπιεπα, ἘΔ110, 1872; ΑΒΟΒΡΕ, (Ὀπι- 



δ0 ΒΡΕΟΙΑΙ͂, ἹΝΤΕΟΡΟΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΕ ΤΉΒΕΕ. ΒΟΟΚΒ. 

πιογίαΐγε σέοσταρλῖφιυο 80} ἢ Εσοάε εἰ ἴε6 Νοπιδτεδ, Ῥατίβ, 1841; ἙΑΙΒΒΑΙΕΝ, 7.6 Τυροίοσψῳ οΥΓ 
ϑογίρίωγε, ἘΔ ὈυγΚὮ, 1864; ΜΊ113, δαογεά γπιδοίοσψ, ΟΥ απ Σιφμῖγῳ ἑγιίο ἐδλε Ῥγίποϊρίεβ οἵ 
ἐἦδ Ππίενρτείαζίοη οὐ ἐλ6 Ῥγορλείδο ϑψηιδοία, ἘΔ θΌΣΡΙ, 1858; ΒΕΚΕ, Οτγίσίποδ διδίϊος, Ἰωου- 
ἄοῃ, 1854. 

Εἰρϑοΐβὶ Τσϑαιβ98.--- ΑΝ ΚΕ, ζ)ιεγεμολιησεη; ΝΕΤΤΕΙΕΒ, δίωαϊοη δεν αἷς Ζολιλεὶ ἀε8 
Ῥεπίαίειιολδ, Μὰ ληϑίον, 1867; ΚΟΗΝ, ϑαριαγἑαπιδοδα ϑιωάίεη, Βτοϑῖδυ, 1866; ΤΈΠΡ, Ζἤ΄εορλα- 
πἴογι ἴηι ἄογι ΘΟ δολϊολίδ διμολόγη, ἀε8 Αἰίδη, Τοβίαπιοηΐ8, Ἰωοἰάρῃ, 1868; ΤΌΟΘΗ, διμαμίδολε Ζηδοδγε- 

ἐεγι, 1,οἱρσὶς, 1846; ΑΡΡΙΑ, .1.58αἱ διοργαρλίψιις δ" Μίογεε, ἰταθουγς, 1868. ΟἬΑΡΡΥΙΒ, 6 
αποΐοη, Τεδίαηιοηξ, οοηδιαέγό ἀαη, 8ε86 αρρογίβ αὐόο ἰς ΟἸιγι βιἑαπίδηιο, 1,ΔΌΒηΘ, 1858 ; ΚΑ1,0- 
ΜΟΝ, λίοδεβ ἀεν Μᾶαπη Οοἰέεδ, 1835; ΒΙΕΘΕΙ, .δίοδεϑ; ΒΟΕΤΤΟΗΕΕ, ΤΑ ἰτεσείϊδοῖς ΖΕ λγεηίεβε σαπὶ 
«Αἰἰοη, Τεβίωπιθηΐξ, 1,οἰρσὶρ, 1864; ΕἙΙΕΡΕΕΙΟΗ, Ζων ἰδεῖ; ἩἨΑΒΥΜΑΝΝ, ΑΗμίονδοῦ Κσίβολε 
Εὐτϑοδιπφεπ, Βοτϊίη, 1881; ἩΘΕΣΜΑΝΝ, Θιααίδυεγγαδευηςσ ἀον 71ϑγαείμεη; ΌὌΝΟΘΕΒ, ΟἸἰγοποῖο- 
σὶε ἀε5 Μαπείλο, Βειϊϊη, 1866; ὑγδαίίβοϑ οὗ 8. Ρορῦϊασ Ἵομδγδοίου ΟΥ̓ ΚΙΒΟΗΣΟΕΈΒ, ὥἴταυντ, 
ΞΤΕΘΙΙΟΗ, ῬΟΒΤΕΙ͂, δηα ΟΥΠΘΓΙΒ; Βροοΐαὶ ατίϊοθβ πη Ηογζορ᾿β ἰπογοίορααϊς δπὰ ἴῃ {86 ὑαλν- 
δίοδον ΓΤ ἀφυίδολε Τ᾽ λοοϊοσὶα ἔτοτα 1858--1872, δηὰ ἴῃ ὑμ6 διμαϊοη πὰ Αγ ίζεη, 1872. 

Οη ΗἩΘΌΓΘΥ δγί, 866 {89 Αγὐοβεθοϊορίοβ ὈῪ ΚΕΙ͂Σ, ἀπὰ οἴμοβΊ Ου ΗθΌΣΟΝ ΡΟΘΥ ΓΟΎΤΗ, 
ἩΈΕΒΡΕΒ, ΒΑΑΙΒΟΗΥΕΤΖ, βάσκ, ΤΑΥΊΟΒ. 

Οη ἰδο τοϊδίΐοῃ οὗ ἴμο ΟἹὰ Τοβίδιωθης ἴο Αβϑυτί, ΒΟΉΒΑΡΕΚ, 2 ἐ6 ̓ Κευιηδολγίπεη πὰ 
ἄαϑ Αἰ Τεδίαπιεπί, Οἰοβδβοη, 1872, 



ΕΧΟΒΙΌΘ. 

ΤΗΒΕ ΞΘΕΓΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΘΕΘ, 

(δ ἼΣΩΝ ᾿Ἔξοδος : Ἐχοάιω.) 

ΤΗῈ ῬΕΟΡΗΕΤΊΙΟΟ-ΜΕΞΒΙΑΝΊΟ ΤΗΕΟΟΒΑΟΥ--ΟΝἈ ΤΗΝ ΟΕΝΈΞΙΒ, ΒΕΘΕΜΡΤΙΟΝ 
ΑΝῸ ΒΑΝΟΤΙΕΊΟΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕΒ ΟΟΥ̓ΕΝΑΝΊΤ ΡΕΟΡΙΕ,. 

ΕἸΒΕΤ ὈΓΨΙΒΙΟΝ: ΜΟΒΘῈΣ ΑΝῸ ΡΗΑΒΑΟΗ. 
ΦῈΒ ΤΥΡΙΟΑΙΓῪ ΒΙΟΝΙΨΙΟΑΝΤ ἘΕΒΌΕΜΡΤΙΟΝ ΟΥ ΙΒΒΑΒΙ ΟἹ ΟΥ ΗΒ ΒΕΕΥΙΤΌΌΕ ΙΝ ἘΟΥΡῚΤ ΑΒ ῬΕΒΙ,1- 

ΜΙΜΑΒῪ ΟΟΝΡΟΙΤΙΟΝ ΟΥ̓ ΑΝῸ ῬΒΕΡΔΒΑΤΙΟΝ ΚῪΟΕΟΒ ΤῊΒ ἘΒΤΑΒΙΙΒΗΜΈΝΤ ΟΥ̓ ΤῊ ΤΥΡΙΟΘΑΙ, ΚΙΝΟΌΟΝ 

ΟΥ' σοῦ (ΤΗΒ ἙΗΞΟΟΒΑΟΥ) ΒΥ ΜΈΑΝΒ ΟΥ̓ ΤῊΒ ΜΟΒΑΙΟ ΣΙΕΟΘΙΒΙΑΤΙΟΝ-“ὍΒ ΤῊΒ ΤΒΞΟΟΒΑΤΙσ 

ΣΟΟΝΌΑΤΙΟΝ Ζ7ῸΒἘ ΤῊΒ ΓΕΟΙΒΙΑΤΙΟΝ ΟΥ̓ ΑΙ, ἘΒῈ ΤῊΒΕΕ ΒΟΟΙΚΒ. 

ΟΠΑΡΤΈΒΒ Ἶἷ.--Χ Ύ ΠΠ. 

ΕἸΗΞΤ ΞΕΟΤΙΟΝ. 
ῬΒο Οοηθα16 οὗ [86 Οονθηδηῖ ῬΘΟΡΙ]Θ οὗ ἴδταθὶ, οὗ ᾿π ον δον τπᾶθ, δη ἃ οὗ ἴΠ 9 Ἐ᾿οσθ- 

Κοϊεθ 85 οὗ ᾿ποὶς Ηϑάδϑεριου 88 ΟὴΘ Ῥθορ'θ. Δῃ βῃδίοκυθ οὗ ἴ89 ουνυθϊοριθῃξ οὗ 
Με 88 αὶ πη, οὗ ᾿Πποὲς Οοτχιρίςου δᾶ ἴμΠ6 Ῥεορασαϊίου ἔοσ ᾿μ οἷν δβαϊναῖίος. 
Π6 οδἰέηςρ οὗ Μίοδοδ δᾶ δἰ5 ᾿ττοΐζοϊ]ᾶἃ ΜΠ|Ίδαΐοη ἴο δἰ6 ΡΘ6ΟΡ]9 δηᾶἃ ἴο ῬΒδσϑοῖ. 

ΟΗΑΡβ. 1.---Υ{ἱἷἣῦῖ!. 7. 

Α.-Ὁ ΒΟΥΤΗ ΑΝῸ ΒΕΆΨΙΤΌΘΕ ΟΕ ΤῊΕ ΙΒΒΑΕΙΙΤΕΈΞΒΟ ΙΝ ἘΟΥΡΤ-- ΑΝ 
ῬΡΗΑΒΑΟΗ᾽Β ΡΟΒΡΟΒῈ ΤῸ ΕΒΊΤΒΟΥ ΤΗΕΜ. 

ΗΑ». Ϊἷ. 1-22.Ὲ 2 

1 Νίῶοον ἰδοθ0 αγὸ ἰδ6 Ὡϑηη68 οΟὗἩἨ {6 οἰ] άτοη οὗ [δγϑρ] μοὶ [π|60] σδθ Ἰηΐο 
2 Ἐφγρί; ΟΥΘΕΥ͂ ΙΔ δα 8 Βουδβομοϊὰ οατὰθ σὶὶ 964οο0: ΒΘΌΡΘΩ, Βίπιθοη, Γονὶ, 
8,4. δῃὰ συσδῃ; 19βδόομδγ, Ζοθυϊυη, δὰ Βοηδηη; Ὁ δη, δῃα Ναρδίαι!, δὰ δηὰ 
δ ΑΒβ8οσ. Απὰά Δ]] [89 βϑου]β ὑἐμαΐ οϑθ ουὐ οὗ ἰδ Ἰοἷῃβ οὗ Φδοοῦ ψ6ΓῸ βουθηΐν 80}0]8; 
6 ἴοσ [84] ΨΦοβθορῇ νὰ ἱπ Εργρὺ αἰγοαάψ. Απά ΨοΒορἢ αἶθά, δηὰ 4}} ἷβ Ὀγθίσθῃ, 
7 δπἀά 8]}] ἐμαῦ ρσοῃογαδίοῃ. ἃ [86 ΘὨΣ]άτγοθη οὗὨ ϑγ86] στ γο ἔγυϊ], 6π 4 ἱπογθαβοᾶ 
ΒΌΘΠ ΔΗ ΪΥ, δηα τ] 1 0]164, αηὰ παχοὰ οχοθϑαϊηρ ταὶ Υ, δπὰ ἴδ 6 Ἰδηα νγαβ8 Ε]]οα 

8 πιὰ πο. Νον [4647 {βογο δΙΌΘΘ 8. πον Κίπρ' ΟΥΘΣ ἔχσρι τ ΙΟἢ [8.0] Κποτ ποί 
9 δοθορῇῆ. Ἀπ δι βαϊά υπίο ἷβ ρϑόρὶθ, Βοβο]ά, ἔπ ρϑορὶο οὗ [86 ομ!]άγθῃ οὗὨ [δβγϑοὶ 

10 αγὸ τῇοτθ δηᾶ τοϊρῃίοσ δὴ τὸ. Οὐτη6 οἡ [(ὈΙΩ6], 1οΓ ὺ8 ἀ68] τ ίβοΥ [ρτὺ- 
ἀθη}γ}} τῖϊἢ ὑποπὶ, 1οδὲ ὑΠ6Υ τα ΠΕ ΡΙΥ, δηα 1 οοπηθ ἴο 888 ὑπαΐ, ἤθη {86 γα [8]]οἱἢ 

ΤΈΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 

1 {γὲς. 10. ΠΌΞΙΠ). Ιδῆρο, Θοδοηίηδ, Ατηδβοίτη, δὰ ῬΌ ΠΙΡΡδου, ἱγαηϑὶδῦο (μ16 ὥδανϊζοίεη, “ οαἰν!." Βα ἐδ ἩΠΡ. 
τι-ι" 

ἔοται οὐςητα, Ὀοηί δα Ὦθτο, ΟἹ ἴῃ ἸΒοοϊ. νἱ]. 16, αηὰ (ἴϑτο πα ἐδ δ᾽ χη! βολ  Οἢ ῬΤΌΡΟΥ ἴο {πὸ ἨΠΡΔΟΙ, υἱΖ., ἴο ἄθοσῃ Οἢ6᾽8- 

4 [.[Ὑ}0 Αὐἱδποτεοὰ Ὑογπίοη 18 [0] ονϑὰ ἴῃ ἔπ ἱσαποϊδιίοι ἤγομη [ῃ9 Ἠοῦτγον, οχοορί {πα “ ΨΦοΠουδὴ " [6 ΕΥ̓ΘΓΥΉΓΟΓΟ ευὺ- 
αἰϊίαυίϊοῦ ἴοΣ “1ἢ» 1050." [Ιῃ ΟἿΠΟΙ οδδοθ, ἩΠΟΣΘ 8 σμδΏκο ἰὴ ἴἰμ0 ἰγαηδίδίίοω 16 ἰπουκιι ἰο Ὀ6 ἀεοίσα!ο, [Π6 Ῥσοροθεὰ δζωθο- 
ἀδιίος ἰο ἐπϑοχίεά ἰ ὑξαοοίοίλ.---ΤῈ] 1 



2 ἘΧΟΡσΞἥ. 

ουὖὐ ΔΩΥ͂ ΜᾺ Ὶ [ΜΘ ἃ ἯΑΥ ΟΟΟυΤΤΟΙΒ], ἐπ 6Υ 7οἷῃ 4180 [(Π6γ α18ο )οΐῃ {πμϑιηβοῖ γ68] πηΐο 
ΟἿΓΡ ΘηΘΙαΪΈ8, δα βρηῦ δρδίηβί ὑ8, δα 80 σοῦ ὑπθπὶ ὉΡ [8ηἀ ρῸ υρ] ουΐ οὗ (δ9 

11 Ἰαπά, ἸὙδβογοίοσο {ΠΥ ἀἰὰ βοὺ [πὰ ποὺ δρροϊηϊθα} οὐδοσ {μθπλ ἰββϑκιηδβίεγα, ἰο 
δΠϊοῦ ἰμοτὰ τι [οἷν θυΣάΘΙΒ; δηα {ΠΟΥ͂ Ὀ.1}0 ὑΥοαβΌγο- οἱ 168 [βύογθ- οἰ 165] ἴον ὕΒα- 

12 σδοῖ, Ῥιίμοια δῃὰ Βδθιιβοθ. Βαυύ (86 τηοτϑ [1ϊ{., Αἥἤηὰ 88] {86} ΠΠ]οιοά (θαι 189 
ΙΏΟΙΘ [ΠΠ0.,) ΒΟῚ ὑΠΘΥ͂ τα} 1Ρ110ἀ δηα στον [Βργοϑ]. Αμπὰ (δ 6 7 ψ γθ ργϊθνθὰ βϑοδῦϑο 

18 οὗ [ποντιῆοά ἴῃ Ὑἱο οὗ {π6 ΘὨ]άτϑη οὗἁ ἴϑγαοὶ. Απάὰ [πὸ Εργρίίβδῃβ πχδάθ {δ οἘ}]- 
14 ἄτϑὴ οὗ [βγϑ8] ἰο Ββεσθ Μὰ χίροσ, ΑἈπα {ΠΟῪ τηδάθ ἐμοῖν ᾿ϊνοθ Ὀἰ6Γ ἢ Βατὰ 

Ῥοπάδρο [Βογυ]66] ἰῃ το δηα ἴῃ Ὀγῖοϊκ, Δηὰ ἴῃ 811] ΤΏΔΠΠΟΡ ΟἾΒογνυ]οθ ἰῃ {μ6 δ]: 
81: Ὑ8οἱγ Βούνῖοθ τ ΒΘ ἢ {ΠΟΥ͂ 846 ἰμ6πὶ ΒΟΙΥΘ τῦα8 [τ 1Οἢ (ΠΩΥ ἸΔ]ἃ οπ {μθη] 

1ὅ πιὰ τῖροσ. ΑἈπάὰ (80 Κίηρ οὗ Ἐρσγρί βρδῖο ἰο ἴ:9 ΗδΌΓΟΝ τοϊά ψῖψοθ (οὗ 
σι ἢ [8 οχ] {86 πϑτὴθ ΟΥ ΟὯ6 τῦαϑ ΒΡΙρΒτδῇ, δηα {86 Ὡδὴ9 οὗ {μ6 οἱβοσ Ρυδῃ), 

10 Απὰ 86 βαϊά, Ὑ͵βθη γο ἀο ἐμο οβῆῖοθ οὗ 8 τυϊἀνο ἴο [ὙΥ̓́Βοη γὸ ἀ6] 1νεγ] {πὸ Ηδ- 
ὈΓΟῊ ΜΟΙΊΘΗ, 8μα 8660 ἔλεηι [θὲ ἸΟ01Κ} Ὁροὰ {86 βίοοὶβ; 1ἢ 10 δ6 8 βοῃ, ἴβεπ γο 

117 588}4}} Κὶ Βἷπι; Ὀυΐ, 1 10 δ6 ἃ ἀδυρῃίον, [6 86 888]} νοι Βαυΐ {}0 τηϊα τίνος 
ἔεδγοά Οαοά, δηὰ αἰὰ ποί 88 (89 Κίην οἵ Εργρὺ σοταιηδηαοά, Ὀας [4π4] βανϑὰ ἐδθ 

18 τηϑη-ΟὨ ] ἄγοη αἶϊνθ Απα ἰδο ἰκὶπρ οὗ Ερσγρί ο8116α [Ὁ {86 τηϊα τῖνεβ, πα βαϊὰ αηΐο 
19 ἰμομι, ὙΥ ΕΥ͂ Βανο γὸ ἄοῃο (δμῖβ ἐμβίηρ, δῃηὰ μαῦϑβαγοα ῃο τχθη-ο] άγθη αἰῖνο Απὰ 

{86 χηϊά πῖγνοϑ βαϊά υπΐο ῬΒδσδοὶ, Βοοδυθο [86 ΗἸΘΌΓΣΟΘΥ Μοπιθη αγὸ Ὠοΐ 88 ἰδ Εἰ 
ἐδ, Ὁ (ΠΟΥ͂ αγὸ Ἰἱνοῖν [νἱροσουβ], δα ἀγὸ 6] νοῦ ογο {η6 τοϊἀγῖνεβθ οοσθ 1ἢ 

20 υπίο ἔμ 6ῃὶ [ῥοῖστο [1:6 τἀ 18 οοπιοίῃ ἰπ αηΐο ἔμθπι, [ΠΟῪ διὸ ἀδ]νοσθά]. ὙΤΒογο- 
ἴοτο [πὰ] αοἀ ἀφθδ]ὺ γ)6}} τι (Π6 τοὶ πῖγοϑ, δὰ [86 ΡΘΟρ]ο τυ] ρ 164, δὰ ναχοᾶ 

21 [ρτον}] ὙΘΙῪ ταϊὶργ. Απα 1 σδπιθ ἴο ἡ τὺ Ὀϑοδυθο ἐμο τα! γῖνοβ ἔδασοα (σά, [μδὲ 
22 ἢθ τηϑάο (μθῖλ Ὠουδ68 [ΠΟΌΒΘΒΟ] ΑΒ]. ἃ ῬΒδσϑοῦ ομαγρθά 811} Ηἷβ ῬΡθορ]6, εαγίηρ, 

ΕΥΘΓΙΥ͂ 8βοη ὑμδὺ 1Β ῬΟΓΏ γὺ 88.411 οδδβῦ ἰηΐο {86 ΣΙΨΟΡ, δῃμὰ ΘΥΘΙΥ͂ ἀρ γ8 Σμαῖ 
ΒΆΥῸ Θ|1ν6. 

96}7 τῖφϑα, ἰο δοῖ [π9 ρατί οὔβ τ|ῖϑϑο ζωδῃ, Ἡδρσο, ἰῃογοῦτε, 1 16 Ὀοιίου ἴο τοηᾶον ἰΐ [ἢ ὨΘΑΣΙΥ (ἢ 6 Βδιηθ τ ΠΝ ΡΣ, 8 “Ὁ... 
Ρἴαγαὶ του τι 6 εἴη ζυϊον δι] οί. Ἐποθοῖ, Ὁ] ονίης [λ9 Βατηατίίδμ νοσγαίου (Ἰ}ὲὲ ὙΠ), ἐσδ:δίδίθα τοϊγὰ νὴϑ ἐγ οζάαι, " ΔᾺΔῚ] 

ὈΟΙΔΙ1 6. Βα ἴδοτο [8 πο ποϑὰ οἵ [818 δοδυσηρίίοη οὔ οοττιρὶ ἰοχί. 866 ΕἾΤΑ, “ων, ταπα. ἃ 191 ο.--Τκ.} 

8 [Υγ. 14. ᾿δῦζο, ννἱτ ἸῺ οἴδοσα, ἑαῖκοα ΓΝ 6ΓΘ 88 8 Ρσοροαίοῃ, τεδηΐης “ ἰοροῖμον τ," “ θοδί εα." δη ἃ σὰΡ- 

ΡΊἴοα “ οἔθον "ἢ Ὀοΐοτο κ᾿ δεγυΐϊοο" Οτδιπτδί δ] ἘΠ] 185 ῬοσὮδρα ϑ δου ἐΏδη ἴο (Δ Κο ἰἴ (45 ὸ ἤδυο ἀἄοωθὶ δα ἐπ κἰζῃ οἵ τὴ 

Αος. Βυὶ ἐξ χσοαυΐτοδ δ ἰο ΒΌΡΡΙΥ ἴ.6 τποσά οἡ Ἡβήοδ 1.9 ἩΟ]9 ἴογοθ οὗ ἴ80 οἾδι.δ9 ἀθῃϑῃά.---ΤᾺ.]. 

8 ΓΥ͂ος. 19. Ιδηβο σδηδϊδῦδα, πμδοοοτιπίΔὈΪΥ, ΠΡ θ τὸν 88 Ῥαΐης οαυϊγαϊθηὶ ἴ0 6 κοηϊἶνο: ἀΐέ Ππεδαμενι δα ἀεα ΤῬλωαγαολ, 

“ ῬΒΔΣΔΟΒ᾿ στο ἀνεῖνοδ." --ἴ.] 

ἘΧΈΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

ον. 1--7, Ευ]ΗΠἸπιοηὶ οὐ ἐμο Ῥγομΐδο, αθῃ. 
Χὶνΐ. 8. ΑἾβο ζ018|1πχοηὶ οὗἉ (6 Ῥγτοαϊοιου οὗ 8δυΐ- 
ἔοτϊης ΤῸ ἐμθ ἀοδοοηἀδηὶβ οὐ ΑὈσδμδη, θη. 
ΧΥ. 18, 

Ὑοτα. 2-4. ΤῊθ πδίηθβ οὗ (80 οἰ Ἰγθ 8ΓΘ 
Εἶνϑη δοοοτάϊηρ ἰο ἰδ Σδηὶς οὗ (86 σηοίμεσθ. 80 
αδῃ. χχχυ. 28-26. 

ἌΣ, ὅ. ΤΟ 5πιλ}} πυτοΟΥ οΟΥ̓͂ ΒΟΥΘΗΪ δου 
(υἱά. ἄεῃ. χὶνὶ. 27) γιὸ οπιεσοὰ Ερυρί, ᾿Π]υδίταϊοβ 
80 ποηάοτίαϊ ἱποτοαϑθο. Αἱ ἐμ οχσοάυβ 600,000 
ΣΟ, ὈοΒἰ498 ΟὨἸ] τοι, δίο. γι. οἷ. χὶὶ. 87. Οἱ 

(80 ἐδγβ ἀδηοίΐης ἰπόογθαδο, Σὰ 5. 30) 

8606 Θφῃ. ἱ. 28: υἱϊϊ. 17. 
γεν. 8. Α ΣΟῪ ἰείηᾳ.--ὌΡ5 Ὧ48 8 ΒρΡ6οἱδὶ 

εἷφηϊδοδθσοο. Ηδθ ΤΟδ6 ὉΡ, 85 ἃ τ28}. ΟΡῬΟΒΘΟά ίο 
[89 ῥτϑυίουβ ροϊϊου. Ὑπ0 υχχ, ἰσϑπβιδίο Ὁ ΠῚ 
ὉΥ ἕτερος. Φοβορδυβ δηἃ οἴ τ ἰπΐοστοα ἰδ 9 Τ1990 
οἵδ 6 ἀγηδοῖγ.---Ὅὸ ϑνν ποῖ ΦοδΟΡὮΏ, 
ἧ. 6., οαγοὰ ποιΐηρ ἴον ͵8 δουυϊοοδ δηὰ (Π6 Σϑ- 
Βυϊα οὔ ἱμϑτ, ὑἰμ0 δἰσῃ σοβασὰ ἱπ Ἡΐοὶι ἷΒ Ρ60- 
Ῥἷο Βαὰ Ῥθϑῃ Βο]4. 

ὕοσβ. 9, 10. ““ΤΏΘΥ 8.9 γζτοδίεῃῳ δηῃἃ βίο Ὸ Ὁ 
(δὴ πῦ,᾽ δ γ8 ἀοδροιΐο ἦθδσ.0. “" ὅοτιθ, 1οὺ τ8 Ὁ0 

ΤΟΥ͂Θ ῬσΣθΔοπξ (τὸ συ ππΐηρ) ἐπ δὴ ἔμ 6 γ,᾽" 15 86 
Ἰδηρσύδρο οὗ ἀοθροίΐο ογαίι: "688 δῃηὰ τρϑιὶςθ. )69- 
Ῥοΐδο ῬοΪΊΟΥ͂ δά ἀ8, ἐμαί ἱῃ ο889 οἵ ἃ ὰΣ {δ} ρο6ο- 
Ῥὶο σοϊχΐ Ἰοΐῃ ἰ89 ΘΏθΥ. Α ἀδηρονῦ ἰο ἴδ6 
ΘΟΌΠΙΣΥ͂ Γαΐ ἱπάθοὰ σ͵1ΟῸῊ ουὐἱΐ οὗἩἨ ἰδ 6 ἴδοὶ (πὲ 
{86 [ϑ8γδ9}1008 ἀϊὰ ποῖ Ὀδθοοο Εγριϊαηϊχοὰ, Τλο 
ῬΟΥΟΣΡ οὗὨ 1βγδοὶ  ἐΐϑα ἰγϑα 008 18 δον αὶ ΘΒρ6- 
οἶδ! ἴῃ ἐμ οἰτοιυπιβίδτιοο {πα΄ ον θὴ (86 ἀοϑβοθηὰ- 
δηίβ οὗ “οβορὰ, ὑπουρ ὑμ0γ Βδά δὴ Ἐργριΐδη 
τοί 9Ρ, οογί δ ὩΪΥ Ὀθοδῖοθ 09:08. ῬΟΙΒΘΡΘΒΊ ς νὰ 8 
αἰδιῖκο οὗ ΕΚΥΡ δα ἸρληηοΣΒ ποι θὰ {86 Βοἢ 5 
οὗ ΕΡΒΤΔΙΤΩ ΘΔΥ]Υ ἰο τυϊρταίθ ἰονγασὰβ Ῥα]θβίϊπο, 
1 ΟἼγου. υἱΐ. 22. Αἡ ΒοποΥυΘὉΪθ ΡΟΪΟΥ που]ὰ, 
ἈΟΎΘΥΘΙ, ὮΔΥ͂Θ Ῥγονϊ θὰ πη 6808 ἴο μοὶρ ἐἰδο 96 }8 
ἴο ΒθοῦταΘ ἃ ἔοτοίρβῃ ἀν ]] ἢ ρ- 0 ͵8Δ09. 

γον. 11. Ῥαβιστοδεῖοσα.--- 9 ΟΥ̓ΖΔΏΒ οὗἩ οΡ- 
Ῥγοββίοῃ διὰ θῃβδυθιηθηῖ, “δὶ ἤογοί τοῦθ 
ΤΘΙΘ ΘΙΡ]ογθα ἰπ (1686 ἸΔΌΟΤΒ, ͵θ 1Ἰαϑἰταιοαὰ ὮῪ 
ἃ ΒΟΡΌΪΟΒΣΔΙ τηοπυτηθηΐ, ἀϊδοογογοὰ ἴῃ (89 ΣῸΣΩΒ 
οὗ ΤΌΘΌΘΒ, δῃὰ οορὶϑα ἰῃ ἰμ6 Εγρίοϊοκίο8] ον κα 
οὔ Βοβοὶ]ϊηὶ δὰ ΤΣ Κίπϑοι, πο ΣΟΡΒΟδοηῖβ 
ἸΔΌοτοτθ, τμῸ 8.6 ποΐ ἘχΥΡ ΐδΏ 5, 88 δωρὶ ογοὰ ἴῃ 
τηδ κί ς Ὀσίοῖκ, δηὰ ὈΥ μοῦ ὑτὸ ἘργΥρίϊδοβ τ ἢ 
Τοΐκ, 88 ΟΥ̓ΘΥΒΘΘΥΒ; ΟΥ̓́Θ ποῦ ἰδο80 ἸΔΌΟΓΟΙΒ 
ΣΩΔΥ͂ πο Ὀὸ ἀοπίχηοα ἰο Τοργοδοηὶ ἴβγδϑὶ θδ, 85 
(μον ον θα ἔθαίυσοβ τουϊὰ ἰπαϊοαῖο᾽᾿ (Κεὶ]). 
899 δ͵80 Κοὶϊ᾽ 5 σοίοθσθῃοθ ἰὸ ΑσἱδίοιἹθ διηὰ 1εἶνγ, 



ΟΗ͂ΑΡ. 1]. 1--2δ. 

(Ρ. 422} ὁπ ἰδ9 ἀεβροίϊο τιοίβοὰ οὗἉ θη 6 Ὀ]Ϊηρ 8 
ῬΘΟΡΪΘ ΡΒΥΒΙ Α}1γ δηά πλϑη δ} ὉΥ͂ θηΐοτορα ἸΔΌΟΥ. 
Εἰτοχθϑ- οὐτ168.---ΕῸΥ (μὸ μαυγοδίδ. 85.660 Κοεὶ! (ρ. 
422) οὐ Ῥίίδοι (αΥ. Πάτουμος, Ἐργρί. ΤΒου, 
ΤΒοῦτ), δἰ ἐπαιθὰ οἱ ἐμθ δ η8] ἩΔΪδ σοπηθοίβ 
80 ΝῚ]6 πὶ (δ9 Αταδίδα κυ, ΒδΘηι806, (89 
δδῖῃη0 ἃ5 ἨΘΓΟΟΡΟΪ8. 

νον. 12. Ηοττοῦ 8 ὑμ6 δρρυγορυίδίθ ἀθϑΐ ῃδ- 
ἐΐοῃ οὗ (9 ζδοϊης πὶϊὰ τὶοῖ Ὀδὰ τηθ 806 (δ6 
ορροβὶϊθ οὗἨ ἐμοὶρ ρμίδῃβ ποῃά θυ} 7 Ὀτουχιὶ 
δου. ἨΗδηρδίθηθοσα: 8ιὲ6 λαίίεπ, Ἐκεὲ 0ο᾽ ἑλπεη. 
“ ΤΗΟΥ͂ τότ αἰδραδιοα δἱ (θη. Βαὶ {πὲὶβ Μὰβ 
ἐδθ 684586 ὈοΐοΣο. Οη ἫΡ 860 ἰδο Ἰοχὶ60}8. 

γοτα. 18, 14. Αγσαταγνδίΐοη οὗ ἔΐὸ βογυϊέααθ. 
πο Ῥεϊποῖρδὶ ἔοσιηβ οὗ βογυῖσο. Βυϊ οκτηδκίηρ 
ἴον οἴδον Ὀπὶἀΐηρδ, δηὰ δε] Ἰαῦογ. 11:6 Ὀτίοϊεθ 
᾿οΤΟ ματἀθηρὰ ἴῃ (δο μοὶ Εσγρίΐϊδη δ; (80 δ] 4 
ἴδον δοπβὶ ϑίθὰ οβρθοΐδὶν ἰὰ [86 μαγὰ ποσὶς οἵ 
ἐστι σαι {89 80]]. 

γοτθ. 16δ-18. Βοοουμὰ τθαδῦτο. οβογὺ ἰοὸ Ὀγὰ- 
2] νἱοΐϑῃεσο, Ὀαὶ 8ι1}} δοβοοαϊοὰ υπᾶον ἀοιηοηἑδοδὶ 
δι ῆοθ. ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ ἐμ 6γ9 γᾶ 8 δὴ οΥ̓βδηΐΣοα ΟΥ̓ ΘΓ 
οὔ αἰ πνίνοβ, δηὰ ἐπ τὸ τ ῖγοβϑ τηοηἰϊοηοα 
ἬΟΤΟ δἱ ἰδ οὶν μο8α.--- Εἶθ δα! ἃ πηῖο ἘΠΘΙΏ.-- 
Απὰ δρδΐη : 86 δβαϊᾶ. Ηδ ἰγοὰ ἰο ρογβυδὰθ 
ἐμοῶ, δηἃ δὲ 1δδί ἰμ0 ἀου δὲ οοτησδη ὦ οδῃ16 
οὔἱ---ΓΓΟΌΔΟΪΥ βοογοί ἰηϑίγυοιϊομβ 116 ἐμμοβο οἵ 
Βοετοά, ἰο Ἰκἰ}} (86 οἰ! ]άτοη ἴῃ Βοι ] οἤ ο.---ΟΥὐΣ 
ἴδο Ὀαϊμίηβ- Ὁ. [80 [8ηςξ6.--ΤῊῈ.. Κποθοὶ 
διὰ Κοὶ] αβϑῦπιθ 8 βχυγδίϊνο ἀοδὶ ζηδίιοη οὗ ἐδ9 

νακίμα ἰπ ἰμ6 ῬΆΣΘ89 Ὁ )5Ν ΤΊ, τοζοστίης ἰο ὅθε. 
ΧΥΪ. 8. Βδ᾽τιοθ ἰδ6 οὨἑ]ὰ 18 σΟΉΘΥΑΙΪΥ ὈΟΤΏ Βοδά 
ἢγαϊ, ὑ8 676 15 ΟὨΪΥ 8 τηοτηϑῃὸὶΛ ἤγογι (δ 9 ἐἶτὴ9 τ ΒΘῊ 
ἐδ ΒὲΣ 68π ὯΘ τοσαρτιϊζοά ἰ0 ἐμ .᾽80 οὗ (6 ὈδΔἢ- 
ἷπς-ἰαὉ. Οἱ (Π6 γαγΐουβ ᾿πίοσργο ΔἸ 0.8, ΘΟΙΙΡ. 
(μ6 ἸοχϊὶσοΏΒ δῃὰ {6 διωμαάίση ἐπα τί κεη, 1884, 
8. 816. εἰς. ΑἈΒοδΙΒΘηἶβ ἩΔΥ͂, 811 ΟΥ̓́ΘΥ (89 

Φ [Ατἰσίοιϊα, ῬΟΙ͂ς. γ. 9; Τήγν, ΗΪσὲ. 1. δ6, δ0. Τὴ9 τοΐίδτϑη 98 
[ο ΚοΙ] οοπΐοτιι ἴο ἴμο ἴτϑδηδίαιίου ΡυὈ δηθὰ ὉΥ [896 ΟἸασίκβ. 
Ἑάϊηῦ . Βυεῖδο ἰτβηδδάοηπ, τ σῃ κί τοι Π6 ΓΘ, ΒΓΘ τη Δ9 
ἀϊτοςῖ ἴσογὰ ὑπο οεἰ κί παὶ, δὰ ἔγοτῃ δ ἰδῖοσ οὐΐεοη ἤδη ἐδδὲ 
ἴοι Ἡποδ [6 ἘΠῚ αν ἢ ἐταηϑα 0 ΔΒ πιδάο.--ἼῈ.]. 
ἩΠ 55 διιίςϊο ὉΥ Ῥγοΐύ Βοίις. ἘΠοτο ἴα, ΠΟΎΤΘΥΟΓ, 8111 δη- 

Ῥ ατιίοϊο ΟἹ ἴο9 θ6π|0 δυδίοοξ ἴῃ [6 θα 9 γοϊυτσηθ οἵ {818 
ῬοτοαοΔ], Ὁ. 641 58η4., ὮΥ Πδάδβ]οῦ. Τῆθ ῥγίῃσ! αὶ υἱϑῦτθ ΟἹ 
θα γοχο ῬὮΓΣΩΒΟ ἃγὸ [π᾿ 060: (1) ΤΒαὶ Ὁ) }ξ, Ὀαίπς [λ9 δΒαπλο 

ποτὰ 86 [5 υδοὰ (Δηἃ οἰδουοτο ΟΌΪῪ αϑοὰ) ἴὰ Ζον. χυἱ. 8, οὗ 
ἃ Ροϊ(οΥΒ ὙΠ66], ταῦδὲ ἀϑηοίθ [Π6 βατὴθ (Πίος ; ὁτ, γδίμογ, [ἢ 9 
θιυδὲὶ οὐ σ οὶ ἐδὸ ΡΟΌΪΟΣ πἰΐα, μἰ5 Ὀσίπας δὐδριοὰ ἴο ἴδο υε9 

σοσ]ὰ, οὗ Κι Πἰπς (ἢ 9 τη4168 δηὰ ἔογοΐηρς ἰῃ9 πὸ- 
πιο δη ρσίντὶβ ἰο δοοσοτηπιοάδίθ ΒΘ: }86}γ798 (0 (9 
ταοάθ Ὁ ᾿ϊδ οὗ (89 τηυτάσγοτα. 

γος. 19. “«ὙΠι} (815 ΔΏΒΨΟΥ {Π6 Υ οου]ὰ ἀοοοῖνο 
{89 Κίηκ, βίποο ἐμ Αταὺ ποιλθῃ ὈΘΔΡ ΟΒἰϊάγοη 
ἰὴ ΟΣΙΣΘΟΡΪΏΔΥΥ 6836 δηὰ σχϑρίἰγ, 860 
Βυτοκμασγαὶ, λ᾽οίεδ οα ἰδὲ Βεαομῖηα απα Ἡαλαδὶ, 
1.»». 96; Τὶθομβοηδογῖ, Τ)εὲδ6 1., ν. 108," (εἰ}}. 

γόοτθ. 20, 21. Θο Ὀύὶ:1 ᾿ϑε ὨΟΌδ565.---θ 
Ὀ]οϑβοὰ ἐμοὶ τῖιπ δουπάδηΐ ῬσΣΟΒΡΟΥΙΥ. Αο- 
οογαϊηρ ἰο Κοὶϊϊ, (09 οχργοββίοῃ 8 ἄχζυγχαίϊγ : 
ὈθοδυΒθ ὑἐμεῪ Ἰαθογοὰ ἴον [9 Ὀρθυϊαϊης οὗ ἰδ9 
ἔτι] 68 οὐἉ [δτϑοὶ, ἐμ ον 18.1ι}}168 4180 τσογΘ Ὀ01]1 
ὉΡ Ὁγν αοα. ΤὙμοίν 116, τ ΐσ Αὐρυδίϊηο ὁσχουδοβ 
οἢ ἐδ στουπὰ ἐμαὶ ἐμοῖν ἴοαν οὗ αἀοα ουἰνοϊκσιοὰ 
(86 δἰ] 688 οὗὨ {Π6 7180} οοά, ΒΘΟΙΏΒ, 11|κ0 51:1" 
14. ἐπ 5 πὶ {μο 1176 οὗ ΑΌγδμδῃ, ἰο 6 ἰδ6 πιῖ]ὰ 
αἰίογϑηοθ οἵ 8 βἰϑίο οὗ οσίγϑιῃιθ ἵποΥδ]ὶ ΟΣ ΣΧ ΘΠΟΥ͂, 
δηὰἃ ἐβ Βογθ ρδ]]αιοὰ ὈΥ͂ ἃ Σθ4] ἔδοί, ἐμ9 6880 οὗ 
Ῥαγίυνι οι. 

γον. 22, Νον δὲ 1αδί ὀρθῇ Ὀσυ } } γ 70] οντα ἐμ 9 
ἔλατο οὗ ἐπ 6 Βοιθεηθ ἱπιοΥΥΘΏ ὈΘοίΘΘἢ διίϊ- 
ἢοθ δηὰ νἱοΐθῃσθ Οἡ βἰ ταῖν ΟΟΟΘΌΓΡΥΘΏΟΘΘΒ ἰπ 
Ῥτγοΐδῃρ ἰβίοσυ, 800 Κοὶϊ. Ὁ ῬΥΟΌΔΟΪΥ 8180 (ἷ8 
δοιϑη ἃ γ7ἃὁ8 ῬΆΓΑΙ γΣΘα, δηα (μὸ ἀο᾽ΥΘΥΔΏΟΘ οὗὨ 
Μοβοβ ὉΓ (89 ἀδυρλιίος οὗ ῬΒδγδΟῖ τὶ τοὶ] 
δᾶγθ μδὰ ἐμ οδδοοί οὗ πα Δ γ ἰῃς (86 εἴπ κ᾽ 8. θΘοτι- 
τοϑδηὰ; 70. ουὐϑῇ ἰ086 ποτϑί οὗἩ 89 δοδίμθηῃ ΟΥΘ 
οἴϊοι ἰοσσιδοὰ ὮΥ υποχροοίοα αἰνίηο τηδηϊοϑίδ- 
(ἸοΏ8. 
Ἰπαπουτετιυοσυκατσπιικασααιοσααασυποιο τ κασι υναπμυτοιυ σαντα υσατουκυνασαε αὐεκσσσσσσει, 

οἵ δι ρατίυτοπϊ ποδῃ. (2) Τρδὶ [ἰ τηοδηδ Ὀαςπἰηρ-πιΌ, ἐἢ 9 
ἄσαὶ ἔοσλ Ὀοΐης δοοουῃ θα ἴθ᾽ ΌΥ [80 Βαρροπίίοη ἐπα ΟΟΥΟΡ 
Ὀο]οηχφὰ ἴο ἰξ. (8) Τρ ἰξ ἰ6 ἀθτίγοα ἰσΣῸΠπὶ Ι9Ν, ἰμ (80 5080 

“τ 

οἵ ἐγ, δὰ τοίοτα ἴο (89 φρκμασπάα οἵ [Ὧ6 νῬαγίυτίϑηΐξ, ΤῸΠλ 
μ Π]ΟΌ [9 Ομ ἃ ἰπ, 865. ἰδ τόσο, τυγηθαὰ ἕοσίῃ, κὸ [26 τοδβοὶ 
ἵἥγομα ἰδ ροιοτ᾽ 8 1.60]. (4) Ἐπαῖ πο ποτὰ, θοΐης γα! ν 
πιο δΙΏ9 86 133» διά θοΐας ἰῺ [9 ἀκ], ΣΔΥῪ Ὀ6 υδοὰ ἴογ [μ90 

ἐοείφονιδ οἵ ἴδιο τπιαῖο οὨΠ1ἃ, (6) Τμδὶ Ὁ) 5 ὲ, ὕτουα 1 ΒΝ, τον 
τρόδα Σέπά, ρασφο, (6) Τμαὶ νεΐης ἀοτίνϑα ἔγοτη [3 Μν τὰ ιδ9 

τ 
ΒΘῺδ6 οὗ ἴο φοραγαΐο (αῃ ἃ 80 ἃ εἔοη4 ἰ6 (πδὲ τυ οἢ [8 δοραταιοα 
ἴγοτα δ γοοϊτ), [ἴ ἸΠΘΘῺΒ ἐπέ ἕισο αἰδιϊποίίοπδ (60 Ἀέοίον, βέμαΐφη, 
μηᾶ Κυίἰκεη, 1842, ν. 1000), 10 ἰδ ουνίουδ ἴο Γοιηδτῖκ ὑδαῖ, ἰῺ 
ογάον ἴο ἀοίογτηΐηθ [89 δοχ οὗ ἴδ ο οὨ 1, [6 ἰὴ ἰο Ὀθ Ἰοοϊκοὰ 
δὲ ἰδ ποὲ πο Ὀαϊπἰηρ-«(αῦ, οὐ [Π9 βῖοοϊ, ΟΥὙἩ ΔῺΥ δεῖ οἵ (πῃ σηο- 
κοτ, ΤΌΪ6 οοπδίἀοταϊςίοη ἰα αἰπιοϑῖ, ἱζ ἢοΐ απο, οοποϊακῖνο 
δξαίηδὲ [6 ἢτοῖ ἰγοο ἱπιογργοϊλτίομβ. Βυῖ 1 [4 ρΡοσυῆδρβ υδὸ- 
1683 ἴο ΒΟΡο (ΟΣ 8 φοσαρ]οῖθ δβοϊυϊίου οὗ 6 τροδηΐηρς οὗ [ἢ6 
Ῥίιγαδο.---ΤῈ.]. 
1 ἘΡΟΡΑΟΥ ἃ δπρ οἵ τὴ ἐν ἐἐρενωδροθ οι ΒΦ σοπ- 

ΤΑΘΏΤΑΥΥ οὐ Εχοάυπ, Ρ. 9, πη ἴἢ 6 ἐχεσαίδοϊιεϑ 
Ἡακάἀδιιοῦ πηι αἰἰεῃ Τούιαπιόνιν- ΤῈ}. 

Β.--ΤῊΗΕ ΒΙΕΤΗ ΑΝῸ ΜΙΒΑΟΙΠΟΥΞ ΡΒΕΕΒΕΒΥΨΑΤΙΟΝ ΟΕ ΜΟΒΕΚ. ΗἸΒ ΕΤΕΨΑΤΊΟΝ ΑΝῸ 
ΡΙΘΕΓΠΙΤῪ ΤῸ ΤῊΕ ΙΒΒΑΒΙΙΤΕΞ. 
ῬΑΒΕΝΤΙΥ ΕἸΝΑΙ, ΘΙΒΑΡΡΕΑΒΑΝΟΕ. 
ΙΒΒΑΕ,. 

ΗΙΒ ΤΥΡΙΟΑΙ͂, ΑΟΤ ΟΕ ΘΕΙΙΨΈΒΑΝΟΕΒ ΑΝ ΑΡ.-- 
α0᾽ 5 ΟΟΝΤΙΝΌΕΡ ΡΌΒΡΟΒΕ ΤῸ ΒΕΙΕΛΑΒΒ 

παρ. ΠῚ. 1--95. 

1. ΑΝ δοτὸ ψϑηΐ ἃ τηδῃ οὔ 86 βοιβο οὗ [μονΐ, δῃα ἰοοῖκ ἐο υὐἱίδ ἃ [[86] ἀδαρ ον οὗ; 
2 Τινἱ. Απά (6 ψογπδῃ οομοοϊνοα δηἃ ΔΓ ἃ ΒΟη ; 8π4 ὙΏΘη Β.6 [8π4 56] ΒΚ 

μῖπι, (μδὺ Ὧ6 τῦαϑ α φρΟΟάΪΥ οὐξίά [τ0α8 σοοά!γ, δηα] β6 4 Ηἷπλ ἰμγθθ ταοπίῃβ. 

ΤΈΧΤΟΌΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

1 [Τς. 1. Πὲ, ἀϊετοραγάσθα ὈΥ ἴδιο πιοδῖ οὔ [89 οοτηπηθηϊδίοσα, ἰ6 ποι οϑά ὉΥ ΟἸαΐτο, νεῖνο τοσπαγῖκα ἔπιδὲ [ξ “ ΤΩΔῪ ἱπιρῚῪ (μαὶ 

[εν ἀβηρδίοτ, πατοοά Ζοοδοῦρά (νυνὶ. 20) ττῶδ [9 ΟὨΪΥ οὔθ οὔ ἔπ ὅλ 1 οὗἉ ἵ,ονἱ 6611] Πνίηρ, οὐ 9 ΟὨἹΥῪ οὔθ οἵ ἐαὶ ὨοΏθ9 Ὧο 
νι το ἰ6.) Αοοοσάϊηκς ἴο Υἱ, 20, δορὰ Νυπι, ΧΧΥ͂Ι, ὅθ, Φοολοῦοα νῶϑ ζον δ ον ἀδυμὶοχ; 889 ΤΏΔῪ ὮΔΥ͂Θ ὈΘΟΩ 



4 ἘΧΟΡΌΤΞἍ. 

ὃ Απὰ ψῇρθῃ 5886 οου] ποὺ ἸΟΩΡῸΓ Ὠ]46 Ὠΐτῃ, β9 ἴοοκ ἴῸΣ τη 8ὴ δῦῖκ οὗ θυ σαβῆοβ, δὰ 
ἀδυροὰ 0 τ 0} β᾽θ [Ὀϊ 6] δα ἢ πα: δὰ ρυΐ {πΠ6 Ομ] ὰ ἐμογοίῃ ; δῃηὰ 880 

4 Ἰαϊὰ ἐξ ἰπ {860 ἤδρβ [56αρ6] ὈΥ̓͂ (86 τον 8 Ὀγίηκ. Αμπα [18 βἰβίον βίοοά δδ οϑ ἰὸ 
ὅ᾽ νἱῦ [ἴῃ ογά ον ἴο ἰθᾶσι] τῆδὺ σψου]α θ6 ἀοπθ ἴο ἰη. Απὰ {μὲ ἀδυρμίονῦ οὗ ῬΒΔΥΔΟΣ 

οϑιη6 ἀονῃ ἰο ἩΔΒᾺ λεγδοί [ὍΔ] δὖ (89 τἶγοῦ ; δηα ΒῸΥ τηδίἀθῃβ ψα]Ἰἰςθα δ]οηρ ὮὉΥ͂ 
186 Υἰνο γ᾿ Β 8140; δῃὰ σθη 880 [8δηἀ 58}}6] βΒ8Ὺ ῃ9 δὺκ διηοηρ [6 Ηδρβ [βοάρϑ, 

6 δῃά] 886 βοῃΐ ΒοΥ πηδὶα ἰὸ ἐδύοι ἴ [πηδια, δηα 886 δϑίομοα 11].'ὸ Απά σπβθη β86 μδά 
οΡοπρά ἐξ Β8η0 [Απά δβδ9 οροποά ἐξ, 884] βαὺν (δ 6114, δα Ὀ68ο]ά, (86 Ὀ606 [8 ἈοΥ] 
Μορί [ποορίης]. Αἀπὰ 880 δα οοτωρϑββϑίοῃ ὁπ ἈΪπ1, δηα βαϊὰ, ΤΪΒ ὦ οπο οὗ (88 Ἧς: 

7 Ὀγονσθ᾽ Ομ ἄτοπα, ἘἸΏθη Βαϊ α ΗΪ8 βίβίου [πὰ ἰδ βἰϑίεσ β614] ὑο ῬΒΆγαΟἢ 5 ἀδυρἝίου, 
5141} 1 γὸ δῃὰ ο8]] ἰο {866 8 πιιγθὸ οὗ [860 ΗΘΟΓΘῊ ποτα θῃ, (μδί 5.6 ΤΩΔΥ͂ ΠυΓ86 [80 

8 ΟΠ ]]ὰ ον ἐμβοοῦ ἡἀπὰ Ῥβδύδοῖ β ἀδιρῃῦον βαὶα ὑπίο μοῦ, 60. Απὰ [86 τηδἰἃ ποηὶ 
9 δῃηᾷ οδ]]οα {}0 ΟΕ] Β τηοίμοσ. ᾿Απαὰ ῬΒΑγαΟΒ ΒΒ ἀδυρίοῦ βαϊὰ ἀπο μου, Τακο (18 

ΟὨ]]ὰ ΔΎΔΥ, 8Πα ΠυΪΒΘ ἱΐ [ὉΓ 26, δῃὰ 1 {11} ρῖνο ἐδθθ ΠΥ Υ Απᾶ ἰδο ψΌΙΏΔῈ 
10 ἰοοῖκ [86 ομ1]ὰ πὰ πυγθρὰ 1. Απὰ {89 6} ρτον, δὴ Ἴδε ἡμῖν ἴπ υπίο ῬὨδ- 

ΤᾺΟΒΒ ἀδυρ ον, δα μ6 Ὀθοδπλθ ΠῈΣ δὺο. ΑἊἀπα βὴ 081]6ἀ δἷὶβ παῖὴθ ΜΟοβββ: δηὰ 889 
11 κβαϊὰ, Βοοβϑιβο 1 ἄγον πὶ ουὐ οὗ [Π06 ψαΐοσ. Απὰ 10 σδῃηθ ἴο ῥ858 'π [8οβ ἀδγβ ἤθη 

Μοβαβ νψα8 ρτοῦῃ [μὲ Μοβοβ ζτοῦ 0Ρ], {μαὲ [8η4}] μὸ ψϑηΐ οαξ υηΐο ἷ8 Ὀτοίμγοη, 
δη4 Ἰοοϊκοα οη {ποῖ Ὀυχάθῃβ ; 8ηα 6 βρὶοα [854] 8ὴ ΕρΥρίδῃ διηϊηρ δὴ [8] Ηδς- 

12 Ὀγον, ὁπ οὗ μἷβ Ὀγοίβσθῃ. ΑἈπὰ ἢ9 Ἰοοϊκϑά [1Τὰγη64] {818 ὙΔΥ δηὰ ἰμαὶ ψ87, δῃὰ 
ΜΘ Π6 [8ηἀ Π6] 884} ἰμδὺ ἐλεγδ τὐαϑ ᾿Ὸ τηδῃ [πι8Ώ, 8η4}] ἢθ βίον (86 Ἐργρίϊδῃ 

18 δηὰ μιὰ ἐΡΠΠΕΟ ΤΕ ἴῃ 80 βαῃά, ἀπά σψθη 86 [ἀπά 86] σπαιὺ ουἱἝ {δ 6 βϑοοῃα 
ἄδγ [ἀΔγ, δα] Ὀδιο] ἃ, ἔπτο τλϑῃ οὗ ἐμ9 Ηθῦγονθ [τὸ ΗΘΌΣΘΥ Τ26}] βίγονο ἱορϑῖβοῦ 
[ποῦ ἀΌΔΓτΟ]Ρ]; δηα Β6 βα]α ἰο ἰπι ἐμδὺ ἀἸὰ ὑμ6 στοὺς [0 ἰμ6 συγ ΟΠ6], 

14 ὙΥΒογϑίοσα βπλιίοϑι ἔποὺ [Ὡγ 6] ον ἢ Απα δ6 Βαϊ, ΠΟ τοβδάθ {866 ἃ ρῥτίποθ δῃὰ 8 
Ἰυᾶρο οὐ υ8 ἢ [πίοπάρβί ἔδου ἴο [κ1}} τη6, 88 ἴῆοι ΚΙ] οάβὶ (86 Ἐργρδη ἢ Απά 

156 Μοβοβ ἔδαγοα, δπὰ βαϊά, βΌΓΟΙΥ ἐδὼ [186] ὑπίηρ; 156 πόση. Νον σβοὰ [4π4] Ῥδδ- 
ΤΟΝ Βοασὰ (ΐ8 ἰΐορ, [(Πΐηρ, δ] μ6 βουρῃΐ ἴο 8]4Υὺ Μοβοβ. Βυΐ [πᾶ] Μοβο 
βοά ἴσο ἰῃ6 ἔδοο οὗ ῬΒδγδοῦ, δια ἀποὶί ἴῃ {μ6 ἰαπαὰ οὗ Μιὶιάΐδη ; δηὰ ἢ9 δαὶ ἀότῃ 

16 [ἀν6}0᾽] ὈΥ ἃ [{86] νι ὲ]1. Νον {δο ρῥυϊοδὺ οὗ ΜΙαϊδη δα βεσθῃ ἀδυρῃ ει ; δηᾶ ἐμ 6 
17 οδῖηθ δῃᾺ αἀγϑν τὐαΐογ, ἀρᾷ 1164 ἐπ ἐγουρὴβ ἰο δύο {μον ἔπ γ᾿ Β ἤοοκ. Απά [ἢ9 

ΒΒΘΡΒΟΙΒ οϑιθ δῃὰ ἄγονϑ ὑμοπὶ ΔΎΑΥ ; θυ Μοβ68 βίοοά υΡ Δα Βεϊροά δοιὰ, δπὰ 
18 ναίεγοα ὑμοὶν ἤοοκ. Απάὰ σψ θα {μ6γ οϑιὴθ ἰο Βουο] {μοῖν ΤἈΓΒΠΟΓ, μο 8814, ον ὦ ἐξ 
19 ἐλαΐ γα τὸ [Υ̓́Βογθίοσα Βαᾶνθ 76] ΘΟ16 80 βοοῦ ἰο δῦ Απα {Π6Υ βδὶά, Αἢ Ἐξυρ- 

(ἴδῃ 46] νογθα 8 ουὖ οὗ 89 ΠΒαπά οὗὨ ἰδ6 βῇθρμογαθ, ἃπα αἷβὸ ἀγοὺν τὐαΐοῦ Θπουρ 
20 ἴον [ἄγον τυαΐογ' ἴ0Υ] υ8, Δηὰ νχαϊδγοὰ (Π6 θοοκ. Απα 9 βαϊά υπίο ἷβ ἀδυρμίοτβ, Απά 

ΜΠΘΙΟ ὁ 6 ἢ ΜΕΥ ἐδ 1ὑ ἐπαξ γο μάν [ὙΥῪ ἐμο μαγο γ6] Ἰοἷἷ {86 τηδη ὃ 68]] ἴτω, (μὲ 
21 6 ΣΩΔΥ οδὺ Ὀγοδά. ἀπὰ Μοβοβ ψϑ8 οοπίθηὺ [σομβθηῦθ"] ἰο ἅἀ6}} πὰ [86 ταδῃ ; 

8. ΟὨΪ ἀδυρμίος. 5111 16 Ῥοδαῖοῖο ἰδὲ ΓΝ, Ἰδουκῖ δἰ πιοδί ΔΙνΑΥΒ Ὀδεὰ ΟὨΪΥ Ὀοίοτο ἃ ἀφἤμέίε οὈ͵οοῖ, ἰ6 οτο υδοὰ δὲ ἢ 

χχὶ. 28, “17 δὴ ΟΣ βοτο ἃ ζωδῃ (1 8 Πλὲ) οὐ ἃ πσουδὴ (Ἴ  - Ν)." Οοαιρ. ΕΥΤΑΣΡ 5 Ἐγίδοολε Ονανιπαί, ἃ 318, Νοὶο 

6).--Τκ.} 
8 [Υὲγ. 1δ. Ὑοῖδος ἔδο δοοομ ΟΝ ΤἸΆΘΘΏΘ “ διμὶ ἢὮ0 δδὲ ἄοόοπι," οὐ “ῃὰ ᾽9 ἀνοῖ!," ἐδ ποΐ δεῖν ἀοίοχτοίηοα, Ιὲ 

.“Υ̓ 

Βοοῖαθ Ὁπηδῖιγ8] (Ππῶὶ [Π9 Ῥοσγὰ βου] ἤδνὸ ἔτο τηϑδη δ ίη ἔνθ το οοηδοοινο σοηΐϊθησοα, ΔΙ Ππουρἢ ππδουδέφαγ ἰὲ ἰδ 
Φἰδον ΘΓ ΘΟΙΪΥ δοὰ ἰῃ ὈΟΓΙ δοηθοδ. Ιζ ΙΩΟΓΘΟΥ͂ΘΓΣ, [16 ὙΤΙΓΘΥ πιοδηϊ ἴ0 δαὺ (δὲ Μοδβϑϑ, νυἢ}]9 ἀν πα ἴῃ ΜῈ απ, ομοθ 

ποὰ ἴο ὕοὸ δἰ εἰς Ὁ 186 Ὅο}1, δὰ δὸ Ὀϑοδίηθ δοησπαϊπίϑα τυῖτ ΕΘ. 61 5 ἀδυ οτβ, 9 ψου] ἃ ὈΥΟΌΘΟΙΪΥ ποῖ δγο το 
Ἑοαΐουχο τι ηθ Ὑαν οοπδοσυείτο, Ὀὰὲ ταῖμοῦ π9 Ῥοτγίοοϊ, οΥ ἴιο Ραγιἰοίρὶ. Οομρ. ἘπδΙα, Δ ὥλγί. Οτο ἡ 841 α.---Τὰ 1. 

8 [7αΣ, 19. να ΣΠΠτ-Ὁ.}). Ιδυᾷο ἰσαπδίοῖοα: «ωολ λαΐ ἐν αὐλαϊίοκ ρερολῦ» Π,, “ ΑἸδο Βα Κορὲ ἀγανίηρ," δ 180 Τηΐς 
ττ τ -: 

Αὖα. ὉΠ ον οί, ἰησίοδά οὗ ργϑοθάϊῃκς πα. ἼΏΟΓΟ 18 ΠΟ ΣΟΘΔΟΩ ΤΟΣ διαίρηιης ἰο ἔδο9 [πἴὶ ΑΔ. ὮΘΤΘ ΔΏΥ ΟἶἑΠοΓ ἴΒμδὴ ἐξ οοσιηοῦ, 
τ 

[,86, υές., 0 οἸ ΡὨΔδ126 [6 τηορηΐηᾷ οὗ ἵμο Δηο γογῦ. ΝῸΣ ἄοοα ἐδ τοηδοτίηρ οὗ [Ὧ0 Α. Υ., “ ἄγονν πδίου δῃουρῆ,," φαϊὲθ 
τορτοάῃοο [ἰ8 ἴΌγοΘ. Τμὸ ἀδυς ἴοῦθ οὗ Πουοὶ οΥὐ θην Του ἰδ που! ἤδτο ὈθθΏ ἃ Γουρασίζαυἷθ ΟοοΌΓΓΣΘηοΘ ἐΐ ὑεῖς ἐ ΡΤ] 
ΟἿΪΥ ἀοίοηθοά ἔποπι τοι ἐμο δβμϑριθγάδ. Βαΐξ τοτο ὑπδὴ [ἢ 5: “86 ΘΥϑῃ ἄγεω ἴον υϑ."--«Απ.]. 

4 [Υε. 30. ῬῬΜΊ. ΕδΙΐροδ τοηάοσα, “ ὝΓΒμογο ἔμθα 18 86 7 ΟΟΣΤΘΟΙΙΥ ὁποῦ, βὺ ἴδ δα ἐμ ἔϑῆϑὸ 8 οοῃοογιϑᾶ ; ὕπὲ ππν- 

ὩΘΟΘΘΒΑΣΙ ἀσνίαιίπς ἤτοι ἐμο ταοτο ἸΠοταὶ τοηδοτίηρ ἴα ἔδο Α, Ὗ,, ττΒΙΟὮ ὌΧ ΘΟΕ σχρύϑοδοα ἐδ ἴΌΤΟΘ οἵ {π0 οτἰ αἰ παῖ ---Τ πὰ]. 
δ Υ8γ. 21. Ὀκ». ΟἸδίσγο πίοι παῖ ἴῃ 81} ἐδ ὕδεδαῦοὸβ ἩὮΘΓΘ Ὀχκ' ΟὐσΌΓΒ, ΟΥ̓ΘΏ ὝΟΙΟ ἰδ Ὧθ6 [00 Ὠιοδηΐης “ ἰὼ ὃ6 ΣΤ ΕΣ ἐλ ὐε 

ΟἹ 6," (Ὧ0 τοῦ οδ] τοοδηΐηρ 18 “ ἰο νοηζυτο." Ἀοαὶ ἸΟΧΙΟΘΤΔΉΡΟΙΕ ΔΙΒΌΓΩΘ 8 Βα γί τοοῖ ὧν ἐπ αἰμηϊ δοαίίου, νειεῖ ξ 
828 ἴῃ ΝΊΡΙ., “ ἴο Ὀο ἴοοἹ ἰ8ἢ..᾽" Ἀέοίον ( ἩΡωγδεμοῦγίογὑμο ), Ἀονονοσ, γοποοδ 4}} 1.16 εἰ η!βοδίίοηβ ἰο μαι οὗ “ οροῃίης " οὗ 

ΡΟ οροῃ, ἴγοτι [ὃ τοοῖ ϑκ παν ἤγγη. Βαυὶ Ὀοίῖον, νἱϊ ΕΠ γαῖ, ἴο δόδύσηθ ἔνψο τοοῖβ, δῃὰ στηδῖσο [89 τω ] σἱατι δοαίδουι 

οὔ {π|6 οπο ἴω 6 “ἰο τοϑοῖνο, ἀοίογτωίῃθ." ὙΠῚ8 ΟΟΥΘΤΕ ΑΙ] σδϑοδ. ἐ. σ. ὕδθη. χυὶ. Ζ7, ΚΙ δΥθ τεϑοὶ τοῦ" {. ὁ., πηδοτζίβκου. 
ὅπῆν. !. 27, “' ΤῊ Οδπηδηίοβ δοϊογη ηθὰ ἴο ἀν 61}. [Ιπ οδδοῦ ᾿Κκὸ ΟἿ Ὀοίοτο 8, δὰ 2 Κίηρκεον. 223: “υάς. χίχ, 6, [6 
ταδοϊυϊλίος, νείμςς [89 χοδα!ῖ οὗ Ροσσυδδίου, ἰ8 ἃ οονϑοιί..---Ἑ.]. 



ΘΗΑΡ. Π. 1-26. ξ 

22. διὰ Βθ ρᾷγθ Μοβϑθ Ζίρροσδῇῃ μἷ8 ἀδυρμίου. Αἀπα β8δ Ὀδῖὸ Ὺλΐηι 8 [Ῥδγθ 8] βοῃ, δυὰᾶ 
Β6 ο8]16α ἷβ παῖὴθ αϑύββοση, Ὁ ἢ9 βϑὶ ἃ, [ βαγθ Ὀθθῃ ἃ βίγβηρον [Α ΒοΪ ΟΌΣΠΘΓ ἢδγθ 

28 1 Ὀδ66η] ἰπ ἃ βίγσϑηρθ ἰδπά. Απηὰά 1 σϑιίῃθ ἴο ἴ: ῬΙΌΟΘΒΒ οὗ ὕϊπιο [11Ὁ. ἴῃ (Ποδθ 
ΤΑΒΏΥ͂ 48], ἐπαὺ [π᾿ Κἰπρ' οὗ Εργρί ἀϊοά ; δῃὰ ἐμ σμΠ]άγθη οὗὨ ἴβγδθ] δἰ ρηφθα ὈΥ γϑᾶ- 
80}. Οὗ [86 θοπάδρο [Β6ΥΨ]06], δηα ἐΠ6Υ οΥἱοα ; δηα ὑπο} οἵ" Ο81Ὼ6 Νὴ ἰο αοὰἀ ὉΥ͂ Τοϑ- 

24. βοη οὗ [π6 Ὀοπάδαρο [Βουν]66)}. Απὰᾷ αοα Βοδγα ὑδεῖγν ἘΡΒΕΙ δη4 (ἀοά τοιῃοιηρογοά 
25 8 οονοηδηΐ σἱ ΑὈτδμδαι, πῖ1 [β886, ἀπά σι} Φ8Δοοὸ0. Απὰ αοἀ Ἰοοκοά ὑροι 

186 οὨ] τοι οὗ 1ϑγβεὶ, δῃὰ αοά δὰ σχοβρϑοῖ υπίο ἕλθπι [110. ἰκηον ἐδοηιῖ]. 

Φ Υοτ. 33. ὈΓ»ΊΡΥ “α΄ ἰοσ μοῖρ ""-- ἀϊ δοσγϑῃὶ τοοῖ ὕγοτι ἐμδὲ οὕ [89 γοσῦ ῬΡ,.-τὶ} Δ} 4.“ 
ΤΓΥοτ. 25. Ἰδηρὸ ἰσδηδίαΐοα: ὕηπα Οοίί ρα απ ἀΐα Κιπάδν «πὰ αἷο ἀον Οο(ίλιοίί τον" ἴλην δεισιοαί (εν ἀωγολοολακίε 

δ.4 ἕδνε διιμαϊον). “Αἰὰ αοἂ ἰοοκοὰ οἡ ἐδμο οἰ] ἄγου οὗὨἨ ᾿διδοὶ, δὰ ἰδ 88 πονῇ ὉΥ ΗΙΪπ δὲ [89 Οοὐδιοδά (ΕΞ βὰν 

Ἑδσουχὴ ἔδοτι δοὰ ἐμοῖσ δἰἐπδ οι)" ὙΤΩΐδ ἐγαηβιδἰίοη βϑϑῖιδ ἴο Ὁθ δυχχοδίοα Ὁ. ἐδ διωρμιδέίο γοροίζ ο οὗ Ὁ Ν. Βαὲ 

Ὁοξίατ ἴο δινὰ [μ6 ετωρδδῖὶο ποτὰ ἴῃ 1.1} “Οοὰ ξησισ ([Βοτ})," ἡ. ἐ.,ὄ ιδὰ ἃ ἔδηιᾶθσ σορβσχὰ ἴοσ ἐμιϑοι--α ἰγοσυθηξ 180 ᾿οἴ »" 

Οὐξωρ. ΡΒ. οσ] νυ. 8. ΟΥὨ, κἰωρὶγ, “σὰ κηον," Ἰοανίης ἔδὸ οὈ]οοῖ ἰπἀοβηίία, δ ἰπ (89 Ἠοῦσον.--- ΤᾺ. 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΙΟΑΙ, 

γον. 1. ΔΑπᾶ ὑπο χ9 νγϑαῖ.---Ἴ 11, ΒοΟΟΣ ἰὴ ς 

ο ΚαοΙϊ, βοῦνοβ ἰὸ σἷὶτθ 8 Ῥἱοίοντ δὶ ἀοβονῖριΐοῃ. 
Τηδϑιηθο 85 ἰδ6 ποΐδη μδὰ δ᾽ το δα  Ὀογηο Μὶ- 
τίϑτιη διὰ Αδγου, ἰὶ νου στ᾿ βϑ᾽οαὰ ἃ8 ἰο ἔδῖκο (δ 9 
Ὑγοτὰ ἴπ ἐμ8 Β6η86. ΤῺ6 ΘΟΧΡΣΘΒΒΙΟ. ῬὈΓΟΡΘΣΙΥ͂ 
ΤΩΘΒΠ8 ἰπδὲ Βὸ δὰ ροῃο; δ0 δὰ, ἴῃ {μ689 ἀδΔῃ- 
οτοῦβ ἰἰτλο8 ὙΙοὮ, ἰο ὈΘ Βυγο, δὶ Αδζοῃ᾿ 8 δίσι ἢ 
μιδὰ ποὶ γοῖ χοδομϑὰ {86 οἰΐπιαχ (86 "8 ἐπ τθθ 
σ΄ δΙδ οἷάον (8ὴ ΜοΒ68) ἰδκοι ἰδ βίον οὗ θιίογ- 
ΣὩς [Π6 τοδυσὶοὰ εἰδίθ.----Τ 9 ἀοβοοηΐ οὗ ἐ.686 Ρ6- 
Τοηίβ ἔγοιῃ ἰδ9 ὑσὶ οὗ [ζοΥἱ 18 γοπιαυ θᾶ. ΕΠ 6Γ- 
κοιῖο Ὀοϊάηθθβθ δδαὰ ἀϊδιϊηρυϊδοὰ 10 ὁγοα ἴῃ (ἢ9 
Δησοδίου (κῃ. χὶϊχ. ὅ; ἔχ. χχχὶϊ. 26; Ὀσϑαὶ. 
Χαχὶϊ!. 8). ΑἸΓΒουσ ἢ οΥἱ καἰ ἢ 4}}7 ποὶ τ ίμοαυὶ ὕδ- 
π δὶ οἶδα, ἐμ 18 Ὀο] ἀπ688 γοὶ ἱπαϊοαιοὰ ἰδ9 484]]- 
1165 ποοάρα 00. (86 ζαϊυγθ Ὀυἱθδι οοά. 

Ὑεγν. 2. 8.10 τοσορυϊζοα ἰξ 88 8 σοοὰ οτηθῃ, ἐδαὲ 
{πὸ οἰ] πὸ 8ὸ ἔδὶσ (2 ἀστεῖος 1, ΧΧ.; οἱά,, 
ἩἨϑοῦ. χὶ. 28), Φοβοριιυβ ἔγασοθβ ἐπὶβ ἱπίυϊ οι οἴ 
ζαϊ!, πΐσῖι Βαγηχοηϊτζοῦ τὶϊἢ (ἢ 6 τηδίοτ 4] ζ66]- 
πᾷ οὗὁὨ ΘοΟΠΙΡίΔΟΘΏΟΥ δηὰ ἀθδίσο ἰο Ῥσθβοσυθ ἢ Ϊ8 
Ἰ1ῖο, ἴο ἃ Βροο18] χογοϊαίΐοη. Βα ἐμὶα τῶ ΒΘΣΘ 
Ὡοΐ πορϑαοϑά, 

γεν. 8. ΤΟ τρθδῃ8 οὗἁ Ῥτοδογυδίϊοι ΘΒ οθθα ὉΥ͂ 
Ἐ8ὸ ραγθηίΐθ 18 θβϑρϑοὶδὶΥ δι γι θαϊοὰ ἰο 89 ἀδιρῃ- 
ἴον οὗ ον. [Ιὑ 18 4}} (δ. 9 Ἰηοσο ἀδυϊηρβ, δἷποθ ἴῃ 
1Πὸ τ80 οὗ ἰΐ 810 Δα, ΟΣ δοοιηθὰ ἰο Πδγ6, ἕγοτῃ (86 
οαἰδοί, {89 ἀδυρδίονυ οὗ ἔο οὨ 4 - τυ ΘΓ ἴῃ 
κταῖὶπὰ, Τδθ ΡὮΏΤγα86 ΓΞ ἀθϑῖ σπδίθβ ἐμ ὈΟΧ 88 8 

φαΐξηαίωτο αγζ, ἃ Β.ιἷ οὗ ΔοἸγοσθῦοθ. Οἱ ἰδθ Ρὲ- 
Ῥοθά, ὁἱά., ΊΝΕΒ, ᾿ἰεαϊ-τοδτίεγδωοῖ, ΤΠ, Ῥ. 411. 

ἢθ ὕοχ, δοιμθηίοα δηὰ τη846 ναίογ-ἰρ ὉΥ͂ 
ΤΩ 68 ἢ Οὗ 8308} δηᾷ ρἱ οἷ), γγ88 τη849 ζα8. ὉΥ ἐδ) 6 
Θθτι0 Γοοᾶ ουὖ οὗ πϑϊοὶ 10 δὰ Ὀδοη σοηδβίγυοίθά. 
Τοΐα οχίγδογαϊ παυῖγ ὑδβοίυ} Κὶπά οὗ Τοοὰ βϑθιηβ 
ΌΥ οχοϑδδῖγα 1860 0 αι ῦο ὈΘΟΘΟΙΏ6 οχίἱγρδίϑα. 

γον. 4. Απἃ Ὧϊ6 επἰδίοι.--- Μί τί δὰ (συ. 20). 
ΤὮΘ δβαρδοΐουϑ οἢ}] ἃ, σοτιδὶΥ ο] θ᾽ ἐμ δὴ Αδγοη, 
ΘΑΓΪΥ βμονγοιὶ ἐδδὺ 5880 τδβϑ αὐ] 8οἃ ἴο ὈΘΟΟΙΩΘ ἃ 
Ῥτορδοίοθθ (συ. 20) οὗ βυοῖὶ αἰδιϊποίΐοη (παῖ 8.9 
οουϊὰ δίϊογ γαρὰβ Ὀ6 ρυβοά ὮΡ ὉΥ ἰί. 

γον. δ. “Το ἀδυρδίον οὗ ῬΒΑγΔΟΙ 18 οδ]]οὰ 
Θέρμουϑις (Φ οΒορ εἰ αἰ.) οΥ» Μέῤῥις. ... Το 
ὈμΓηρ οὗ (89 Κἰπρ᾽ 8 ἀδυρσηίον ἴῃ (ἢ 6 ΟΡΘὩ Βίτϑϑιῃ 
158. ΘΟΠΙΓΑΣΥ πα δοὰ ἰο (86 δυδίοτῃ ΟΥ̓ ἐ 6 Ιηοάθ τη 
ΔΙοΒατηταθάδῃ Οτὶοηΐ, 6.0 ἰμΐ8 158. ἀοῃ}9 ΟὨΪΥ ὉΥ 
Ὑγο80 Οὗ ΟὟ σΣϑηΪς πῃ Το ΓΘα 0]8668 (8π0, Μδη- 
ποΓ8 δηἃ Ο᾽δίοχῃβ, Ρ. 886, δι 64.}, Ὀχὰὺ δοοοσὰϑ 

γί ὑμ9 οπβίοτηθ οὗ δηοϊοπέ Ἐργρέ (οοιρ. ἐδθ 
ΘΟΡΥ͂ οὗ ἃ Ὀαϊδίηρ-ΒσθΏ9 οὗ ἃ ποῦ]. Εργρίϊδη γγο- 
τηδῃ, ΤΟ ἔουγ ἔθπμδ]θ διίοη δηίβ, ἰὰ Ἧ {κὶ ἡβοι, 
«Αποίεπέ Ἐσυρίίαπε, γο]. 1Π1,, Ῥ]αἰθ 417), δῃηὰ ὃὉ9- 
Βδἰὰ 68 18 Ῥοσ Δ ΡΒ οοῃρῃηθοίοα πιι [86 ποίΐοῃ 614 
ἘΥ͂ ἐμὸ διηοϊϑθηί ΕΥΡ Δ 8 σοῃμοοτηΐηρ 86 δαογοά- 
688 Οὗἶμδὸ ΝΙΪϊο, ἰο πιΐοι οτοπ αἰνΐηθ ΒΟΏΟΥΒ 
ΟΥΘ Ῥαϊὰ (υἱά. ΗἩΕΝΟΒΤΈΝΒΕΒΟ, γυρί απὰ ἰδε 
Βοοΐε ο7 Ἤοδεε, Ῥ. 118), δῃὰ π|ιϊ ἐπ ὕγυοι γίηρ, 
11 ϑ- Ῥυθϑοσυῃ ΡΟΥΘ οὗἩ (8 τδίθσβ.᾽᾽ (1 61]). 

γεν. 6, Το δΘοτηρδββίου οὗ ῬΒΔΓΘΟΒ Β ἀδυρμίον 
ἐονατὰβ ἔπ Ὀθδυί Ὁ] ομ11ἃὰ 194 δ᾽ ἰο δάορί δἴτῃ : 
δηὰ πθθ 8.16 αἰὰ 80, Σιδϊκίηρ Εἶτα, {μπΘΓΘΙΌΣΘ, 
ῬτοΒροοί  Ο} Υ͂ 8ὴ Εργρίϊδη, 886 αἰιὶ ποῖ ποοὰᾶ, τ 
ΤΩΔΥ͂ ΒΌΡΡΟΒΘ, ἰο Θἀοαίθ Εἷπι “4 ὈοΒἰπά ἐΠο Κἰη σ᾽ Β 
ὈΔ0 Κ᾽ [48 ΚαοΙΪ (κἰηκ8.---Τα.1. 06 ταϊσαΐ σαὶ ΒῈΡ 
δΔΒΒΌΙΩΘ ὑμαὐ (818 Θγθῃξ ΙΏΟΣΓΘ ΟΥ̓ 1688 ποιυϊίτα]τοά 
(86 ογαοὶ οαϊοὶ οὗ ἐμ ἰκἰηρ. 

γόον. 9. Νὸν ἰβ 1 ἰο Ὀθ9 δϑϑαπηοα ἐπ δὲ ἰμ9 ἀδυσῃ- 
ἐὸν οὗ ῬΒδυδοῖ δὰ 20 βιιϑρἰοἷοῃ οὗ ἐμ6 ΗΘΌΓΟΥ 
ὨΔΕΪΟὨ ΔΙ Υ οὗἩ (06 τηοί μοῦ. ΗΟῪ οἵϊθηῃ, πῃ 68568 
οὗ βοι παίϊομδὶ Βοϑι 198, {86 7166] ΚΒ οὗἨ ἱπαὰϊ- 
υἱἀυ.8] γοπηθῃ 8.9 {Π086 οὗἨ ΖΘΏΘΓΑΙ] Βυπ Δ} Υ ἴῃ 
οομ τα βιϊποίζοῃ ἰο 8080 οὗ ἰδθ ρτοαὺ ;ηδ88 οὗ 
ἴδῃ αἰϊσ8] ΤΟΙΏΘΏ. 

γὸὲἕν. 10. 86 Ὁσοιῦρῆῖ δῖπι ὑπο ῬἈὈΒδ6- 
ΣΟΒ 5 ὅδδυκμῖοι.-- Το ὈΟΥ͂ 'π ὑἐδὸ σηοδηξτθ 
μαά ἀγυπὶς ἴῃ ποὺ ΟὨΪΥ ΐ8 τοί ον 8 σαὶ], αὶ 
8150 6 ΗΘΌΤΟΘΥ δρ᾽τῖῖ, δηὰ μδὰ Ὀθθὰ ἱπιγυδίοα 
ψῖί [89 Βοοσοί οὗὨ ἷ8 ἀοϑσοηὺ δηὰ ἀο] σθτδηοο. 
1 8 }}} δῃὰ ἔουιηδγ 86 ὈΘΟΒΙΏΘ ΘΙ ΒΟΙ, 
ὙὨ1δὺ ἢ9 ἰῃγ γαΪϊγ δα Ὀθοοηθ ἰἢ6 Β0Π οΟΥ̓͂ δη- 
ΟΥΒΟΡ τηοίμοῦ ; δῃὰ ἰμουσὰ 880 ρᾶγο πἷπι (δ9 
Ἐκγνίΐβδη ἤδῖηο, “Κ Μοῦ 68,᾽᾽ {. 4., δαγοὰ ἔγοτῃ {9 
ποῖον (ΦΤοβορθυδ 11., 9, 6), γοὶ ἰὰ τᾶϑ δὲ οὔοθ 
ομδηρθὰ ἴῃ {Π0 πιϊηὰ οΥ͂ Ὀὶνίπο Ῥγουΐϊάθῃοϑ ᾿ηΐο 
6 8πὴ0 “Ἅ“ ΜοΒ] 16} .᾽᾽ ἢ οὯθ ἐδκϑὴ ουδ ὈΘΟθλΘ 
(Π9 οη9 ἰδκίηρς οἱ. (ΚυτίΣ). Εοῦ οἶον οχρὶδ- 
πϑίϊο 8 οὗ (6 πδιιο, υἱά. ἀοϑομῖυ8, Κποροὶ, Κοὶ]. 
Του (116 Εργρ δ συ μο088 Βογβοὶί δὰ ἰο Ὀσίηρ 
Ρ (δ9 ἀοἸ ἑνοῦ δη ἃ δυθηροῦ οὗὨ ἴϑγϑδοὶ, δῃά, ὉΥ͂ 
ἐηδίγυοίϊης, εἶπι ἴῃ 411 (λ9 νι βου οὗ Εσγρὶ, ῥὑτο- 
Ῥᾶτο δἷπι Ὀοΐμ πΟΖΑΟΪΥΘΙΥ δηὰ ῬοϑὶἰυΟὶῪ ζοσ ἷ8 
ψοσϑίΐ 0}. 

γον. 11. ΣῈ θ: Μίοδθ5 γ͵8 βρτον.--Η"οὰ 
Ῥοσοῖῃθ ἃ δη. ἀσσοταϊης ἰο Αοἱίϑ Υἱὶ. 28, δπὰ 
ὑἐμογοίοσθ δοοογαϊηρ 0 56 8} ἰγδάϊ ἴοῃ, Ἀ6 ΔΒ 
(Π 6 ἔοτγ εν γοδτα οἷά, Ηθ Βαὰ γοιηδί ποὰ ἰγὺ9 ἰο0 δΐ5 
ἀεοδιϊηδίίου (Η6Ὁ. χὶ. 24), Ὀὰὶ μαὰ 4180 Ἰθδγιθὰ, 
11κὸ Τὰ πὶ οὗ Οτδηρο, ἐμ Β΄] οηΐ, ἰο τοβίσδὶῃ 
δΒἰπιβοὶϊύ, τ)}}} ΠΔ}} ἃ βρθοΐαὶ οοσδβίου οδυδοὰ 



6 ἘΧΟΡΌΟΞΗ. 

ἐδο δδπιο δἰ ἀἄθῃ ἴα Ηἷπι ἐο Ὀυτβὶ ἔοτί ἢ. Αἡ Εσγρ- 
ἰἴδὴ βιιοίθ ΟἿἹΘ οὗ ἰδ ὈΣΘΙΏΣΘΩ.---Τ 18 Ρθταδο 
Βυχαοδίθ {μ9 ΘὈυ]]]Θαΐ οτμοιίου τὶν το Ἀ6 
ὩὨΟΥ͂ ἀοοϊἀοἃ ὕροπ ΪΒ ἔυϊυγθ ΘΔ ΓΘΘΓ. 

ψον. 12. Τηδὶ Μοβεβ Ἰοοζεά ἰλίξ ιοᾶν απὰ ἰδλαί 
«οαν ὈσίογτΘ σοσληνἱ(ἰηρ ἰμ6 ἀοθά, πα ἶκ8, οα (89 
0η9 δ8δῃὰ, ἰδ Ιηλίυτο δὴ ἩΏὮΟ ΚΗΘῊῪ ΒΟῊΝ ἰο 
δοηέτοϊ δἷβ μοεαίοά ζθοϊίηκ, Ὀαΐ, οα [86 οὐδοῦ 
μδηά, {π6 τη8η Ὡοὐ γοί μδίαγθ ἴῃ δι (ἢ ; ϑίηοο ὉΥ 
818 δοί, ἢ τγ88 πο 9 δ᾽ Ρ]Θ ΤΩΌΡΘΥ ΠΟΥ 
Β'Ὡρ16 Ββο᾽ -ἀϑίθῃσθ, δηἃ Δ Ϊ6Ὦ Ῥ,88 ποῖ βυδίαϊποά 
ὉΥ ἃ Ρυγθ Ῥ6806 οὗ οοῃδοΐθησο, Β6 δῃίϊοἰραίοα 
Ὀϊνίηθ Ῥγουίΐάθοοθ. [Ὁ οσδηῃοὶ 6 δἰἰσι θαϊοα ἴἰο 
“48, ΘΔΤΏΔ] ἐμ χϑὶ [07 δΔο᾽ ουθυημϑηί ᾿᾽ [ΚυγτίΣ] ; Ὀαΐ 
88 11{11]0 οδῃ ἰΐ Ὀ6 ο4]1.ἃ ἃ Ρᾳυγο δοί οὗ ἔδιιἢ ; δ]- 
ἐβουρσὰ (Π9 168] ἀθοθά, 'ῃ πϊοῖ ἢ9 γγὁ8 οΥ̓θἢ 
δἰτοηρίμβοηθα ὉΥ (86 οοῃβοϊουθηε88 οὗ Ὀοΐηρ δὴ 
ἙἘαγριΐϊδα ῥυΐποθ (85 θαυ ἴῃ ἷβ βίῃ δῃὰ ζ8]} 
ταὶ ὐ Βδνὸ Ὀ6ΘῊ Τηΐ58]ο ἃ Ὁγ ἔδοϊἑης ἰπι86}] ἰο 6 
δὲ. ογΐθη 8] ἀθβροί) γγ8δ8 8 αἰβρὶδυ οἵ μἷ8 αὶ, ἴῃ 
Υἱὸν οὗ νυ μΐοι βίορθα (Αοίβ νἱὶ.} οουϊἹὰ 7.80} 
ΤοΌσΚο ἐπ 6 πη ο]1ο οὗ (86 49.718. ΠΩ, τόσο ἐπ 
ΚοΙ, ν. 431. 

ψοσ. 14. Τὴ9 δον γῖο (8 Βροῖζο ἮΔΒ 8 ΓΟΡτο- 
Βοηίδίϊτο οὗ (6 πο ον ΐηρ δρὶ τι οὗ τ βίοι 5.6- 
ῬΏΘΠ ΒΡΟΔΚ8 ἱπ Αοἰβ υἱϊΐ. 
ον. 16. Τὴ Μιαάϊδηΐϊίοθ βαὰ δᾶὰθ 8, βοί(]6- 

Ἰωθὴ ποῖ ΟὨΪΥ͂ Ὀογομπὰ {πο ΕἸδπί(σ Ου]Υ πΘῸΡ 
Μοδῦ, Ὀυΐ 4͵80, 8 ποιηδάΐϊοσ Ὁτδησῃ οὗ ἔμ 6 πὶ, οα 
ἐι:6 Ῥοϑῃΐϊηδ80}6 οὗ ἰπαὶ. Τθ686 βοοπὶ ἐ0 ΒΔΥΘ ΓΘ- 
ταδϊη θα το ζδὶ ἴαϊ ἰο ΒΒ συλ ἶο ἐγδα Ἰ οὴ5 ἐμ δπ 
{86 ἰχδάϊης Μιαϊδηῖϊ98 οἡ [6 οἰμοῦ βἱάθ, γδο 

Ἰοϊποὰ ἱπ ἰδ9 τοϊυρίπουϑ Ὑοτδοΐρ οὗ δαὶ. 
“οι 61᾽ τηόδηβ: Ετίοημὰ οὔ αθοά. Ηδθ 4Ἃο65 ποὶ 
Βθθῶι, ὈΥ͂ Υἱἰσίαθ οὗ διῖ8 γί οδιμβοοά, ἰο βατὸ δὰ 
ῬΣΙΏΟΟΙΥ δυϊ βου. 

γεν. 16. ΒΥ ἴ}9 ν.9]].---αἩ ο886 β παῖ αν ἰο (δ δὲ 
ἷπ σοι ὅδοοῦ μοὶρϑὰ Ἀδοβοὶ δί ὑπ π68}}, ὅ θη. 
Χχῖχ. 

ψον. 18. Οἱ ἐδο τοϊαίΐου οὗ ἐδο ἰζγθο πδτη68, 
Βευθ], Φοίμτο (ἰϊϊ. 1) διὰ Ηοῦαὺ (Ναιι. χ, 29) 
οἱά. ἰλ9 σοι πιοηίαγὶοθ δηὰ Ωοσ. Τὰ δϑϑαρ- 

ἐἶοι ἐπα [8 Π, υὑ:ϑοὰ οὗ ΗΟΌΔΌ, ταϑδη 8 Ὀτοίμοσ-ἷπ- 
ἴανγ, Ὀυΐ υϑοῷ οΥ̓͂ Φοίμτο (““Ὀγοίογοησθ," 111 
Βου61᾽8 παῖῃο οὗ ἀϊχηΐ “ὁ ἐγ ομα οὗ ἀοα ᾽᾽) πχϑϑῃβ 
δι ον-ἰ ἢ -} τσ, Βοθ.89 ἰο 6 (6 τρηοϑί ΡΪ811810]9. 
Φοίδτο ἰὰ γοαυδ δηἀ ὀχροσγίθῃοο 18 δΌΟΥΘ ΜΟοβ68  : 
θυ ΗΟΌΔῸ ὈδΘοΟΟΙΊ6Β ἃ ριίὰο οὗ ἔμο ΗΘΌΥΟΥ σδΓα- 
σδηὴ ἰδοῦσα ἰμ6 τὶ] άογημ 688, δηὰ ἷ8 ἀεβοθπάδηίδ 
ΤΟΙ ΔΙη διροὴς ἰδ [δγδο] 1] 1685. Ὑιὲ64. 818ὸ ΨΦυάρ. 
ἦν. 11 δηὰ (89 οι πη Δ ΥΥ οἱ ἰἰ. 

γον. 22. Θθσβῇ οσ.--- ΑἸ ΔΘ 8 ΒΟΪΟΌΤΠΟΡ. 80 
δ8ο ᾿ἰγοὰ δὺ {μ6 οοιτὶ οὗὁἨ Ῥμαγδοῖὶ, βδο τὶν (ἢ 9 
ΕΓΟΣΕ ἰη Μιάΐϊαθ. Ζίρροταιι βδταγ υπάἀογβίοοα 
ἴπι (υἱά, ἱν. 24). ΑΒ βοϊουτῃον ἢθ ραβ86ὰ ἱβτου ἢ 

ἐμ9 τι ]άθνπο88, δηὰ βἰοοα δἱ πιοδί διωοηρ δ᾽8 ἢ 
Ῥθορὶθ. ΥὙοί ("6 Υἱοῦ οἵ Οδῆδϑδῃ ἴσοι Νοῦο ὃθ- 
08:10 ἃ ὈΙοάρκο ἰὸ Βἷπιὶ οὗ ϑηίγδῃοθ ἰ0ὸ ἃ δἰρμοῦ 
ἔδυ μου ]δηα. 

γόον. 28, ΑΪδ8ο {1:6 ΒΌΘΟΘΒΒΟΡ οὗ (.;6 ΟΠ 114-τηῦτ- 
ἀονίης Κίπρα οοπίϊπυοὰ (86 Ορργοβϑϑίοῃ. Βυί ἀοὰ 
μοδγὰ [Π9 ΟΥῪ οὗ (6 ουἰ!άγοη οὗἁὨ ἴβτδθὶ. Ηθ σϑ- 
τηθι οτοὰ ἢἷθ σονοηδηί, δῃὰ Ἰοοϊκοὰ ᾿πίο ἱἰ, δο ἃ 
ΒΔῊῪ (του ἰΠ0 0880 αδ αΟα, 

Οσ.-ΤῊΗΕ ΟΑΙ, ΟΕ ΜΟΒΈΒ. ΗΙΒ ΒΕΕΌΒΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΕΡΓΕΝΟΒ. ΗΙΒ ΑΞΞΒΟΟΙΑΤΙΟΝ ὙΠ 
ΑΑΒΟΝ ΑΝῸ ΤἸΗΕῚΙΒ ΕἸΚΒΤ ΜΙΗ͂ΒΙΟΝ ΤῸ ΤῊῈΕ ΡΕΟΡΙΕ ΟΕ ΙΒΒΑΕΙ,. 

ΟΠΑΡΤΕΒΒ ΠῚ, ΓΤ. 

1 Νον Μοβοβ Κορὶ [τνγ8 ραβέυτί πρ] [μ6 δοοῖ οὗ Ζοΐμτο ἷβ ἐλ Βοῦ- η-1αῦν, (ἢ 6 ᾿υἹοϑὶ 
οὗ Μιάϊβῃ ; δηὰ δο Ἰοα {86 ἤοοκ ἴο {86 Ὀδοῖς βἰάθ οὗ [ϑϑϊη4} [μ6 ἀδϑοσί, δηὰ Ἴϑηλθ 

2 ἰο (86 τηουπίδίη οὗ αοά, ουοη ἰο Ηοσοῦ. Απά {π6 δηροὶ οὗ ὁομουδῃ ΔΡ ΡΘδγϑὰ υπίο 
ΐτη ἱπ ἃ ἤδιηο οὗ ἤγο ουΐ οὗὁἉ [Π)6 τηϊάβί οὗ 6 [[86] ὈυΒὰ ; 8δηα δο ]οοἰκοα, δῃὰ Ὀθβο]ά, 

8. {80 θυθῃ Ὀυτηρα νι ἢγο, δηὰ μ6 Ὀυθῃ τῦαϑ ποὶ σοῃδυπιθά. Απᾶά Μοβοβ βαϊά,1 
ΜΠ ΠΟῪ ἴαγη δδῖο [1,οὕ τὴ ὑυγπ 88146] δῃὰ 566 (18 ρτϑδὺ βίραῦ, ΨΥ {Π86 ὈυΒᾺ 18 

4 πο Ὀυατηὶ. Απὰ πῆθη 6 μονδὰ βὰν ἐδδὲ Βα ἰυτοα 85:46 ἴο 866, ΟΆ]1οα υπΐο 
ἢΐτα ουὐ οὗἉ {μ6 τηϊάβὲ οὗ [86 Ὀυβὴ, δπὰ βαϊά, Μοβοα, Μοβοὶ Αμὰ Β6 βαϊὰ, Ηϑσϑ απὶ 

ὅ 1. Απά 9 βαϊά, γα ποῖ πἰρὰ Ηἰζποσ; 
6 ἴον {86 ρἴδοθ σβϑγϑθοι ἰμοὺ βίδπάοβε ἴθ ΠΟΥ στὸ 

οὗ ΤΠΥ Δ Πογ, [μη αοἀ οὗ ΑὈτδδδιι, {86 αοά οὗ 18886, ἀηα [86 ἀοα οὗ απι 186 

αἱ ΟΥ̓ (ΔΥ β[ιοοβ ἔγοια οἵ [[ςτἿοτὰ] ἰδ γ θοῦ, 
Ἢ ἐμκὶ Μογϑονοσς [Δπα] δ βαϊὰ,1 

1 δαοοῦ. Απὰ Μοβεβ Η]ὰ 8 ἔβοθ, ἴογ ΒΘ 88 δἴταϊα ἴο ἸΙοοὸῖκ ὑἀροὴ αοᾶ. Απά ΨΖ6δο- 
ὙΔῈ βαὶα, 1 μαῦθ βυγοὶΥ βθθη {86 ΔΒ] οἰΐοη ΟὗὨἨ ΤΥ ῬΘΟΡ]Ὸ ΒΟ [80] ατγό ἰῃ Εργρί, 
δα Βαγο μοαγὰ ὑπμποὶγ ΟΥΥ ὈΥ͂ ΓΟΆΒΟῺ ΟἿΣ ὑπο ὶγ (Δ ΒἸκυ βίου ; [ὉΓ 1 ΚΩΟῪ {Ποἱγ ΒΟΥΤΟΥΒ; 

8 Απάᾶ] δὴ οοπιβ ἄονγῃ ἰο ἀ 6] νοῦ ἐδοὰ ουὐ οὗὨἩ 86 δαπὰ οὗἩ [86 Ἐργρίϊδηδ, δῃὰ ἰοὸ 
Ὀχίπρ; [Β6ῃὶ ὑρ ουΐ οὗ ἐμαὶ Ἰαπὰ υαηΐο ἃ σοοὰ Ἰαπά, δῃμὰ 8 ἰᾶγρθ, υπίο ἃ Ἰαπὰ βονίηρς 

ΤΕΧΤΟΌΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 [ος. 1. ΘΙ ΤΑΔῚ ὃ6 τϑηἀϑχοὰ τοῦθ Πἰοτα"  “ ΔΌΣα Ὀοζοξο,,"" ἰδ Ρεορὶο Ὀοίῃᾳ σορσοδθηιϊθὰ 88 (οἱ ονοὰ ὑρ ἰῃ ἐμαῖς 

ψο τς Ὁ. ἐδ9 ἰϑεϊκχαδδίοσβ.-- Ἑ.} 
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νεῖ τα Πκ πα ΒΟΠΘΥ͂, υπΐο [86 ρἷδοθ οὗ 16 Οδῃδβηΐίοθ, δὰ ἰμ6 ΗΠ ΐο5, απα ἐπ 9 
9 Απηογῖίοβ, δῃᾷ (ῃ6 ῬογὶΖΖιῦοβ, δὰ {86 Ηἰν 65, ααὰ 1Π6 ΦοὈιυβιῖοθ. Νον ὑβογοίοσο 

Ὀ6ΒΟ]ά, [86 ΟΥΥ οὗἁἨ [86 ΟΠ] άγϑη οὗ Ι5γ86] 15 οοὴθ υμῦο πη, δῃὰ 1 βανθ 4180 βθϑὴ ἰμ9 
10 ορργοββίοῃ ὙΒοσοσ [86 ΡΥ Ρ ϊδη8 ΟΡ ΓΘ89 ἱΠᾺ6. (ὐὐμθ ΠΟΥ͂ ὑμογοίοσο δὰ 1 ψ}}} 

Β6η4 {866 υπίο ῬΒαγδοῦ, ὑμαὺ μου τηαγοϑὺ Ὀτίηρ ἴΟσ ἢ [8ηα Ὀτίηρ μου ΤΟΥ. 7 ΤᾺΥ 
11 Ῥϑορίθ, (μο ομ!] άγοη οἵ ἴβσγϑοὶ, ουῦ οὗ Εργρί, Απᾶ Μοβοβ βαϊα απίο αοά, ὟΠηο αι 

,. ἰδαὺ 1 ββου]ά ρὸ υπίο ῬΒαγδοῦ, δῃὰ ἰδμδὺ 1 βῃουϊὰ Ὀτίηρ οσίμ (86 οὨΙ] ἄγθη οὗ 
12 βτβ86] ουὖἱ οἵ Εργρὶῦ Απα Ποβαϊά, (ὐδγίβιη]ῦ 1 Μ}}} θῸ σι (Π66, ἀηα (μΐ8 δῇαϊ 

δὲ ἃ [086] ἔοίκεη απΐο [660 ἐμαὺ 1 Βανο βοηΐ ἴ866: δα δου δαβί Ὀγουρῃὺ [Ὀτηρ- 
18 65} ἔογί (89 ρθορὶϑ ουῦ οὗ Εγρί, γ8 888}} βοῦν ἀοά ὕρομ {μῖ8 πιουηϊαίπ. Απά 

Δήοβοβ βαϊὰ απὸ ἀρὰ, Βομοϊά, ὡἦόοπ 1 οοθ υπΐο ἐμ οι] άγοη οὗ [βγδο], δῃὰ 884}]} 
ΒΑΥ͂ απο {μ6αι, ΤΏ Οοἀά οὗ γοὺυγ ἔ[Β6γ8 μδίμ βθηΐ τὰθ υπίο γοῦ ; 84 [Π6Υ 588]] ΒΔ Υ 

14 ἴο πηο,  Βαΐ 15 8ἰβ παιηοῦ Ἦ αὶ 8}}8}} 1 ΒΑ Ὺ υηΐο ἐδ ἢ Αμα Οοἀ βαϊαὰ υπίο 
Δίοβοβ, ΓΑΜΤΎΗΑΤ [ἊμΜ. Απα ἢ βαϊα, ΤΉυ βῃ40 (μοι. ΒΑΥ υαπίο {86 Ομ] ἄγθῃ οὗἉ [βγδο], 

16 ΤΑΜ Βδίῃ βοηῦ τῶϑ υῃΐο γου. Απᾶ (ὐοα βαϊὰ τλόσθονοῦ ἃηΐο Μοβοβ, ΤῊ 8β84}0 ἔμοι 
ΒΔΥ υπίο {86 ΟΠ] άτοη οὗἉ [Βγ86], Φϑδονδα, αοα [{π6 604] οὗἩ γοὺυγ ἔδίμοτθ, (ἢ9 αοά 
οὗ Αὔτδμδπι, (μο αοα οὗὨ β880, δηα ἐμ αοἀ οὗ 4000, δίῃ βοῃΐ τὴ9 αμΐο νοῦ : ἐμ ὲβ 
Ὧ8 ΤΑΥ͂ ἩΔΤΩΘ ζΌΓΟΥΟΥ, 8η4 ([15 18 ΓᾺΥ͂ τηοΙη σαὶ πηΐο 41] σϑηογαίίουθβ [110. 0 ρϑῃθγα- 

16 τοι οὗἨ ραπογβαίοη}]ὄ. Οο δῃηὰ ρβίμου 189 οἱ δσβ οὐ ἴβγαϑὶ ἰορθίμοσ, δηα βαὺ υπΐο 
ἴδοι, οβονδη, αοἂ [86 αοἀ] οὗ γουγ [Δ ογ, (πῃ αοα οὗἨ ΑὈτδηδη, οὗ ἴ5αδο, δῃηά 
οὗἨ Φδοοῦ Βα δρρϑαγοα υῃΐο τη0, βαυίηρ, 1 ανα ΒΌΓΕΙΥ υἱβι θα [Ποοϊκοὰ Ὡροη] γοι,, 

17 δηὰ δοθῆ (μδ΄ [πὰ 1884] τ Β]ΟΣ 18 ἀοηθ ἴο γοῦ ἱπ Ἐργρί. Απα 1 Πάν βαὶϊα, 1 ν1}} 
Ὀγηρ γοῦ ὑρ ουἱὐ οὗ ἐμο ΑΒ! οὔοη οὗ Εργρίῖ, υπίο [86 ἰδηὰ οὗ {π6 ( Δηδδῃίίοθϑ, δῃὰ [ἢ 
ἩΗϊῦοα, δηὰ 186 Ατηογιίοβ, δηὰ {πο ῬογὶΖΖζιίθϑ, δῃα {86 Ηἰνιΐοϑ, δὰ 86 ΦοὈυδβίίοϑ, 

18 υηΐο 8 Ἰαπὰ δονίηρ τὶς παῖ} κ δὰ Βομου. Αμὰ {ΒΟΥ 8..8}} [{}}} Βϑαυκοη ἰὸ (ΠΥ 
γοΐοο; δηῃᾷ ἰδοὺ 8] οοχηθ, ἰδοι δηα [86 6] 615 οὗ Ἰ, απο {Π6 Κίηρ οὗ Ἐργρί, 
Δ γ0 888}] ΕαΥ͂ υηίΐο Εἷπι, δϑδονδῖ, αοα [86 (047 οὗὁἩ {πὸ Ἡοῦγονβ, μα ποι πῇἢ 
8, 8η4ἀ ΠΟΥ͂ 16 ὺ8 ρῸ, τὸ Ὀδβθθοὶ [ἢ 66, [ὮΓ66 ἀΑΥΒ᾽ ἸΟυΓΏΘΥ͂ ἰπίο [6 ΜῚ] ΟΥ̓ 688, (μα 

19 νγτὸ ἸὩΔΥ͂ ββουϊῆσο ἰο Φθβονδὴ οὐνρ αοα. Αηα 1 δὰ βυσγὸ [Κπ0Ὸ07] ὑπαὺ Ὁπ6 Κίηρ οὗἁ 
20 Ἐργρὲ ψὶ]}} ποῖ Ἰδὲ γοῦ ρο, πὸ [6078 }} πο ὈΥ͂ 8 τι Βαπά. Απαῖ Μ}}1 βίγοίοα 

ουΐ ΤΩΥ͂ ΒΔη6, δηά Βιιϊΐο Εργρὺ ὙΠῸ 8}} τ πΟΠαοΓΒ ΜΒΙΟΣ 1 ν1}}} ἀο ἴῃ (86 τηϊαδὺ 
21 ἰπογϑοῦ; δηᾶ δος (μαῦ ἢθ Μὴ Ἰοεὲ γοῦ ρο. Απαῖ π|]} ρῖνο {818 ῬθΌρὶθ ἔϑνο ἴῃ 

[86 βἰσδῦ οὗ (80 ΕργΡΕδΏΒ; δηὰ ἰὑ 8}8}} οοπλθ ἴο ρ888 {παΐ, ἤθἢ γ6 ρΌ, γ8 8881} ποί 
22 σὸ ΘιρίΥγ. Βυΐ [Απά] ΘΥΘΕΥ͂ τψομηδη 88}8}} ὈΟΓΡΟῪ [45].] οὗἨ Π6Γ ποῖρη ον δῃά οὗ 

δον ἐμαῦ βο]ου ποίη 'ἰῃ ὮΟΓ ΒουΒ6 7668 [ἀγί16]68] οὗ ΒΙῸΣ δῃα ͵ατοὶβ [8τ|]6]68] οὗ 
οΪὰ δηά ταϊγμηθηξ [σϑυτηθῃίβ] ; δπα γο 888}] ρμυΐ ἐδδην ὉΡΟῚ γοὺΓ ΒΟΏΒ δ ἉΡΟῺ ὙΟῈΓ 
ὈΖὮΓΟΙΒ ; 8πἀ γο 818}] ΒΡ01} (μ6 ἘΡΥΡ 8ΔΠ8. 

(Β.4». ἸΥ̓. 1 Ανν Μοβοβ δηβϑνογοα δη4 βαϊά, Βυΐ, βεβο]ᾶ, {86 7 Μ}}} ποῖ Ὀ6]16 γ6 Τη6, 
ΠΟΥ ΒοδυΚθη αῃΐο ΤΑΥ͂ γΟΪοΘ; [ὉΓ {ΠΟΥ͂ Μ{011}} ΒΔΥ, θδθβονδὰ δμαΐδ πού δρρθαγθά υηΐο 

2 ἴ[ο6. Απὰά ϑοβονβδὴ βαϊᾷ υπΐο Ηἰπὰ, ἮΝ Πδὺ 8 (μδ [(}}18] 1π [ϊπ6 [ΠΥ] Ββαπα ἢ Απάθο. 
8 ε814, Α γτοά. Απά 9 βαϊά, (ὐδβί 1ζ οῃ {86 στουμά. αΑπηὰ μο οαϑὺ 1ΐ οῃ 86 ρτουπά, 
4 διᾷ 10 ὈΘΟΒΠ)6 8 βοροῃΐ ; δῃὰ Νίοθεβ ἥδ ἔτοπι Ὀδίογο 10. Απαὰ ΨΦοθονδὰ β81α υπΐο 

Μοβεβ, Ῥαῦ ἴοσί ἴῃγ Βαπά, δῃὰ ὑβῖκθ δ ὈΥ͂ {16 (411. Απά ΜΒ ρμυὺ ἔοτῖΒ μἷ8 Βαπά, 
ὅ δηά οσδυρδὺ ᾿{, δῃὰ 16 ὈΘοΔΠΙΘ 8 στοὰ ἴω ἢ8 βαῃᾶ: ΤΒδὺ (ΠΘΥ͂ ΠΙΔΥ ὈΘΙΊονα ὑμδὺ “Φ9- 

Βονδὰ, (ἀοὰ [π6 604] οὗἉ μοῖν ἔβέΒοτβ, (886 αοἀ οὗ ΑὈγα δα, (Π6 αοἀ οὗ Ϊξ88ο, ἀῃὰ 
6 [86 αοἂ οὗ ὅδοοῦ, μαι δρρϑαγοᾶά υπΐο (866. Απὰ Φϑβουδ βαϊα δι Πουτηοσο υηΐο 

μἷτη, Ραΐ πον {μῖπο [ΠΥ] μδηά ἰπῦο (ἢ γ Ὀοβοβ. ἀπά ἈΘ ρυῦ δ᾽8 Βαπά ἰηΐο Ϊ8 θο- 
7 βοῖὰ : δπἀ σψἤθῃ ἢ ἰοοῖὶς 1Ὁ ουαὖ, Ὀ680]4, μἷ8 Βδηά τ0α8 ΙΘρΡΤΟΙΒ 88 βΒῆον. Απά [9 βαϊὰ, 

Ῥαυΐ (δῖηο [80] Βαπὰ ἱπίο ἐγ Ὀοβοπὶ δρϑίῃ. ᾿ἀπᾶ ἢθ ἰὼν ἢ͵8. Παπὰ ἰηΐο 818 Ὀοβοηι 
αραίη, 84 ρΡ]υοκοά [100Κ7] ᾿ξ οαἱ οὗ μἰ8 τὴ, ἃπαὰ Ὀδδο]ά, ἰδ τγαϑ ἰυχηθα δρδίῃ 88 

8 [Υ7ον. 18. ΡΣ [6 ἰαἴκοῃ ΌὈΥ ἘοδοΏ [1160 Ὁ, ΔΙ͂ΟΣ δόλο οὗ ἐδ οἷδος Ὑδσβίοῃ δ, 8ἃ8 .. δ}, ΨΟΟΘΟΙΕ ΦΕΡΕ Ἰοαά. Βυϊΐ, δὲ 

Ἥ ΙοοῪ τοι ατῖκα, ἐια ἑαπεσ ἑπώοϊστ αὐ ῆα ἰαμιοίορέα ὑπο ἐπι νογδο Ὁ ὝΞΓΤΊ ὙΠ Ν ΤΡο ΠΧΧ. ἐταρεϊαίο προσκέκληται ἡμᾶς, 

--- πἩἰο ἢ τηδκεα Ὀοϊίος δοηϑο, Ὀαέ ἰκα ατασηπιδ οΔ1}Ὁ δὲ }}} πιοτὸ ἐπδά τοι βαὶ Ὁ]6, δ ΤΡ) (5 τι τηδάο -.ἜἍ» ΜΝ 1}.-- ΤᾺ. 

ὁ [Τοσ. 19. ΜΕ17) Ιο τουἀοσοὰ ὈΥ δο ΠΧΧ., Ψαῖς. Τλιέδοτ, δηὰ οἰδοσα, “ πΏ]1668.» Βαὲ {86 ἰδ [Ὡοοττοῦῖ. ΤΏΘΊΔΟΓΟ ΟΝΥ- 
ΘὉ8 ἰτδυδίδείϊοῃ ΑΕ 1ηδοσα δοοῖὰ ἴο ὃὈὸ ἰποοποίσίοης τί ἢ ἐδ δἰαϊεταοηξ ἴῃ 86 ποχὶ γοσδο, "δος (δα Βο ΜΠὶΙ 19ὲ γοῦ ᾳο." 

Βαὶ ἴδο ἀϊ δοο!0γ [6 ποῖ ϑοτίουδ, Ἧ᾽ ὁ ποϑὰ ΟὩἹῪ ἴο ΒΌΡΡΙΥ ἰπ ᾿μουςὶ “δὶ δτεὶ " ἴῃ (16 ΤοΣ80.---Ἴ8.}. 



8 ΕΧΟΡσΞβ. 

8. 8 οἶδεν ΄.58}. Απὰ [ΐ 88.811} οοΐθ ἴο Ῥβββ, 1 ΠΟΥ Μ1}} ποῖ Ὀο]ΐονο ἔμ 66, ποῖ ἢ 
[πο17] μοαυίζθη ἰο {86 ψοΐοθ οὗ [86 ;στϑί βίρῃη, ὑμπαῦὺ {6 Ύ Ὑ1}] Ὀεϊΐονθ ἐμ σοΐοθ οὗ (89 

9 ᾿ἰδίίου βίψῃη. Απαά [Ὁ 88}8}} οοπγθ ἴἰο ῥ885, 11 {Π6 Ὁ Μ11] ποὺ Ὀδ]ϊονο δἰ8ὸ [6 γ6}] {1ι680 
ὑνο δίρῃϑ, μοι ἢ 6 [07] Βοαγίζοη υηΐο (ΠΥ νοΐςο, ἐπαΐ ἴμοὰ 8ῃδ]ξ ἰδ |κο οὐὗὁἨ [6 ψαΐδνγ 
οὗ {Π6 τίνϑγ, δῃὰ ροὺγ ὦ ὑροὶ {δ6 αΥΥ ἰαπά; δηὰ {π6 πψαίδϑυ πὶ ἢ ποὺ ἰαϊκοσὶ ουἱΐ 

10 οὔ (με τῖνϑν 8Π8}} θβθοοῖὴθ Ὀϊοοά ἀροὴ [86 ἀτΥ ἰαπά. ᾿Αιπὰ Μοβεβ βαϊαὰ ὑπίο δθμονδ, 
Ον Ιωοτὰ, [Ὁ Τρχα], Γ ἀπε μοί οἰοχαθηῦ []1Ὁ. ἃ τηϑῃ οὗ γογά8], ποῖ 6 Ὁ Πογοίοξοτγο, 
ὨΟΓ 5ἴηοθ μοι μαβῦ βρόκοη υπίο (Ὦγ βογυϑηΐ; θυΐ [[ὉΓ] 1 απὶ 5ονν οὗὁἍ Βρθϑοῖὺ [του {}}} 

11 δῃὰ οὗ ἃ βίον [8]ογ ο77 ἰοῆρῃθ. πᾶ Φοβονδὰ βαϊὰ υηΐο μία,  ο αΐῃ τηϑάθ 
ΤΩΔῺ Β τοῦ (ἢ ἢ ΟΥ γγῆο τδ κοί ἢ (86 [πιδ κοί ἃ] ἀυπιῦ, οΥ ἀοδέ, οὐ ὑπ βϑοϊῃηρ [οἵ 866- 

12 Ἰῃρ7], οὐ ὑμ6 Ὀ]1ηα ὃ [ον Ὀ]Ϊπα 7] Ηδνο [190] ποί 1, δε βου ἢ Νον ὑδμογθίοσο ρῸ, διὰ 
181 ν}}} Ὀ6 πιὰ (ΠΥ τπουί, ἴθ ἴμ66 ψῃδὺ μου Β88]0 β4ᾳ γ. ΑἈπὰ ἢ βα!ά, Ο τὰ 
14 Τιογά [Ὁ 1μογα], βοηὰ, 1 ἈΧσϑύ [Πθ6, ὈΥ [86 παπά οὐ λύηι ιὐλοπι ἰμοὰ 11 βομά, Απαὰ 

{86 δηροῦ οὗ Φοβονδῃ νὰ8 Κὶ πα ]θα αραϊηβί Μἴοβε, δῃὰ ἢθ βαϊά, 18 ηοΐ ἄδγοῃ, ἐμ 1,6- 
Υἱΐο, (ἢν ὈγοίΒου Υ 1 Κῆον [0 1 ποῖ Κποὸν Αδγοη, ἐγ Ὀγοίμον, ἴδ 9 [μον τ6,] (δὲ ΒΘ 
68} βροδῖκ ν6}} 6 Απηά δ]8ο, ὑ6 8014, μθ οοσαϑίὰ ἤοσί ἴο τηϑοῦ ἴῃ660. δῃὰ ψῃ θη ἢ6 βϑοί ἢ 

16 {μ66, [6 ν}}} Ὀ6 ρ»᾽ δᾶ ἴῃ ἷβ. μθατί. Απά ἰδοὺ βιιαὶῦ βρϑαὶ τηΐο ἢϊπὶ, δπὰ ρυΐ ποχὰβ 
[{Π6 ποΟΓᾺ857 ἱπ 818 του; δῃὰ 1 ν1}} θ6 τὶ ΤΕΥ του, δηὰ τ} ἷ8. του, δηά 

16 ν}}} ἑθδοῖι γοὺ πμδὲ γ8 88}8}} ἀοβ. Απᾶ δ6 8})4}} Ὀ6 {ΠΥ βροϊκοδτηδῃ [838}48}] βρϑδὶς Ὁ 
[μ66] υπίο {9 Ῥ6ορ]ο, δηὰ Β6 [17 88}1 Ὀθ, ουοη [ἐδαξ] ἈΘ 8.41} 6 ὑό {πι66 Ἰηβίθβά οὗἁ 

17 [[0Υ] 8. ταουίῃ, πὰ ποὺ 58! Ὀ6 ἴο Εἴτα ᾿πμβίοδα οὗ [ῸΣ 4] αοα. ᾿μὰ {δοὰ βδαϊὶὲξ 
18 ἰδῖκο (ἷδ στοὰ ἴῃ [8ῖη9 [80] Βαῃᾶ, τ Βοσοσ ἢ ἔμοὰ 888}0 40 εἰρῃβ [86 ΕΒ], Απά 

Μοβαβ ποηΐ, δηὰ γοίυσηδά ἰο Φείμτο [9608 6Γγ] 8 0 Π6γ-1-ἰδν7, Δηα βαϊὰ αηΐο Ὠΐπηι, 
Τι οὐ τὴ6 ρο, 1 Ῥγδὺ ἰμ66,) δῃὰ τίσ ὑπο ΤΩΥ Ὀγοίμγοη Ὑ ἢ ]οἢ [080] ατὸ ἰη ἘΥΡί, 
δηα βθ0 τ βϑίμοῦ {Π6Υ Ὀ6 [876] γού νσθο. Απά 4Δοίδσο βαϊά ἰο Μίοβε, ὅ ἴῃ ρϑθδοϑ. 

19 Απὰ Φοβουδῃ βαϊὰ απίο Μίοβοβ ἴῃ ΜΠ ϊδη, ὅο, τοΐυση ἰηΐο Εργρί ; ἴῸΣ 8}1 ἐμθ πγϑὴ 
20 διὸ ἀοδά ψ θοῦ [π80] βουρδὶ (ὰγ 116. Απά Μόοβοβ ἰοοὸκ μἷβ νι, πα ἢ18 ΒΟΠΒ, δηὰ 

βοὺ {8οπὶ [π|846 ἴΠ6πὶ 1146] ὕροη 8 [{86] 888, δηα Π6 τοξυγηθα ἴο ἴη9 Ἰδηά οὗἩ Ερσγρί. 
21 Απὰ Μίοβοϑ ἰοοῖϊς {Π6 στοὰ οὗ (οά ἴῃ δ]8 απ, Απα Φομονδ βαϊὰ υπίο Μίοβοϑ, ὝΥ̓ ΒθαῚ 

ἴμου ροοδί ἰο γοΐαστι ἱπίο ΕρΥΡῦ, 860 μαῦ ἐμοῦ 40 8}1] ἐμοϑθ ψοηάθιβ θοΐοσο ῬΏδγδοΣ 
ΜΠ Ϊοἢ 1 Πᾶνο Ρυΐ ἱπ [ΠΥ Πδηα [Ἑοηβι 6 8}1 [Π60 τψοηάοιβ σῃῖοῖ 1 Ὦδγθ ρΡυΐ ἴῃ (ΠΥ 
μιδῃά, δῃά ἀο δϑῖὰ Ὀοΐοσο ῬΏΑΥΘΟΒ]; θυ 1 Μ|1}1} Βαγάθη μἷ8 μοαγ μὲ Β6 884}} [πὰ 

22 [0 Ψ111] ποΐ Ἰοὺ [π6 Ῥθορὶθ ρὸ. πᾶ ἰδοὺ βμδ]ῦ βαὺ υπίο ῬΒδγδοῦ, ΤὭυβ βδῖ (ἢ 
28 Φεμοναῖ, ἴβγϑθὶ δ ΤῊΥ͂ ΒΟῃ, γον, ΤΑΥ͂ γθίθοτθ. Ἀἀπὰ [Ὃαβδύ [58414]5 υμίο 

(866, 1μδΐ ΤΩΥ̓ ΒΟΠ φῸ {παῖ ἮἢΘ ΤΩΔΥ ΒΕΓγΘ τη6; 86 1ἢ ποὺ τοῖαβο [δηὰ ἔμου ἀἰϊάϑὲ 
24 γοΐι86]5 ἰο 1οὐ Εἷπὰ ρὸ : θ6}0]4, 1 ψ1}} 8] Υ (ΠΥ βοῃ, ὀυεη, [ΠΥ Εγβί-Ῥοση. Απα ἰξ οϑπιθ 
26 ἴο Ρ488 ὈΥ̓͂ (9 ΜΑΥ ἴῃ {86 ἴππη, ἐμαὺ Φομονδὰ τιϑὲ ἷπι, απὰ βουρῃῦ ἴο Κ|]] εἴτα, Τα 

[Δ1πα] ΖΙρΡογϑδὰ ἴοοὶζς ἃ βῆδιρ βίοῃϑ, δπὰ ουὐ οὔ (6 Τογοϑκίη οἵ Β6Γ βοῃ, δπα οϑϑί {ξ 
δὺ 18 δοί, δῃὰ βαϊ, βυσαΥ ἃ Ὀἰοοαγ δυβραπὰ [ἃ Ὀυίάορτοοι οὗἨ δ]οοα] 

{ΗΕ ΤΥ. εν. 14. ὔἷὸὺὸ αγνοὸ υϑηϊυτοὰ ἰο ΟΠ ]ονν ἐδ Ὑαυκ., Τπίδον, Οσβητοον, [86 αὐπονα Ὑοτβίοπ, 9 Ἧ Οἰδῖτο, 
δηὰ ΗΒ] βο, ἴῃ ἘΠ186 γοπάοσγίης ; ἴου, ἐπουκῆ χτασηπηδεϊ δι! [8.9 τοδάϊη οὔτῆθ Α. Υ͂. ἴϑ ποτὸ πδῖαγαὶ, γοῖ ἰξ ἰο ἀϊοῦ! ἐο 560 
Ἐ1ὸ ὕὥστοο οὗ {π9 ᾳφυρδίίου, “16 ηοῖ Αδγοῦ ἴῃ γ Ὀτγοίδου" ἘΠιπ͵ Ατηδϑίτῃ, δὰ ΜΕΓΌΓΡὮΥ, ἔτΥ ἴο δνοιὰ ἴ8ο ἀ ἢ σα  γ ὉΥ ΓΘῸ» 
ἀογίηκ, “6 ἴἤθγο ἡοΐ ΑΔΙΌΩ, (ὮΥ Ὀγοΐλιδτ, ἴ89 Ἰμονὶ το 7" εἰς, Τμὶδ, Πονουογ, ἰ6 ρατίης ἰη Ἡαῖ 6 ποῖ ἴῃ [Π9 οτ Δ]. 
ζο]ονίηρς Βαϑηΐ, ἰγαιυδίδίθα, κ 16. ποῖ Αδοῃ [ΠΥ Ὀγοίθου, ἰ89 1,οΥἱ 67." δηὰ υπαοσβίδη δ ἐπ αυοδιίοῃ ἴο ἐπι πιλῖο (Δι, ἰη 
οοηθοαύυθηςο οὗ Μοβοδ' γοϊ ποΐδηοϑ ἴ0 ΟΌΘΥ͂ ἴπ6 ἀϊνίηο οοπητη! πδίοη, ἔπ 6 Ῥγίοδι ῃοοῖ, ἢ ]οἢ οἴ Βογνείβο ουἹὰ ματθ ὈΘΘΏ οΟΌ»" 
ζοστϑὰ οἡ πη, γ1}}} υο σίνοῃ ἴο Αδζοῦ. Α'8 υοϊπίηκ ἰθ δη|6 ἀθουςϊ ἐμ ρυἹεδιῃοοά, ἰδ 5 Βατιὶ ἴ0 δύ ον 9 Ῥῆγαϑο “{Π9 1,5» 
ΨΙϊ6.,᾽" δ᾽ {18 τ πιο, θείΌΓΟ ΔΗΥ͂ γί εδέμοοα πα ὕδϑη οδίαυ]ϑλοά, οου]ὰ πατὸ ὕθθὴ ὑπάοτδίοοα ἔπ (πἰδ ἯΔΥ. ΕΚποῦοῖ, [Γδηθ» 
Ἰδιΐηρ ἴῃ [9 δατη9 ὙΔΥ͂, πη ἀοτβίδη δ ἐζ Δ8 ροϊπιίπα ἰογιναγὰ ἰο [η6 ἀΌΓ οἵ 6 ῥγίεδιθ ἰο ρίτο ΡΌΝΠο ᾿πδίγαοϊίοη. Βπὲ 189 
ΒΆΤΩΘ ΟὈ] οἰ οἢ [ἴ66 ἀσαῖ ηδὲ [818. 858 ἀρδίηδὶ ἰῃ6 ὑγουίουβ οχρίδῃδεϊοῃ : Ἀἴοϑοϑθ Ἧ88 8 ωυ 8 88 τη] 8Δ6 Αδοῃ ΜὴὯᾶῦ. ζ83ηᾶο, 
ἐγδηδ δι ηρ αἴδὸ [0 ΘΑΤῚ 6 ὙΔΥ, Ἀπ ἀογείδοαθ ἴΠ6 τηϑδηΐῃς ἴο0 ὉΘ: ΑΔδτοῃ [5 ἃ πλοῖο Κϑηῦίηο ουἱο ἔπδη Νίοδοβ. Βπὶ ἴῃ (16 
οδι0 ἰμ6 ἀοδβηϊϊο ἀζίίοϊο ἰ8 ᾳυὶϊΐϊθ ουἱϊ οὗ Ρἷδοθ: δηὰ ϑύϑὴ ψἰτπουΐ ἰδ βαοῦ δ ᾿Ἐβοῦυρῆϊ που]Ἱὰ 6 ΥὙΘΓΥ ΟὔδοιΓ οχργοδδοά. ΚΕ οἱϊ, 

ο]ονίης Βαυτικεγίθη, ὅ πᾶν ἐδ δἰ σι! δοδηοθ οὗὨ (86 ᾳαυοδείοι ἔπ ἐμ9 οἰγιροϊοκίοδὶ ταοδηΐης οἵ γ5, νέεκ., ἴο οίῃ, δεβοοίϑίφ 

ομο᾽ δου ἴο. ΤΉ 8 οογίδ! ΠΥ Ὧδο ἴπ9 δἀγδηίαρβο οὔ δικοί ἃ τοϑϑοι ἴον ἴδ τ|δὸ οὗἩἨἁ [9 Ῥῆταθθ “ἐμδὸ ἴωσνἶο," πὨ|οὮ οὴ 
οἴδον ἸΏ ΟΣ οὉ δοθσῺ 8 ἴ0 ὈὉ0 δῃρεγδηοῦβ. Βαυΐ ἴΠ9 ἀοδηΐϊο ατίίο]ο ἰ6 ουῖ οὗ ρΡίδοθ οὐ ἐμΐ8 Ὠγροίμοδὶβ δἰϑο. Βϑεΐίθβ, δ {86 
δροοίαὶ ροίπξ ΘΓ ἱβ Αδτοϑ "ΒΒ δΌΠ ΠΥ ἴο ἑαϊξ, ἐμ 6 ποιΐοῃ οὗ ἀδοοοίαέΐον ἴα ποῖ δὲ ἐπ οὔθ ποϑαϑὰ ἴἰο "9 δυκκοδίϑα Ὁ 116 ἴθ γι, 
ἦο δὰγ ποίμίηρ οὗ [Π9 δ! Ὁ 6 ΓΕ} οἵ [0 τχοάθ οἵ οουνογίης οἰἰμοῖ οοποορίίϊου.--ΤᾺ.1]. 

δ [Υοσ. 18. ΤΙΣῚΝ ἰφ τιοῖ ἰο Ὀ6 πηάοχοϊοοά 8ἃ6 ἃ γοητιοδῖ, ὁ [86 Α. Υ, δοοῖ8 ἴο πὰ ΡῚΥ, οϑρϑοίδ]ν ὉΥ [0 Ρταβο, “1 

ῬΓΔΣ ἰδιοο," ὙὩ]ΟΣ οοστοθροη δ τὸ δ. Ἧ7ο Βδνθ Θχδοῖὶγ ἔπ βιὴ6 ἴσια ἰῃ (ΗΠ. δ, Πόσο Μοθοθ βαϊὰ ἸΠΠΟΝ, ἘῚ 1} ἴσα 
τ “ 

δοίἀθ,᾿" οτ, “1οἱ πιὸ [ΤῸ δ 49."-- 1]. 
4 [Υοι. 23. ΝΡ. ὦ διὰ ἸΝ 3) 810 πιοδί πδίογα!!γ ἰο Ὀ6 ΣΤοπἀοτοὰ δ ὑτοϊοείίθα 1ὲ 16 ΤΟΥῪ ἀουρνία ἩΠοΙΣΟΣ ὭΡΑΙ 

σοι ΘΔ σαν τ τ᾿: 

ΟΒΏ ὃδ6 [ΔἸΚΘΏ 86 Ὀγοίδοίβ ἴο ἐπ (οἱονίης οεἴδῦθο Ὑηὸ ἱγδησϊλείου οἵ ἴδ Α. Υ͂. κηὰ οἵ οἴδιογα, δοοῖὴβ [0 ἢδνο Ὀθθῃ Ῥῥγοιορίδαὰ 
ὉΥ ἴδιο ἑάοα ἔἐμδῖ [Π18 [6 [6 Ορϑηΐης τϑδδαχο ἰο ῬΏδγδοῦ. Βαϊ ἐπ9 ἰῃχοαῖ ἴο Κι] ἐμ δται-Ὀογ ττῶϑ ἰπ ΣΙ  ἐδ6 1ασὲ οὔθ 
τοϑθ. Τλο ἀδοϊαγαξίου, γὙϑγ. 21], ὀόυθῖβ 8}} (86 δτοϊ ραγί οὔ "9 οὔοτιδ οὔ Μοβοδ ἰο δοσῦτο ἐδ ἀο᾽ ἰγόγϑηοθ οὗ ἔπ ΙΪο. ἴὰ 
δρί(6 οὔ 81} ἔπ ρίαμποα δῃὰ δίβπβ, ῬΏδγδοῖ “ Ὑχ ]ῖ ηοΐ 19ὲ (86 ρϑορὶο χο." ἸὙποτγοίογο (νοῦ. 22) Μοβοδ ἰδ ἴο σζαϊκϑ 8δΡ- 
Ῥϑασῶσιοο, δηὰ ᾿ιαῤφαῖνθει 880 ἀθαῖ οὗ ἴλο Βτεί-Ὀοσ Ὀοοδαδο οὗ ΡΏΔΓΑΟΙ᾽ 8 φαμδ ΓοίΏ88) το Οὔ 6γ.---Ἴκ.} 
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26 αγ (μοῦ ίοτιο. 0 [Δ α7 δ6 [{. 6., 7 ἘΠΟΥ͂ΘῚ Ἰεὕ Ὠΐπι ρὸ [ἀοδἰθἰοα ἔγοσα ϊπ}7 ; [μ6ῃ ΒῃΘ 
21 εδ|4,.Α ὈΪΟΟΑΥ͂ Βυβθαπα [Α ὈτΙάδρτοοτα οὗ Ὀ]οοαΤ] ἐλοι ατέ, Ὀθοδαβο οὐ [Β6 οἰγουγη βίο. 

ἈΑπὰ Φοβονδὴ βϑϊα ἰο ἄδγοι, ὅο ᾿ηΐο [07 [ἢ 6 τ ]ΘΓΏ6ΒΒ ἴο τηθοὶ Μοβοβ. Απά Βο ψϑηΐ, 
Φ8᾽ δηὰ τηοΐ Ηἷπὰ ἴῃ 86 τηουηΐ οὗ αοα, δηὰ Κίοβοα ἢϊη. Απᾶ Μοβοβ ἰο] ἃ Ααγοὴ 4} 

189 τογὰβ οὗ Φϑθονδῃ ψπ0 δα δβοπύ ἷπὶ [πὶ πο 6 δα ομαγροά δἰπ]77, δηα 41} 
29 {86 βρη τ ]16 ἢ Ὠ6 Βδα οομμηδησθα μα. Απᾶ Μοβοβ δῃὰ ἄδγοὴμ νψϑηΐ, Δπα ρσδίῃ- 
80 οτγοὰ ἰορϑίβοῦ 4}} {Π6 6] ἄθῖβ οὗὨ (δ Ομ] ἄγη οὐὁἨ ἴβσβὶ. Απὰ Αδγοῃ βρδᾶκθ ΑΙ ιδὸ 

ψογαϑ ποι Φοδονδὰ δα Βροκθη υηΐο Μοβοβ, δπὰ ἀϊά [86 βίρῃβ 'π {86 βὶρῃὺ οὗ [89 
81 Ῥϑορὶθ. ΑἈπὰ (ἢ6 ἀρ ε Ὀοϊονγοά, δὰ σι θη ΤΠ6Υ Βοαταδ (δῷ ΦΘμονδὰ μδα νἱβι θα 

16 ΘὨΙΠ]άγθη οὗἨ [βγϑοὶ, δῃαὰ ἰῃαὺ ἢ6 δα Ἰοοκϑά ὕροι {δεῖν δῇϊοίϊο, [Π 6 μ6 7 
δονοά μοῖν εδαβ [Ὀονοα ἀον πη], μα ψογϑῃῖρροα. 

Τ ΓΡοσ. 28. πὸὺν ΤΩΔΥῪ ἴΔΚΘ0 6 ἀου 9 ποοίλμεῖνο, 88 ἐ. σ. ἴῃ 2 ϑδη). χὶ. 29; 1 Κίημε χίν. 6. ΑΦ Καϊδοῦ οὔϑοστου, “τ 9 
Ξ 

ὯΒΌΔΙ ἰταπεϊδίίου, ὐδόο λαὰ ξεν πέτα, ἴ6 ἰἸατιρτία ἰη [89 οχίτϑμο."--ΤᾺ]. 

8 [Υτ. 81. Κποροὶ, Ὁ]Πονίης 89 τοδάϊτς ἐχάρη, οὗ ἴδ ᾿ΙΧΧ΄, ποαυϊὰ ομασρο 3})7 0 ἰ;ἰο Ὁ. ΤΏΟΙΟ ΒΘΟΙΩ8 ἴο 

Ὅο εἴσοῃεα τϑαδοῦ ἴοσ [ἢ9 οβδηβο. ΤΠ6 Ῥοορῖο, δοοοζάϊης ἴο [89 ῥγοϑϑῃς ἰοχὲ, βϑϑσὰ ἴο μα] ουο, Βοΐοσθ Ῥμοασίς. Ἰοτϑουοσ, 

Ὑ ἤδΥςο, 8ὲ ποῦοὶ Ῥοϊ οἶδ οὔαἵ, ΔΟΙΠΟΥ δ᾽ ποδὶ υππλίδίδὶς Ὁ]9 ἱπϑίϑηοο οὗ [9 β8:θ9 ΟΥΤΟΥΓ. Τὸ πλγζγδίίυο ἰῃ 2 ίπρδ χχ. 18 

46 ἰἀοοιίοοὶ τὶ τὰ (πως ἴῃ 1868. χχχίσ. 2, τὰ 1.6 Φχοορίίοη ἐμαὶ ἐμθ ἤσβέ βαδβδρο ΒΝ ῬΌΡΡι ὙΓΠΟΥΟ (δ 6 δοοοηά μὲ86 ΤΠ) 51. 

ΤΟ ΤΧΧ᾿ μὲ5 Βοῖο, ἴοο ἐχάρη ἐπ Βοίἢ οαϑοα. ἴῃ σοίδσϑῃηοο ἴο 2 Κίηρ5 χχ. 18, Κο]] 8878 ἰμδὲ “ 207} βοϑῖωδ ἕο δ6 δὰ ΦΙΤΟΣ 

οἵ ἰταιθο ΗΒ ἴοσ ΓΟ," ἑδοῦσῃ Ὧ9 88γὸ οὗ πορο}} 8 οοῃ]οσξατο οοησογηίπς ἴδ Ὑ6 789 Ὀοίοτο 8, ἐδ 1ξ ἴα “ πιϊπουξ 

ετουπιὰ." Ιὺἴπο δὰορέ [πὸ διωομάοὰ τοϑάϊη β, τὸ ἐγδιδίδίο, " διὰ [867 το]οίοϑὰ Ὀϑοδῦϑο ὕϑβουα μαὰ νἱ αἰ ἐϑὰ," σίο.--- ΤᾺ.]. 

ἘΧΕΟΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

εν. 1. “476 το 8 τοδί ἄθῃσθ ἐμπογοογ 788 
βοραγαίοα ἔγοιῃ Ηογϑῦ ὮὉΥ ἃ τὶ] ἀθ 688, δὰ 8 ἰο 
6 δουφῃί ποὺ ποτ -οδϑί, Ὀὰὲ βουϊῃ-οδϑὶ οὗ 1. 
ΕἘΟΥ ΟἿΪΥ ὉΥ ὑμπὶδ δδϑαμπιρίϊοι Δ ὙἯΘ ΘΒ 
δοοουπὺ ἴον ἰδ 9 ἐνο-ζο]ὰ ἔδοί (μαὶ (1) Μοθβοβ, ἴῃ 
818 γοίυση ἔγοιῃ Μίάΐδη ἰο Ἐργρί, δρδίη ἰουο 68 
Ἠοτγοῦ, τ ΓΘ Αβσοη, σουϊηρ ἴσοι Εργρί, τηθοὶϑ 
Βῖπι (ἰν. 27), δῃὰά ἐμαὶ (2) (89 Ιθγδο]λίοβ, ἰῃ {μοῖρ 
δουτποῦ ἐπ τουρὰ 86 Ἡ]|ᾺΘΥΉ 688, ΒΟΎΙΟΥΘ ΘΟΙΔ6 
ὭΡΟΣ Μιάϊδηΐο5, δηὰ ἰπ Ἰοανίηρ Κ᾽ηδὶ ὑὴ9 τᾶγ5 
οὗὨ 18γ896] δπὰ οὗ 86 Μιὶἀϊδηϊίο ΗΔ βορδγαίθ᾽᾿ 
(ε11}). Τογεῦ Ἀθτθ 18 υδβϑᾶὰ ἱπ ἐμ πῖᾶὰθν Β8Ώ86, 
δια τδοΐηρ (86 τ 010 Σϑῆρο, ἱποϊυαΐης β᾽ηδὶ, 80 
(δὲ (86 ὑγχὸ ϑῖμ68 8τ6 οἴνθῃ Ἰἀοπίΐοδὶ, δι μβουσὰ 
Ἡοτοῦ, δ γι οα 80 68]164, Ἰαγ ἔασι 0 ποτ .--- 
Ἡπουπϊδὶη οὗ Θοά.---Αοοοταΐηρς ἰο Κποῦοϊ, ἰὲ 
Ἧ88 8 Βδογϑα ΗΪ806 ΘΥ 6} Ὀδίοτο (πὸ 68]} οὗ ΜοΒε68; 
δοοογάϊης ἰο Καὶ], ποῖ 4111 αὐΐογσασάβ, δὰ 18 
ΒΟΓΘ πδιηϑθα δοοοσαϊηρ ἰο 18 Ἰδίονῦ': ἱπ ροτίδ 06. 
Βαΐὶ ἔμοτθ χηῦσϑύ αῦο Ὀθοπ βοτιηοί ῖηρ πΐοῦ 1εἃ 
ἐδο Βρογὰ Μοβοβ ἰο ἀτῖγο ἷ8 βοοῖς 80 Ὁ. 88 
ἐο ἐμὶΒ τηοπηΐδί, δὰ δἤοσαγὰβ ἰο βοϊοοὶ Κ᾽ ηδὶ 
85 0:6 ΡΪδο9 ἔἴγοιι τ ῖοῖ ἰῸ σὶγο 86 1ΔῪ. Τδο 
ΤΏΟΤΘ ζΘΏΘΓΑΙ ρτουπαὰ ζοΣ (80 Βρ60181] τοραγὰ ἰπ 
ψὶσο ἢ {818 χαδ)οϑιϊο τοοσηἰδίΤδῆρο ἰβ Βοϊὰ ἰδ 
σπἰιμοῦυΐ ἀουδὲ (16 Σούοσθηοο ζεϊ. ἴῸγ ἐμ 9 τηουη- 
ἰδΐηβ οὗὐ Θοά ἱπ ρόποσαὶ, Τὲ0 ποσὰ 3197 

ταῖσι ὈΘ6 ἰδκθ δ8-:ξςραφίωγε, ἀπὰ ἰῃ9 Ῥδββαᾶρθ 
ππἀοταϊοοα ἰοῸ τϑθϑὴ ἰδοὺ Μοβθβ, ἴῃ Ῥτοίουπα 
τηοαϊτδἰΐοη, ζογχοι ἱπρ Εἰ 8618 ΘΙ ΡΒ οτὰ, ἀσονθ 
ἐ.ὸ Βοοῖὶς ἤδν οοὐ Ὀογοπὰ {10 ΟΥΪΏΔΥΥ μρηϑίυτο- 
δτουπά. Υοὶ Βοδοησ ἴον ΟΌΒΟΓΥΘΒ: 4Ο ἐδὲ8 
πἰρμοϑί τοσίοη οὗ (89 ροηΐηβαϊα δῖὸ ἰο 6 ἔουηά 
πο τιοδί ἔγυ ! ] τ] γα, ἰὴ προ 8180 ἔγαϊ! 
ἐγοοβ χτον. δίον ἴῃ δυυπάδηοο 8 Τουπα ἴῃ 
4815 αἀἰδίσγὶοί, δηὰ ὑμπουοΐοσο ἰΐ 18 ἐδ τοίαζο οὗ 8}} 
)ὸ Βοάουΐη, ΏΘῺ 1.6 ἸΟΝΘΣ ΓΟ 08 δ΄ αἀγὶ θὰ 
ὩΡ.᾽ ὙἸγδάϊιΐοῃ ἦὄχοβ ὕὑροὴ ἐδ0 Μομδϑίουυ οὗ 
Βἰηπδὶ δ (δ οἷδοθ οὗ ἐμβὸ ἱβοσῃ Ὀυ.8 8 δηὰ ἐμθ 
ο8]}Ἐ}ρ οὗ Μοβοβ. 

γος, 2. 9 ΔΙΗ661 οὗ δοβονδῆῇ.---ΑοοοΣά- 

ἴης ἰο νον. 4, ἰὲ ἴθ βουλὴ ΠΙ πιο], ον θυ αοᾶ 
Ηϊπ86]7, ἘἸοΝΐ πὶ. -;“ 6 Βυ 58 .---Πορτγοβοη της 
9 ῬοοΥΡ ἴβνυδοὶ 168 ἴῃ {Ποῖν ον θϑίαίθ ἴῃ οοη γδϑὲ 
αὶ (86 Ῥϑορὶο ἰ8. σοΒοιι ὉΪ6 ἸΟΙ͂Υ ἰτοο8, δυάρ, 
ἷχ. 16. Αοσοοτγάϊης ἰο ΚυγίΣ, (9 ἤδηιο οὗ Εγ0 18 
8 Βγτηδοϊ οὗἨὨ (6 Βο] 688 οὗ Θοά ; δοοσογάϊης ἴο 
Καὶ], πο ΟΌΒοσυοθ ἐμαὶ Θοἄ᾽ 5 Βο] 688 18 ἀοποίοά 
ὮΥ Ἰἰφηῦ (ἐ. σφ. 188. χ. 17), ἰὴ 9 ἦτο ἰδ. Σϑίμον, ἴῃ 
ἰι8 ΘΔ ΡΔΟΙΥ οὗ Ὀυτγηΐηρ δηα σοηβυτ Δ, 8 Βγ18- 
ὉοΪ οὗἩ νυτιγίηρ 848) 1 οἱ ἱοη δηἃ δὶ ἢ] αἰϊηρ ρα ἢ- 
ἸΒτηθηὶ, ΟΡ οὗ (89 οἰιαβίοηΐηρς δπὰ ραπί(ἶνγο 788- 
ἰἰοο οὗ Θοά. Βυΐ {π18 18 σοτίδ  ΙΥῪ ποί [80 βρη ϊ- 
βοαίϊοη οὗ ἰῃ9 Βδου δοῖὶδὶ ἤγθ οὐ {16 δ'ίδυ οἴ 
Ὀυτη-οδονίηρ, {9 ““ μοῖν᾽᾽ ἔἤγο, οὐ οὗ {μ9 ΒΟΥΥ͂ 
οδαχὶοὶ οὗἨ ΕΔ ἢ, ΟΥ οὗὁὨ ἰμ9 ἰοηριοβ οὗ ὅτο οὐδὲν 
ἐπο9 Βοδᾶβ οὗ {Π6 δροβί68 οὐ ἴδ ἀτΥ οὗ Ῥοηίο- 
οοϑί. ΕἾΓΘ, 88 δῇ δῃΌϊομλ οὗ (80 αἰϊνίηο Ἰἰἴο, οἶ 
(89 116 νυν ἰσὰ ἐσοῦσὰ ἀσαί ἃ ἀδβίτογβ ἀδδίδ, οἵ 
αοα᾽ 8 θαϊουβ ]ογθ δη ὦ Βυῤοῦῖγ, 88 ἔνσο ορρο- 
δἰὶθ βίαθβ: ἰξ ἰβ ἃ ὅτο οὗ ὑμ9 76δ]οῦβ ἰουθ Ὑ]ιὶσἢ 
υἱβὶ (8, Ὀτίηρβ Ἀόσηθ, ρυγΙ ὅ68, δὰ σοὐυνθηδίθβ, ἃ5 
τγ6}} 85 8 ἤγο οὗ δοῃβυτιῖηρ γϑίἢ δηὰ ἠυὰριμοηῖ. 
Τοῖΐθ ἀουδῖο δἰ χαϊ δοδιίοη οὗὨἨ ἢτϑ σηδηϊοβίθ 1.86] 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΙ͂ 4180. ἰπ ἐμ6 πουίμοτῃ του Ϊ Ωγ. 

4 [69 ἃ [1] ἀϊδευδαῖίοι οἢ ἔδο ΑὨροὶ οὗ 726 ΠΟΎΣ ἴω ἐδ 
Οὐττθηίασύ οἡ ασϑηραῖὶβ, Ὁ. 386 θη4., ἡ ΒΟΥῸ πο ΥἱϑῪ [8 τπηδ }}» 
ἰδαἰηοὰ τρθδὲὶ τπΐἰθ ΑἸκοὶ 15 ΟὈγίδὲ Πἶπθε 1, ΤῊ 8. 5. ΟΣ ΔΡρΘ 
11.ο ουττοπῖ ορί υἰοη διιοης Ῥγοϊοδίδη 8. Βυῖ [9 ΙΡῸΠΙΘΩΒ 
ἴον ἰξ, μ᾽ δδί 8]9 δὸ (ΒΟΥ δῖο, ἃγο ἰπϑυδιοίθηϊς ἴο ϑβίβ Ὁ] 9} 18. 
ΤΌο οὔθ ἔκεα] θὰ νῶν ΟΣ ἰο ἐξ ἰο ἴδ᾽ 0 Νον Τοδθιηθηΐ Ὧο- 
ΜὮΘΓΟ οῃμθογαοαῖῖ. Ἡ ΒΘΏ τὸ οομοίδον ον ἔθ Νεν Τόδῖδν 
τηθηΐ ὙΓΙΟΥΒ Β66 1) ΘΙ πηοδὲ (0 ᾳο ἴο δὴ οχίσγοιϑ ἰὼ ὅπάϊος 
ἔσγαοοβ οὐὔ᾿ ΟΠ τγίβὲ ἰη τἴη0 ΟἹὰ Τοβδίδτηοηςξ τὶ 58 δὰ ΠΙΒΙΟΓΥ, 
118 πλύνει ουα (ἸΓ [ὴ6 (ΠΘΟΣῪ ἴῃ αἰιοβίίοη 15. οοτγοοῦ) [πδὲ 
9 δ τι κίηρ ἰοδίυσο οὗ ἔμο 50  τηδηιϊοδία ἰοη οὗἨ αυὰ ἴῃ [.6 
ΑὨκοὶ οἵ Φο ιονη ἢ δΒουἹά ἢοζ οὔθ ᾶνα ὕθϑι Ὁδοά ἰῃ [8 
ἭΑΔΥ. Ἠδηρίδηῦογς ἰπἀοοϑὰ αὐοίο8 Φοδη χὶἰΐ. 41. πιῃογο 8 ΔῈ 
ἐπ βαϊὰ ἴο αν βοϑὴ ΟἸτγίεί. Βυΐϊ [Π0 τοίογθησο ἰϑ ἴο 1π8. νἱ. 
1, το ποῖ 1η9 Απροὶ οἵἩ Φοδόναι, μὰ ΦοθοΥδ Ὠἰτηνο!, ἰδ 
βδἰά ἰο ἢανο Ὀοθη ϑθοῃ. Βιυιῖ, πὰ 18 δὲ }}} τηοτῸ δἰ χη Ποδληξ, 
Ἡ 60 Βίρρδοη (Αοἰδ νἱΐ, 30) Γοΐοτθ 0 ἐ} 18 ὙΟΥΥ͂ ΔΡΡΘΟΑΆΓΔΌΟΘ 
οἵ ἴῦ9 δυχοὶ ἢ ἴμ6 ὈσΒὮ, δ 6 ποῖ ΟὨἿΪΥ ἄσο5 ποῖ ἐδ πιιαῖο ἰδ δὲ 
ἐδ ῆκχοὶ ν δ Ὁ" τἰδί, εὐ 08}16 ΠΊΤΩ δ ΤΡ “δὴ δηρεὶ οἵ {Π9 
1Τοτάὰ." Μογϑουου, 081 αἴἴοσνψαγβ ἢ αηοῖοθ Ὀσϑιῖ. χυῇ!. 1δ 
8 Μοδοδ᾽ μΓΌΡΠΘΟΥ οὗ ΟΠ τί οῖ, δ᾽ιον ίπς ἴπηξ ἢ6 να 8 ὁδροθθὶ 
ἴο ὅπὰ Ομ τῖϑε ἐπ ἴηο Μοβιεῖς ἰδῦυγΥ. ΟἿ ΟΓ οὈἠθοῖίοπε ἴο {ἰ9 
ἰΔοηεἰ δοίη οὔἩ πο ΑΔ κοὶ οὗ “6 πο ἢ ( γίϑε κἢν ὕο 
Ὀγχοά; Ὀπὶ ἴον αγὸ δυρογῆαυυυπ, θ0 ἸοῺς 88 ἐδ 8 ΟἿΘ ΣΟΙΏΔΙΌΒ 
ἘΩΔΏΘΉΗ θΓοι;.-- ΤῈ.) 
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Τμδὶ ἸΙσρῦ Βα58 186 Ῥτίου Υ ονοῦ ὅγο, Καεὶὶ δὲν 
ΟΌδοστοθ. ἤ δ116 ἰδ (Π6 ὅγ ΠΘΓΘ ΤΩΔΥ͂ ΒΥ1- 
ὈοΪϊΐκο 9 Ἐργριΐδη δϑι]οιίου ἰῃ τ δἰ οἢ ΒΥ] ἰβ 
Βατπηϊηβ, γοῖ 186 Ῥτγθβθιοα οὗ ψθβονδὴ ἰῃ ἰμ6 ὅθ 
β'ρηΐδεβ ποὺ βοιμοι ὲηβ σοπίταϑιθα τυ ἱ(8 ἰδ, 6 8η- 
ἴῃς ἰμαὶ 1.10 δΘοπίτοὶβ ἔμ ἢτο, 8ὸ ἰμδὲ 1ὺ ρυγὶβθ68, 
ψἰουὶ οοπδυμίη, ἰμ6 [8γδ6] 68; Ὀυὺ ΤΔΙΟΒΟΥ 
(09 ὅγο Τοργοβοηῖβδ ψομοῦδ Ὠἰπι86]}7 ἱπ Ηἱβ 
ξοτογηιηοηί, δη 80 (86 Ορργϑββίου οὔ [6 Εχγρί- 
ἰδὴ8 ἰδ ἰΠ|οὰ ὼρ ἱπίο ἐμο Ἰἰρμί οὗὨἨ ἰΠ6 ἀἰϊνὶπο 
βονουπιηθηῖ. Τηἷβ ὨοΪ 48 δἷ8ϑο Ῥτορμϑίϊσα! γ οἵ 
811 (6 Τυϊυγ9 δ οι ομ8 οὐ (8 (ΒΒ ΘΟΟΥΒΔΟΥ δηὰ οἴ 
(86 ΘΒ τί βϑιΐδα Ομαγοὶ ἰ(βε 7. Τὰ Οδυτοῖ οὗὨ αοάὰ 
ἐθ ἰο ΔΡΡΘΆΡ δἱ {86 ϑηὰ οΥ̓͂ (0 πον] ὰ 85 {89 Ἰδϑὶ 
Ῥαγηΐης ἱβοτη-Ὀυ8Ὰ πο γοεί 8 ἢού οοπϑαπιοὰ, 

“Ὧ8ο ΜΡ δὲ ἴ6 ΠΙ3} Οἱ (θαι, ἵν. 24) ἴπ {8 
ταϊάϑέ οὗ [βγδοὶ (Ὀϑαί. υἱ. 16).᾽᾽ Κεὶ], 

γεσθ. 8:8. ῬΌτη 88189.---ΟομΡ. ὅση. χὶχ. 2. 
--ΜΜοδβοβ, Νἴοπθ85.---(οπρ. Θοη. χχὶ!. 11. Αἢ 
Θχργοββίου οὗ (9 πιοϑὶ οδαγηθβδί παγοϊηςς δὰ οὗ 
1π6 ἀδορεβί β6η86 οὗ ἴϊο βρουθάποβϑβ δηὰ ἀδηζοῦ 
οὔ (ὸ ποϊμθηὶ, ΤΠ δά άγοεββ ἱλΎ νυ 68 ἃ ἐπο-ἰοἱὰ 
οἰοσηθοὶ. Εἰτϑὶ, Μοβε8 χηυδὶ ποὺ ΔΡΡσΟΔΟὮ ΔΏΥ 
ὭΘΑΓΟΡ ἰο ΦομοΟΥΔἢ; δηά, βϑοοῃα Υ, μ6. τηυδῖ, 
τορατὰ (6 Ῥαοο Σι86]7 οὐ ψϊο 86 18 βίδῃη ἀρ 
88 ΠοὶΥ στουηά, οη τ ΒΙοῖ 110 τασδὶ ποί βἰδηὰ ἱπη 
18 ἀϑιγ βιοἊβ. ΤῈ ρμυιϊιἱηρ οδ᾽ οὗ (ἢ: 9 Β.068 πγαδὲ 
πῃ ΖθΏΘ6ΥΔ] Βα ΥῪ9 ἐμ δᾶπιθ ΘμΓΘΟΙΟΥ 88 (89 Ὑ88}- 
ἴηι οὗ 6 ἔδοῖ, διὰ 8 ἐμβογοΐοσθ ποῖ ΟὨΪΥ 8 ροῃθ- 
ταὶ οχργοββίοῃ οὗ ΣΘΥ ΓΘΏΟΘ 170 (86 βδογϑὰ ρ]866 
δηὰ ὸγ᾽ (ἰῃ6 ρύοβθῆοο οὗ αοά, ᾿{ϊκὸ ἐμ ἰαἰείηρ οὔ 
οὔ ἐδ9 αὶ νι 08, Ὀὰὺ 480 8 τοιιΐηάον οὗ (δ᾽ 
ΤΏΟΣΓΔΙ ἀυδϑί νὩὶο ἑδγτουρ Ομ θ᾽ 8 ὙΑὴκ ἴῃ 119 
οἰἰη 8 ἰο {89 Β[068 ΟΥ̓ ζορί, ἱ, 6. οὗ ([Π 9 γὙ0}18] 8118 
οὔ δοοουπὶ οὗἩ ὙΒϊος ὁη6 τησϑὶ δαθι 06 Εἰ πλδο 
ἱῃ (89 βδογϑᾶ τηοπιϑηΐ, Οἱ (μ6 ουδίοαι οὗ ἰδἰεΐη 
ΟἿ ἰμο βὰοσϑ ἰὰ {86 Εδϑὺ Ὁροὴ οδηίοσίηκ Ρδροά δ, 
ΤΩ οΒα068, εἰο., 869 Κεϊ!, Ρ. 489, 

γον. 6. ΟΥ̓ ΤΥ ἔδίδοσ.--- δ δἰ ηρυϊαν ἀουδί- 
1685 σΟΙΡ ΘΒ 6 π 8 ὑῃ6 ἴγ60 ῬδΙΓ ΓΟ Β 88 ἔγβὶ 
οχἰβιϊηρς ἰῃ ΑὈτγδθδα. Ἐ Δίοβοϑ, ἴῃ ἷβ τοὶ κοι 
οὗ {80 δβοοοῃηά τουοδίϊοη, ΘΥΟΓΥΝΉΘΡΘ ΤΘΙΘΥΒ ἰ0ὸ 
80 ὅτε γουο]δίΐοη, τ] ἢ Ὀορὶπ5 ἢ ΑΌΤΔΒ δα; 
δηὰ (μὺ5 8:9 Ὡ8π10 οὗ Φθβοναῖ γε δοαῦϊγοβ ἰ(8 
ὨΘῪ ΒροοΙΪδΟ τοϑδηΐϊηρ. Τθ6 τογοϊαιΐοη οὐ (86 
ἸΔῊῪ ῬΓΟΒΘΌΡΡΟΒΟΘ (1106 τουϑ᾽αί οι οὐἨἨ ῬγΌτηΐδο 
(οι. ἰν. ; Θ4]. 111.) .--ΔἥβἰΒθὲ:ὃΈξἃ Μοβοα οονϑιϑᾶ 
15 ἴθοὁ9.--ἰὰ αἀάϊιϊοη ἰο ἴθ ἰνγὸ σοιμτηδηά8 : 
ἀτδνν ποὺ πίριι, νυΐ οἵ (ΠΥ διοοβ, δοτη68 (8 δαί, 
8.4 ἃ γΟΪαΠίαΥΥ οσχργοββίου οὗ ἰ86 ποαγτί. ΨὙ]14, 1 
Κιίηρβ χὶσχ. 18. “δἰ π[Ὁ] πιδὴ οδδηοὶ ΘΏἀυγ9 {86 
δῖ ριιὺ οὗ 186 Βοῖὶγ αοα᾽ (Καε}}). ΑἸβο (890 6Υ9 οὗ 
Β6Ώ86 ἰβ ΟΥ̓ΘΤσΟΙΔΘ ὮΥ̓͂ ἰη0 Βρίοπάᾶονῦ οὗ (.:6 τηδηϊ- 
ζεδϑιαἰίοι νϊσὰ 18 ἔπ ΔΥΟΪΥ δ6οη, ΒΟ Ομ δί 88 
ὈΥ (6 ϑρίοῃμάον οὔ ἰ βυ. γιά. Β ον. ἱ. 

γος. 8. 1 δῷ οοσὰθ ἄονῃε .--ομρ. θη. χὶ. 
δ. ΑΔ γσοοά ἰαπά, ἱ. ε. ἃ ἴταϊια]. ΑΔ ἴαγσε ἰαπά, 
ὦ. 6. ποὶ Βοιηπηοα ἴα |κὸ ὑμ8ὸ ΝῚ]6 Ὑ4}1ογ. ΖἼοιο- 
ἑησ, ἱ. ὁ. ονοσδονϊης τῖῖ τ ἢ κ δηα ΒΟΙΘΥ͂ ; σοὶ, 
(ποτοίοσο, ἰὰ βονοῦθ δηὰ ΒΟΜΟΤΙΥ͂ Ρϑδϑίυροβ. Οχ 
ἴδ6 γυ {Ὁ1]Πη 688 οὗ Οδηδδη, σδοίΡ. (86 ζΘοΟρτδρὶ- 
δαὶ πουΐὶκβ.---Ἴο ΓΒ 6 Ρ]809.---οΓγ6 ραγίϊσυϊδν 
ἀοβογίριϊοη οὗὨ ἰμ9 Ἰαηὰ. Μά. ὅἄθπῃ. σ. 19; 
ΧΥ. 18. 

γεν. 11. Διᾶ Μοβοβ βαίᾶ υπῖο 6 οᾶ.---Ηὸ 
ὙὮΟ οὔοο που, θὰ 88 γοὶ 6 οὐρξῶί ποῖ, ΠΟΥ 
Ὑ1 πὸ Ἰοῆσοῦ, θη 16 οὐρσίιί. Βοῖίλ ἔδυ, [89 

4 [Μοτζὸ δ ΓῊΥ, Ἀ10508᾽ οὐνὰ ζιΐποτ, οὐ .ἷ8 δηοοδίοιδ ἰη 
ξοιιθ. ἃ]. 80 Κοδὶ, οουο), ΜΩΣΡΌΥ, Βα! ἰδοὶ.-- ἔκ. 

ΤΑΒΏΠ6ΒΒ δηά ἰδ6 δβυϊεοασθηξ 8] ΟἾ 685, ΘΟΥΤ 66- 
Ῥοπά ἰο ὁδο οἴ βοῦ. Μόοβϑδ δὴβ ἱπάθοὰ ““Ἰδδσποάὰ 
ΒΤ ΠΥ ἴα [89 Βοθ 00] οὗ Μ|Ιάϊδη᾽᾽ [611]; Ὀυὲ 
μἷ8 ΒΌΑΣ σαπμοὶ ὍΘ σοῃσοϊνοα δη πίϊδουΐ 8 
ταϊχίυσθ οὗ ἀο᾽οοίΐοη, Ββίησθ πυμ } οὗ [86] 
ἄοθα ποὶ βἰβηὰ ἰῃ (86 ὙΔΥ οὗ 5 ὈοΪά {κἱ{8, Ὀυὲ ἰ5 
ΤΑΙΒΟΡ (6 βδοῦγος οὗ. Αἴϊον Ὀοίηρς (ΟΓῚΥ ΥΟΔΥ͂ 
δὴ ὑπκηόνῃ ΒΒΘΡμογά, Ἀἢ6 88, 898 6 ἐδ η ΚΑ, 
εἶνϑῃ ὑνΡ, νῖτ ἢ ̓18 γ8 ΠΟΥ͂, 8180 18 ορθ. Μοσο- 
ΟΥ̓́ΘΔΡ, 86 ἔδο͵8, Ὡο ἀουδί, οἰ ον ᾽8δο [Δ ἔΟΓΙΑΟΓΙΥ͂ 
δοαϊ [Π6 Στχοπχοηίουϑ ἀοοα ὙΕϊοΐ ΒΘ ΘΒ 0 ἢδαΥθ 
ἄοηθ ἷ8 ρῬ60}16 πὸ βοοὰ, δπα Βἰπ)80] ΟὨΪΥ͂ ποἷ8- 
ουἱοῖ, δηὰ ννϊοῖ ἰη Εργρὺ 18 ῬΓΟΌΘΟΪ οί ἔον- 
Κοίϊθῃ. ΑΒ ἰῃ ἰδ9 Εργρίϊδῃ Ὀοηάαρο, ἰμ9 οἱὰ 
Ζυὶ!ὶ οΥ̓͂ Φοϑορ 8 Ὀγοίβτοη τηδηϊεϑίοα ἰ(96]} ον θα 
ὮΡ ἴο {86 (τὰ δηὰ ζουτί σοηογδιΐοη, Β0ὸ ἃ δ8- 
ἀον οὗ (δαὺ ἔογηοῦ ΣαΒΌ 6 ὰ8 6668 ἴ0 ηδηΐϊΐοδέ 
1861 πὰ {89 δια θυ γδδϑιιθπὶ οὗ δὶ δρὶ γὶϊ. 

γον. 12, ὸ ῥσουιθο {μαὶ αοα ν|}} σὸ υὶιϊῃ 
Βίπι δηὰ ρσὶνο βυσοθθδ [0 δὶ8 τηϊδβϑίοῃ ἰδ ἰο ὈΘ 
δοαϊϑα ὈΥ ἷ5 ἀοἰ ἱνουτίηρς (ἢ 6 [5τδ6] 69, Ὀτίησίηρ 
οι ἰο δ᾽ ηδὶ, δηὰ πο γο θηρσηρσίηρ τὶ} θοαὶ ἱπ 
αἰνίηο βαουυΐοθ, ἡ. 6., 88 {89 ὀχργοδϑίοη ἴῃ 18 7.}}- 
Π658 ῬΥΟΌΔΌΪΥ Τη 6808, Θῃἰοτί Του ἰπίο {89 
Ταϊαιΐου οὗ τγουβῖρροῦ οὗ ον, Το σοηΐγαὶ] 
Ῥοϊηὶ οὗ 18 ᾿ττουβὶρ δοῃβὶ βία, ἰὺ 8 ἔτι, αἴϊοῦ- 
ΜΑΣὰδΒ ἴῃ ἰθδ9 βδογίβοϊαὶ οἴου ρϑ, ρδυιϊοα δ 
ἰὴ9 Ὀατηΐ οἴἶδε͵τνίηρ, ποῖ Βοαϊοὰ [ἢ 6 δογοπδηῖ. 
Ταῖδ διδὺ δηὰ ρτγθαίοδι βρη ἱμυ οῖγ68 61} (αὐ ζο]- 
Ἰονγ, δῃὰ :β ἀοβίγσποα ἴον Νο868 Ἰιϊ 56] 7; τι} ἴξ 
ἀοἀ ρίνοβ ἷ8 ρ᾽οάρθ οἴ (16 ϑιισοοβϑϑίαὶ ἴβϑυθ οὗ 
{86 τ δοῖθ. [ὲ τηυβὲ ποὺ Ὀ0 ογϑυϊοοκοά (δα ἰπὶδ 
τοδὶ ῥγοιηΐδο βίδπὰβ ἴῃ οἷοϑο σοϊδίϊοη ἰὸ {89 
ετοαὶ ΒΟΡῸ Δ ῖοἢ ἷἰ8 τουϊ νης ἴῃ 818 βου]. 

γεν. 18. 10 ἰθ ΤΟΥ Βδἰροϊδοληΐ, ἐμαὶ ΜοΒ65, 
τοι οὗ 8}}, ἀθβίσϑβ, ἴῃ 64] οὗὨ μἷβ τηϊββίοῃ, δῃὰ, 
ἯΓΘ ΓΩΔΥ͂ ΒΔΥ͂, ἱῃ ὈΘΒΔ]ῦ οὗ ἷΪ8 τθοΐο Γὰαΐατο σο]ϊ- 
Εἶουβ δγβίθιῃ, 9 πον ἀσδηϊ οἷν (86 Ὠαπιθ οἴ 
αοά, 78ὸ πᾶπιρ, αοα, οὁγθὰ ἴῃ 6 ἴοσα οὗ ΕἸ 
Βιδάάεαϊ, ν85 ἰο0 ΖΘΏΘΓΑΙ ἴοτ (86 ΠΟῪ Σοϊαίΐοα 
ἰηίο ψνὰΐϊοιν {πὸ βγδοὶθ8 πόγὸ ἰο ΘηΐοΡ, 85 8, 
ΡΘΟΡΪΘ6 δ᾽ οῦ ζϑίαοϑ οΥ (πὸ οἰθῦ παίϊοῃυϑ ὑῃϊο ἢ 4}} 
Ὠδὰ {μοῖὶς ον ἀολιϊοα. ὙΒοιρὶ μθ νγ͵88 (89 ΟὨΪΥ͂ 
αοά, γοὺ ἰὲ νγῶβ ὨΘΟΘΒΒΑΥΥ͂ ἴοῦ ἴηι (0 870 ἃ 
Ὠδη6 Οὗ δΒροοίδο δἰχηϊβοδησο ἔοσ ἴδβτβδοὶ: δηἀ 
ἐουρὰ 80 πδηθ 6] λον τῦ88 ΔΙΓΟΔαΥ πότ 
ὈΥ͂ ἰμθπὶ, 8ι}}} ἴ6 Ββὰ ποὶ γοΐ 118 υπίᾳυθ δἰ ρηῖ- 
Οϑη66, 88 ἰδ Ῥδίουῃμαὶ πϑδῖηθ οὗ ἀαοιὐὶ ἤτβι 8δ0- 
φαϊνοά 1.8 τηωϑδαΐϊης ἰὰ ἰδ6 Νὸν Τοβίδιηρηί, δηὰ 
(19 ποτὰ “υδιϊδοαίϊοι,᾽" δὶ 1:6 ἘΒοζογιμδίϊοα. 
Μοβοϑβ, ἰμοσοίογθ, ᾿π 1168 {ΠπΠῶὺ ἢ6 σδη Ἰἰθοσαίθ 
186 Ῥ6ΟΡ]9 ΟὨΪΥ ἴῃ {9 πδῖὴθ οὗ 6οά; ἐμδὲ 119 
ταδί Ὀχίηρς ἰο μοὶ ἐδ9 ΣοΙ σίοη οὗἨ ()οῖν [δύ 6 75 

ἴῃ ἃ ΠΟῪ Ῥῆδ8βθ. ὯΔ᾽ ἜΧΡΓΘ8868 ποί 8016} “ἐδθ 
οὈ᾽οοίνο χαϑιϊοϑίδιΐοῃ οὗὨἩὨ {δ αἰνίηθ ΘαβοΏ60᾽ἢ 
[ΚαΕ611], Ὀὰὺ ταί δον ἐμ9 υμηδη ΔρΡργϑιιϑηβίοῃ οὗ 
ἰϊ, Τὸ οὈ͵θοίίνο τοδηϊζοϑίδιΐοη οαπηοί ἴῃ 186 ] 
ὯὈ6 ἀοδοοσαιθά, 88 θ᾽ πβδιηθ οὗ ἀοἀ 68 ὃ6. 

γον. 14. ὅδ ἱξ ὃ6 ἐμαὶ ΠΝ ἪΝ ΠΝ 
ΤΏΘΘΏΒ ΟἿΪΥ͂ 1 δὶ δ Χ͵ὰὸ 1 διὰ ζ᾽ (ἰιαΐ ἐλ ἀθ- 
εἰκηδίθβ ΟὨΪΥ ἐδ 6 δβοϊαίθμθθθ οὐ αοά, οὐ αοὰ 
85 ([16 Είοθγῃαὶ] Ομοῖ ο δΒυρροβο δαὶ {μ9 ὑτο 
ΤΥ ΤΊ 6. ἀο ποΐ ἀδηοίο δὴ ἰάθης 64] ἔοται οὗ οχὶθὲς 
6η066, Ῥυΐ ἰη9 Βδη)6 οχίϑίθῃοο ἰῃ πὸ αἰ δογοης 
ζαίαγτοθ ἰΐτππο8. Ἐγοσ ζαΐατο ἰο ἔαίατο 1 ψῦ'}} Ὀθ 
(Π6 88π160---ἰ! 9 Βδῖη9 ἴῃ γἱ᾽ϑὶ(ἰπρ δπὰ ἀοϊϊνοτίης 
89 ΡΘορ]ο οὗ αοΐ, ἰδ ἔαϊι ἔα] οονοηδηί- οὰ, 
δηα, 88 Βυσἢ, Σδάϊΐοδν ἀϊδοτοηῦ ἔγοια ἐμ ὁο0ῃ- 
βίδηϊ γνασϊδιίΐοῃ ἴῃ ἰμ6 σοργοϑθῃίδίίουθ οὗ αοὰ 
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διθοης ἰδ Βοδίμβοῃ. Τμ18 δὲ5 ΘΟΠΒΟΪΟΙΒΏΘΒΒ 18 
ἐμ6 ᾿τυτηοα αὶθ ἔοται οὗ ᾿ἷ8 Ὡδ1Θ; ἰγϑῃβροβϑα ἰὸ 
ἐμοὸ ἰδϊγὰ ρϑσβοι, ἰξ ἰ8 ϑϑβόυδῃ. Ηθη66 880 89 
οχρτεθδίοῃ : “"ἐμοὸ αοἀ οὗ ΑΡγδμδηι, (89 ἀοἂ οἵ 
186.8ο, δηὰ ἐμ Θοἀ οὗ ΨΦ8ς0Ὁ,᾽ 18 οαυϊνα]οηὶ ἴῃ 
ταδρδηΐης. δου (86 τοροί ἰοῦ οὗὨ (818 πδῖηθ ἴῃ 
οἷν. νἱ. 8 ἰδίκβη 701. δποῖμοσ δσοουῃί οὗ ἰδο Βδῖη9 
ἴαοϊ, ἴὰ ἰθ ονοσϊοοκοὰ ἐμαί ἰῃπ ἐμὲ ο880 186 ροὶπὲ 
ἩΔ5 0 κχοὶ Δ δβϑύγδησθ ὑμδί [88 Ὠδιὴθ “““Ψ6}ο- 
γα} νου ]ὰ ΒΌΓΡΔ58 (μοὶ οὗ “ΑἸ ν αοἀ’᾿--- 
8) Δββύτδῃοο οὗ πο ΜΟΒΟΒ, τσ θα Σὶν ἀΪ9- 
οουχαρχοά, ν)ϑ δύ ἐμ ῃ ἰῃ ποοα. ἢ 

ψον. 16. ΜΎῪ Ὡδιὴθ ἔοσονοσ.--- οσπνδτὰ ἰηἰο 
δἷϊ (86 ζυϊαυτο, διὰ Ὁδοὶι σασὰ ἰπίο 81} 89 μαβὶ 

ΟΞ. 
Ψοτα. 16-18. Μήοδοϑ ἴθ ἰο ὀχϑθοαυίο μἷβ δομπηταΐβ- 

αἷου ἴο ῬΏΑΓΘΟΣΝ ποὶ ΟὨΪΥ ἴῃ ἰδ ὨδΔιη9 οὗ οβουδῃ, 
Ὅπιὶ 4160 ῃ οοπηθοίϊοι τ ἰι (89 οἰά6 ΓΒ οΥ̓͂ [δτϑδοὶ, 
ἴῃ 86. δὴ οὗ (86 ρϑορὶθ. 7:6 δαργϑββίοῃ 
« 6]ἀοτΒ᾽᾽ ἀδηοίοθ, ἐξ ἰδ ἐσθ, ῬΧΓΪΙΩΔΣῚΪΥ 86 
μιοδὰδβ οὗ ἐγ Ὀ68 δηὰ δυο, Ὀὰΐ 8180 8 δἰ τ ρ]6, 
Ῥαϊσίδνομαὶ, [654] οὐρδηϊζϑιίΐοῃ Ὀδϑοὰ προ {μδὶ 
Βγβίεσ.--- ον 191 τυ ροἴπτθ9 ἄδυβ᾽ ΟΌΣΩΘΥ. 

Το ΡΒτδδ6 ΜΚ). 20) ἷθ αἱ ΡΙοτηδίϊοα}}] οχϑοίγ 

δβοαϊιοὰ ἴο ἐπ δἰίπαιΐοα. ϑϑινίοι γ, ὑβμ6Ὺ Βδγθ ἃ 
γίεοὲ σῖρα ἰο ρο; Ὀπέ ἰΐ 18. σομπάϊιοπθὰ οα 
Βασδοἢ δ σορβθῃί. Ἐμοῦοὶ ΒαΥδ8: “1.6 ἀο]6- 

ἔδιϑβ, ἰβοσχοῖοσο, ΟΓΘ ἰ0 ῥγδοίΐοθ ἀθοθρίΐοη οὮ 
80 Κἰηρ.᾿ ΤΗΐ8 8. ἃ σδίμοσ οἰυαδΥ υάρμηιθηὶ 

4 [Ὁοῦρ. Τηϊτοδαυαοίίοι ἰο Θομποδίβ, Ῥ. 111] εηᾳ. Ῥτοτῃ θὸ 
Ὀαϊὰ ἃ ἴοστ δ6 " Ηο ἐδ οὐ “Ηο ΝΠ Ὀ0᾽" ([86 οχδοῖ ἴγδυβ]» 

εἰοι οὗ ΣΤ", ΟΥ τδῖδοσς οὔ Σ177.), ΟὯ9 ὁδῷ μιὰ! γ ὃθ ὁΧ- “ Αγ 
[οὐ ἰο χεῖδον ἴ.)6 ὑτϑοῖθο Ὠοτίοη εἰ οπ θα ο Ὀ6 σομγογοά. 

ἐνὸ ἀουδθῖ, ΒΟΎΘΥΟΣ, ἩΠοΐδοτ, ἢ τὸ δΔῖο ἴὸ σοηῆδθ ἴΠπ6 ὁ0Ὲ- 
εὐριϊου ἴο ΘΩΥ͂ ὁ. οὗ ἴξο66 ὙΠ] ΟἿ δ΄ δυρροδίοα Ὀγ 186 δ6ῃ- 
ἴοῶσο: 51 δὴ) Ηο νῶο 1 δ," ν͵ΠΡ θοῦ] ὑθ τίκος ἰπ ὈηάοΥ- 
οἱρινΐης, ἢ Ιδῆχο, ἱππ Δ Ό ΠΥ δ ἔθ οὔθ. Τμΐδ 
Τοηοίγοθ [ἢ 6 βδοοοῃ  γ Γὺ ἴο γοΐοὺ ἴἰὸ ἃ ἀἸἤογοοῖ {{ὴ9 ἤγοῖι τἢ}9 
διεῖ, ἴὸΣ ἩΒΙοἢ {πο γῸ ἰθ τὸ Ἡδσγϑὴξ ἴῃ ἢ Ἡρρτγον. Οι ἴθ 
86 [{π|10 στοαμνά ἐδ ΒΟΥ [0 δ᾽ κα] πς οὐ τῃ9 ποῖίΐοη οὗἉ σἰεγπόν 
85 το ἀἰδείποῖνο ὁ Ὀδϊουκίης ἴοὸ 1800 πΒδιο. δαί εχένθνοο 
τοῖς δοοῖ ἴΏΟΓΟ αἰτοῦ διυρκοδίοθα ὈῪ 186 μῆγαφο; ὃπΐ 
ὁνεῦ ἐπ ἰ6 Ὠοῖ ΟΧΡ Ὁθοαυΐ ΤΟΓΔΠ1Υ. Οοτίδί ἢ] ἴδοδο 

ΔΙὸ ἩτΟΌΝ ἩΔΟ ἐγαποίαίο αν ὈΣΙΌΣΩΩΪ “1ὴ0 Κίοσγηδ)," 

ΤΏ» τογὰ δη5 ὈΛΟΟΙΙΘ ΚΙ ΣΙ ΟΣ ἃ ῬΓΌΡΕΥ ἤδπμο. Ἧο τοϊχδὲ 88 
ὯἘῸΛῚῚ (Δηὰ οὐθὴ ὙΠ ΙΏΟΓΟ ΟΟΥΓΟΟΙΏ688) ΔΙΊΤΑΥΘ τοδὰ “ ἰἢ0 
δυΡρΡδηΐοσ " ἰηοίεδὰ οἱ “ 9δοοῦ,᾽ δὰ "19 οὟ6 ἢ ἰποῖοδά οἵ 
“Ἐρ06]..- ΠόΓΟ σδὴ Ἀ6 11{1}ὁῸ ἀουδῖ, πὸ τ πἰηἶκ, τμδὶ Το. 
Ἡοΐμπιδης (βολγι Πφιοοὶθ Τι, ἡ. 86) Βοδ ἑυγπίϑηθϑαὰ [80 οἷ ἴο 
πο ἔγυο ΟΡ] πδοη. ὅθ οοπιραγίϑου οὗ οἶδ βδρδαχοθ [ἢ 
ΨΙΟὮ ΠΟΤ ἰδ 180 58100 ΒΟΟΙῚ ἢ ὨΧῚΥ Ρ᾽εο,δδλίίο σοροίἑ "ΠΟ οΥ 8 
γοεὺ δὲ ΟΌΥ Ὑεγ8ὸ ΟὙμβὨϊ ἰ0 ΒΟΣΥΘ 86 6 αυἰῶα. Ἐδρεοοί δ! 
Ἐχ. χυχῆ, 19: “1 ὙΠ] Ὁθ σταοίουβ ἴο Ἡὔοιη 1 Μ0}}} ὕῦ9 κτω.- 
εἰοῦσ, διά τπ|!Ή} ΠΟΥ ΠΙΟΤῸ Οἢ ἩὮΟΙΩ 1 ἘΠῚ ΦΌΟΥ τηοξογ.᾽ 
1 [5 ἔσο ἐπδὶ δἰξιτηρία ἴο ἸΠίοτρτοῖ (ἰδ οχργοδδίοη 
ΣῺ δοοογάδμποϑ ἩΪΐΐῃ 6 Ἰηϊογρτοίδιείου οὗ (6 ῬΡΏΓΆΔΘ ΠΟῪ 
νοΐσο 8; Ὀαϊ Ὠ6 ἴδηι δ ἰπ ορροδίεοη ἴο [86 ΟἾΒΟΣ σΟΠλπιθἢ- 
Ἰδίοτγ διὰ ἴο [00 ΟὔΥΟΌΔ δοῃδὸ οὐ ἴπο ρβαϑοᾶδο, ἩὙΠίοΝ οΥἱ- 
ἀομΕ ἐχργϑοδοα (ἢ) 9 σι οὗ Θοὐἁ ἴῃ ἴἢο ὀχογοίϑο οὗ Ὠΐφ6 
οοἵἢ ἢ. ΟοΡ. Εἰ. ἰν, 13: 2 Κίηρε τίΙ!!. 1, διὰ μυῖα ρα 
ἜΣεῖ. χὶ!. 2δ. Βτ τι 16 ῥἱοοηδκιὶς ὀχρτγεαδβίοη, δηὰ [Πθ ἢ ὑγν 
ἘΠ6 ΘΙΩΡ ΔΗ δἰρμίο ἴοσι, " Ηο ἰ6," [6 ἀδσποῖοα ἐχένέσποι κατ᾽ 

χήν ; ΟΥ Ταῖδθοσ, δ΄ Ὡ09 ὧνο γϑγῦ ΤῊ ΤΊ [6 ποῖ υδοὰ ἴο ἀοηοῖο 
τι 

οχἰδίοηοο ἴῃ [86 δὐοδίσαοϊ, δὺ του ἢ δ ἴὸ ΘΟΙΥ͂Θ 88 ἃ οοριΐο 
Ῥυΐνοθῦ δυῦίοοϊ δηὰ ὑγοάϊοδῖο, ἴη6 Ρῆτωθο ἰ6 δὴ οἱ ρει ϊοαὶ 
οὔθ, δηὰ δκἱκηϊῆεα μοὶ Θοὐ ἰδ ϑθονϑγοίκη δῃᾷ δυδοϊϊο Ἰὼ ἐῃθ 
Ῥοϑιεαδίοῃυῃ δηά τη δηϊϊοσίδείυ οὗ πιδ αἰἰγίνἴοθ. 86] -οχίοῖ- 
ΘΏσΕδ, ΘἰΓΏΪΥ πὰ τα υδυ γ τὸ τ 196, Ὀὰϊ ηοί ἀϊτεςσι Υ 
αἴδιτωοῦ. εγουμαίζίν ἰ8Β Ῥοσγῆδρα 861} τογο οἰ ΕἾ. ἰηνοϊγοὰ 
86 οὨΘ οὗ ἴδιο οἰοπιθμῖ8. 4.6 οουίτγοδίθα Ἡΐ ἢ ΕἸοδέτα (τ Πμοθ0 
σή ϊολὶ πϑδηϊηᾷ ἰδ ΡΙΟΒΘΌΪΥ ροισαγ, δη ὦ ἀοθα Ὡωΐ ὩΘοΟΟΘΘΑΓΪΥ 
νοῖνο Ρογβϑοδ 7), ἰδ οομίδίηῃδ ἴῃ ἔϊφ6} (ἩΠΡΊΠΟΣΥ ΔΘ [8 |κ6 
[16 ἕοστο ΣΤ δὲ οὐ ΣΓΓ7}), δα θεΐπξ ἃ νοσῦ] ἔοστω ἱποῖυ- 

ἀϊης ἃ Ῥγοποζωῖηαὶ οἰειηθηΐξ, δαὶ ὀχργοαδίοη οὗ Ῥογβο ΠΥ : 
1 ιἴὰ--ΗἬρ 16. ΦοδΟΥΔΒ ἰ6 ἴμ6 ἐσίπσ Οοά, {πΠ6 Θυὰ νῆο 
Σ τ Ὁ}0 Ηἰτ ἸΓ το0 ΗΙδ ροορὶο, διὰ μοὶ ἃ βοσβοιδὶ σχοϊδιίου 
ὃο ἰμοτ.--Τ8.} 

οὔ ἐδὸ Ῥβυσβοϊορίσαὶ ρσοοβθβα. [7 ῬΆΔΥΘΟΣ κτδαίοὰ 
86 χεαμοδὲ, Βα που]ὰ Ὀ6 δοθὴ ἰο 6 ἰῃ 8 Ὀθῆθνο- 
Ἰοὺ τωοοὰ, διὰ ἐμοῦ χοϊειιὺ σγαάυα! δϑκ ἴὸσ 
ΤΩ0Γ0. [{80 ἀφηϊοὰ ἰξ, ἐξ τγουϊὰ Ὀ6 νγ8}} ἔον ἐβοπὶ 
ποί αὖ ὁὩ00, ὈΥ 8} ΟΡΘΏ ΡῬΓΟΡΟΒΆ] οἵ εοπιδῃοὶρα- 
ἤθη, ἰο ΒαΥθ ΘΧρΡΟβϑθα ἐμδιηβοῖγοβ ἰ9 χυΐϊη, δπὰ 
ἰπιγοάυοσοά ἐμ6 σοηῃίθδί τι ἷ8 μβδτάῃθθβ οἵ 
Βοαγί, ποι ἐμ συϊάϊης ἰπουσμὲ οὗὨ ψεϊιονδὰ 
ΔΊΤΟΘαΑΥ ἴογοβαν. Μοβεβ Κη Ὀαοιίοῦ ΒΟΥ ἰοὸ 
ἀ08] πῖῖ ἃ ἀθβροί. Ασοοοσγϑίηοῖὶν δ6 ϑοοη ἰη- 
ΟΥ̓ΘΔΒ6Β ἈΪδ8 ἀοιηδηά, {1}1} Βὸ ἀοηδηάδ οιπδποὶρᾶ- 
ἴοι, τῇ. 10; υἱῖ. 16; υἱϊῖ. 96; ἰχ. 1, 18; χ. 8. 
Ῥτοτα 86 ουίβοί ἐξ τηυϑὲ, τοοσϑουον, μανο στοδιϊ 
ΤΡγοββοα (89 κίηρ, ὑπδὲ (86 Ῥθορ]θ βῃουϊὰ Υἰρὰ 
ἴο 0 ουῦ ἰο Θηζαρὸ 'ῃ δὴ δοὺ οὗὨ αἰνίπο βοσυΐοο; 
8.}}} ΤΏΟΥΤΘ, ἐδαΐῦ (ΠΟΥ Βῃοιϊὰ, ἰπ τηδίκίηρ ἐμοὶ 
οἴεγίηρ, ἀθϑίτϑ ἰο δυοίὰ οὔεπάϊης (μ6 Ἐσγρίΐδῃβ, 
Υ]1. 26. Βυὶ στδάυ δ) 9 ομονδι, δ8 86 Ἰορίι- 
τοδίθ Κπρ οὗ (6 Ρ60}]9 οὗὁὨ ἴδγαϑὶ, δοτμθδ ουὐ ἴῃ 
ΟΡΡΟΒι οἢ ἴο ἐμβθ ὈΒΌΓΡΟΡ οἵ Ηἰδ8 τἱ ζιὶβ, ἰχ. 1 βα. 
Μοδβοβ, ἰο Ὀ6 βϑυζο, Θυθἢ ἀυτνίπς 8.6 Βατάἀρηϊΐηςς 
ῬΤΟΟΘΒ8, ἀοοϑ Ὡοὶ οὐ ἈΪ8 τ οἷθ ρτροεο ἀἰβιϊ ποι} Υ 
ΔΡΡΟΔΣ; Ὀυΐ ΜΘ ΒΟΥΘΙ 1988 αἷγοδ ἰῃἰἰτι δἰ 0 η8 
οὗ Σΐ, πθα, δέον ῬΒΔυδΟΝ Θοῃσοά68 ἐο Βοτὰ (ἢ 9 
ῬΥΪΥΊ]ΘΖ6 οὗὨ τοδιείης δὰ οδοσγίης ἴῃ (6 δου (ΤΥ, 
δ 9 δ|}00] 468 ΤῸΥ ἃ ἔδγοθ ἀδγβ᾽ Ἰουγη Υ, δαὰ, ἰὰ 
8ὴ ΟὈΒΟΌΡΟ δα αϊιΐομδὶ σϑδυκ, εἰμι ὑπαὶ ἢ 
{86 Μ}} 8.11} ναὶ 905 Φοβουδὰ ἰο ραὶτθ ζασίμον 
αἱ γοοι ὁ} 8. 

γεν. 19. Εσθ ποῖ ὉΓΥ ἃ στο ΒΥ Βδηἀ.--- 
ΑἸΙΒουσ αοα το8}}γ ἔγϑοβ [διϑδοὶ ὉΥ 8 τοῖο 
δαπᾶὰ, ῬΒωσδοῖὶ ἀοοθβ ποὶ, δυθ δίϊοσ ἐμβὸ ἰδῇ 
Ῥίαχυθα, ἘΡΓΉΒΗΟΒΕΥ ΒΌ στη ἰο Φομουδὴ ; {86 Γ0- 
ἴογο 86 Ῥϑυίβοδ ἰῃ ἰδ Βεδὰ 868, 

γόον. 20. Αππουποοτηθηὶ οὗ ἐδθ τηΐγδο168 ὉΥ͂ 
Ὑ16 ΦεΒβοΥδ ἢ ν1}] σον Ὗ ΗΠ’ 8617. 

γον. 21. Απηουποοιμθηὶ οὗ {π6 θσσορ οὗἉ ἰδ9 
ἘσγΡίίδηβ, πὰ πβῖοῖ (ΠΟῪ Μ|}} φῖνο ἴο (μ9 1ϑγ8ο]- 
ἰΐ68, ΡΟΩ 8 τηοάθδί σοαυοϑὶ [0 8 ἰοδῃ, [89 τιοδὲ 
ΘΟΘΕΪΥ γοββοὶβ (Καοὶϊ ς “26 618). ΤῊ 9 δῃηοῦποο- 
Τοθηΐ ὈΘΟΟΙΏΘΒ ἃ δοϊηχηδηὰ ἰη χὶ. 2 5βαά. Ου (9 
δηοϊοηΐ τηἰδυηαἀογβίδη ἀΐηρ οὗὨ (δ ῖ8 1δοὶ, οἱά, ΚοΙ], 

. 4468 ραᾳ., δηὰ {πὸ ΓΘ 665 ἰο ΗΘ Κ δἰ Ροτρ, 
υτί, Ποίηἶκθ; 8180 ΟΟΤΩΣ ΘὨἰΔΥΥ ΟἹ ΟθΠ68,8, ἢ. 

29. “Ἐαπγρὶ μεὰ γχοδοὰ ἴδ8γ86] ὈῪ (8:8 ὈΏνΔΥ- 
Ταπίοα δῃὰ πηΐυδὲ Ἔχϑοίϊοιδβ ἐπ ροθθα ΡΟΣ μὰ 5» 
ΠΟΥ ἴ8Γ86] ΟδΥσὶ 95 ΟἹ {π 0 ΡΥΟΥ οὗ Εφγρί. Α γὑτο- 
Ἰυάο οὗ ἐμ νυἱοίοσυ τίσι [89 Ρε0Ρ]9 οὗ Θοἀ πὶ}} 
ΔΙΝΔΥΒ βαΐη ἰη {Π0 δοηίοβὶ τ ἰτ8 9 ΡΟΎΘΓΙΒ οὗ 189 
που ]ὰ. ΟοΡ. Ζεοῖϊι. χἷν. 14᾽" (Κε1}}." 

Ομδρ. ἷἰν. 1. ἕουν δυπάτοῦδ γρδσβ οὗ ῃδίυγαὶ 
ἀοτνοὶορηιοοὶ δά δυοοοοάοὰ ἰδ ΘΓ οὗ ρδίγί αγοδ δὶ 

4 [1:0 γησίουδ ΝΣ ωϑυῤεῆλα οὗ ἰῃἰ8 ἱγαπρασίίοη τὸ αίνϑῃ 
Ὄγ ἨδορεΙΘΏΌΟΓΩ, Ῥέμου ίαξίονδ οκ 1.4 Ῥεπίαϊςιον, ἢ. 419 Βαᾳ. 
ΒιοΩν ἴπον βσὸ ἐδμο ΓΟ] ονίηκ : (1) Τδδὶ Οοά, ὑυοἱης [86 80» 
γοτγοίχη ἀἰδροθεῦ οἵ 8}} (μΒίηκμ», δὰ ἃ γίχος [80 ἰοὸ ἐγδιοΐον [ἢ 9 
Ῥτγορογῖν οὔθ Ἐσυμιίδοσ ἴὸ ἴῃ0 Ἰδτγο (6. (2) Τηδὲ [ἢ 16- 
τοι ἴθ τοοοϊγϑὰ Ὧ0 Σοσο [ἢ 8} δοὲγ ῥπδῖ ἀπ ἐπ ἰαϊκίρ ΕἸ 660 
διυιιοἶοδ, ἢ νἱ ον οὗ [80 ορργοδϑδίγο ἔγοδί:οηΐ ἴῃ. δὰ πηάογ- 
Ὁδ6, (8) Τπδὶ, τουρῇ 109 [δτ6}1068 ἰὴ ἔοσττη δεικοὰ ἴουγ 8 

", 1 τὴ ηἀ9 Ὦγ (00 Ἐμγριίδῦθ 85 8 αἰῶ, ἴθ Τὸ ποίοις 
Ὧ0 οχρεοίϊδιίοη ἴπδὲ Π 0 1δεδο} 66 που τοϊατη. (4) Τα [ἢ 6 
Ἰοσϑε ἴο8 Ῥοττοποάῦ ὙΠ) τπὸ ἐπίοηθοη οὗ τοϊαγηΐως, ὑυοΐηκ 
ἰφαογαδῖ οὗ ἐμ Ὠινίπο ρῥΐδη οἵ γοιηονίης τ 68 [ΤΟ ἴπ 6 σοῦ - 
ἘΓΥ 80 δυο :}γ {πὶ 6 Γυδίογωϊοη οἵ (ἢ Βοττονσοά δσίίοὶ δ ἴο 
πεῖ ργοροῖ ΟὟ μοσ του 6 ἐτηροθαὶυῖ6.---Τ 960 ΟΧΡΙΔηΔ- 
ΏοὨΒδ, υρδδϑὲιδλ οῖΟΥ 88 [ΠΟΥ δ ,Ὸ, ΔΓο δ ζοοῦ 88 [Π9 σλδοὸ που] 
δά, τ͵Γὸ [89 ἰοϑγίηϑ δ ὈΟΙΤΟΙ ᾽" ἀηὰ “Ἰοηάᾶ," ὁοτγί τε ἰτοὸῖλ 
πο ΟΧΧ. δηὰ Γοργοσποοῖ ἰῃ δἰτοϑὶ 61} ἐδο τἘγδηδ) δέοι, ἘΝ 6 
Θα" γ θη 6 οὗ τ 6 Ηο! τον ποσγάδ. Βὺϊ 186 κἰτη μὶο ζιςϊ [6 παῖ 
ἴηο ᾿φτγϑϑίεἴο8 δἃΓο βδίά ἴο τὸ αδξεά [οΥΓ {πὸ ΐο β, πὰ {Π 6 
ΕυΥΡΌΔδηδ ἴο δνὸ ἀμί ἴπηθη). ΤὈθ οἰτοιιχροίαποον (Χιΐ, 33 
μιν [πρὸ Ὁπάοι ὙΠίοΝ ἔθ νγδϑλ θα δ ΑὟΔΥ πο τξ 
Βοδπὶ ΟΥΟΤῪ ΨΔΥ Ῥγουβῦϊο {5)δδὶ τ6 Ἐμγρῆίιῃ. ἤν" ὀχρθοοξζοὰ 
ἃ ζΓουϊογχαιίου οὗ ἰδ αἰ Ὀοαουἵον δα οὨ ἴδ Ἰφεδυλιῖκα.--.π.), 
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τογοϊδίϊομβ, δὰ {πῆ6 ῬΘΟῦΪθ ΜΟΙ ὯῸ ἸΟΠΘῸΡ 80- 
οαδίοιποὰ ἰο Ῥτορβοίϊο γοῖὶσοϑ. Τ89 πιοτὸ στουπὰ 
ἐμογοίοσο ἀϊὰ Μοβεβ βαεθῖῃ ἰ0 8 06 70. δἷδ Δ ΧΊΟΥ 
198ὲ 189 Ῥθορ!ϑ πουϊὰ ποὶ θο]ΐονο πἶπλ. ΦοΒοΥδΕ, 
ΤΩΟΡΘΟΥ͂ΘΥ, ἀοοβ Ὡοὶ Ὀΐδηο Βἷπ [0 γ᾽ δἰ8 ἀουδί8, Ὀαὶ 
εἶνοβ. πἰπι ἐθγθθ τοϑ 8 οὗὨ δυϊμοπιίοαιοη. ΤἘ89 
ΒΥτΩ Ὁ] 681 παίατο οὗὁὨ (8060 Τὶ ΔΟΙΪΟΙΒ δἰ (8 18 
ποίἱοοὰ 8160 ὉΥ͂ Καὶ]. 

Ψοτβ. 2-ὅ. Το οαδιΐϊηρ ἀοπῃ οὗ (9 ΒΘΡΒΟΓ᾽ 5 
Τοὰ ΠΩΔΥ͂ ΒἰσὨΪΥ 89 αἰνίηρ ὌΡ οὗ ἶβ Ῥγουΐουβ 
Ῥδϑίογδὶ οσσουραϊΐοι. ΑΒ ἃ βϑϑι ΟἿ ἱπηροίθηϊ 
ΒΌΘΡΒΟΓ᾿ Β τοὰ μ6 ὈΘΟΟΙΙΘΒ ἃ δογρθηί, Β6 Θχοΐίθβ 
811 ἐμ Βοϑβιί:]9 σγδῦϊ δη ἃ ῬοΟΤοΣ οὗ μ0 Εγρίΐβῃδ. 
ῬΒΒΓΘΟΝ ΘΒΡ οἷ ΔΙ ΔΡΡΘΔΓΒ ἰὼ (86 Ἡ;016 ΡτΟΟΘΒΒ 
δΪδ0 88 8 Βογροῃί(- ἴκὸ ᾿ἰὰρ. Βαυΐ 88 ἰο {80 ΒΟΣ- 
Ῥϑῃὶ, ἰὲ ἰδ οῃουρὰ ἰο υπάοτβίδπα ὉΥ ἰΐ (Π6 ἀδτῖς, 
διοβεῖ]ὸ ρον οὕ ἰμὸ ΕΥΡ δὴ Β 6 ἢ ΠΟῪ δἰ ὅταὶ 
ἐγ ιοοὰ πἷτα. [ὑ 18 ἔσαθ, {86 ΘΏΘΠΕΙΥ οὗἁ ἰδ9 
ἩΟΙΏΔῺ᾽ 8 δΒοϑα, ὑμ6 οἷὰ βογρϑῃΐί, οοπαιϊίαίθα 189 
Ὀδοκατγουμπὰ οὔ ἐμη0 Εγρύϊδῃ Βοβέ ἢ γ; θα Β6ΓΘ 
ἐπ Βυπῦο]ὶ οὗ (Π6 ΕρΥρίϊδῃ δῆδκο Κὶπα ἰβ δυῇϊῇ- 
οἷθηὶ. θη Μοβοβ, ΒΟΊΤΘΥΘΥ, βοὶσοϑ (86 βουῦρϑῃΐ 
ὉΥ ἰδ ἰ4}1, ὈΥ 18 γΘΒΡΟΏ]685 δίῃ] ρατί, 88 ἰδ 
ἐ]]υδιταιοα ἰῃ ἰ80 Εγρίϊδη ρδζαθβ, 0 ὈθοοΙη68 ἃ 
τοὰ δεαΐπ, δῃὰ πὸ ἃ αἰνίῃηο σοὰ οὗ (89 βιορδβοσγὰ 
οὔ 6 Ῥ60}]9. 

γοτα. θ6-8. Τὸ Ὑδ116 ἸΘΡΤΟΒΥ͂ 18 ΒΟΙΘ πηθδῃί. 
σοτρ. [μογ. χὶϊ!. 8. ““Α.5 ἰο ἐδ δἱχηϊδοδῆσθ οὗ 
(ἷϑ βίχῃ, ἰὰ 8 αυἱϊὲθ ΔΡΌΣΓΘΥΥ, νῖϊ ΤμοοάοτΓτοί 
δηὰ οἰμογα, ἀοπτ ἰο ΚυτίςΣ, ἰο υπάοτνβίδπα ἰδ 
μϑῃὰ ἰο τοργοβϑηὺ {86 Ῥ60}]6 οὗ [8.86] ; δῃα 8{1}} 
ΤΊΟΤΘ δΔΡΌΙ ΓΑΓΥ, τῖϊ Κυτίσ, ἰο τη κο ἐμ Ὀοδοῖι 
τορτοδουί ἄσειὶ Ἐχγρί, δὰ ἐμβοη ΟδΏδδη, δ ἰΠ 9 
μἱἀϊηρ-ΡΊδοο οὗ ἴογϑοὶ. [Ὁ (6 δβορβοσγα᾿ β χοᾶ 
ΒΥ ΠΟ] Σο8 Μοβοδ᾽ τοοσϑβίΐοη, ἰΐ ἰδ (86 οαῃὰ ποι 
ὍοδτΒ ὑΠ0 χτοὰ, δῃάὰ ρμουθγηβ. ἴῃ μἷὶβ Ὀόβοῦι [ἢ 6 
αἰϊοπάδης σδυτῖθθ 9 ὍΔΌΘ," εἰο. (Κοὶ]). ΤὨθ 
ἸΘΡΓΟΔΥ͂ 88 Ὀθθῃ ΟΧΡΙ δἰ 64, ΠΟῪ 885 δὶ ροϊ γίης 
{Π6 Τα ΒΟΡΘΌΪ6 σομάϊιοη οὗ (86 96 1218, ΠΟῪ 88 {10 
οοπίορίουβ ἰηδυοηοθ ὑροὰ (θη οὗ Εχγρίΐδη ἱπι- 
Ῥυνγῖγ. ΤΕγχουρσὰ ἰδ 9 ΒΥΡΔΙὮΥ οὗ δἷδ ὈΟδΒοΙα 
τὶν (μ 6 ᾿ΘΡΤΟΒΥ͂ οὗ δ Ῥ60 019 Μοβοϑ᾽ μβδῃᾷά {86 
ὈθδοπΙ68 ἷπ δἰα Ὀοδοπὶ ἰθρσοῦβ ; Ὀθαΐ ἱΒβγουρὰ (80 
ΒΔΙΏΘ ΒΥΓΟΡΘΙὮΥ ἰθ Βαπα Ὀοσοῦη68 οἴδδῃ δραΐῃ. 
Το δοιϊοῃβ οὗ 8. ΒΥ ΠΥ οαῦ86 Βῖηι ἶ ΒΡ- 
ΡΟΣ 88 80 ΒΟΘΟΙΏΡΪΪΟΘ ἰῃ (86 χυὶϊ]ὶ οὗ 1886]; δὰ 
6 ΤΘΔΙ]Υ ἰβΒ πού ἔγοο ἤγοτι μυϊ; Ὀσπὶ {Π 9 588 Π10 

δοίΐομδ Ὦδγο ἃ βοσί οὗ ργορὶ (ἰδίου ῬΟΎΘΣ, τ 8 ]Ο ἢ 
4.80 ἰθατοβ ἰο {86 Ὀθποδί οὗ ἰμὸ ρϑορὶθ. ὅ98ο- 
μον στὶβοϑ (9 σοΐοό οὗ ἰμΐβ βοοοῃὰ, βδοοσάοί δὶ 
δίρπ δΌοΥΘϑ {89 τοΐσο οὔ ἐμοὸ ἔγϑί. 

γόον. 9. Αδ8 ἐμ ὅγϑί πιϊγδουϊουβ βίρῃ δυιαῦο- 
Ἰἰκοὰ 6 Ῥγοάοσηϊ δῆ Εν  ργορδμοίϊο δοίΐϊοη, ἐπ 6 80- 
οοπά ἃ δδοογάὰοίβὶ, δο ὑπ {μἰγὰ 6 Εἰσὶν Κἰπὰ, 
Εἶντοβ δἷτπι ὑ86 ῬΟΊΤΟΣ ἰο ἰυτη ἱπίο Ὀ]οοά ἰμ0 νγαίοσ 
οὔ (86 Ν᾽], τι ἴθ ἰ6 ἴοΣ Εχυρὶ 8 δβουγοὺ οὗὨ ἰϊΐδ, 
ὁ δβοτί οἵ ἀοίϊν ; {. 6., ουἱ οὗ (Π6 ὙΟΥΥῪ 11}{6-ἴ0Ὑ060 
ἐο θγόκο (ἢ ἄοοπι οὗ ἀϑθαίῃ. 1,οὺ υ5 ποί ἔογχοί 
ἐμαὶ ὁ οΐο βιιοσοϑβίοη οὗ Εἰχυρίϊθῃ ρ]αραθδ ὑτο- 
6064 8 ἤγοτμι (6 γϑί οὔθ, 80 δοσσυρίΐοι οὗ ἰῃ9 
ΝῚ]6 νδίοσ. 

ΑΒ 8680 τι δου] ου8 δ᾽ ΧῈ8 8ΓῸ ὑβτουρμοῦί δγτὰ- 
ὈΟΪο61], 80, ἰῃ ὑμοὶν ἄγει δρρ]!οαιΐου, ΠΟΥ͂ ΔΓΘ 
ῬτΟΌΔΌΪΥ οοπαϊίοηδά ὃν α δίαίο οΥ̓ ἐὐείααψ. οὶ 189 
Ὦγβι τοΐγϑοὶθ 8 8180 ἰ ΟΥΑΙ ΪΥ ροσίοσιιοα ὈοΌΓΘ 
ῬΒΔσδοῖ, δὰ ἴῃ 18 ἡδίυτγαὶ 888 18 δ᾽ θὰ υἱὰὰ 
(80 Εαγριΐδῃῃ βογροηὶ οδαγταΐηρ. ΜΡ, Ηθαρβί. 
[Ἐσνρίὶ απά ἰλ6 Βοοζε ο7 Ἀοεεε, Ῥ. 100 8ᾳᾳ.]. 

ΤΏῊο (μἱτὰ εἰσ, Βοπνόυον, ἰΒ οχρδηάοὰ ἴῃ ἐἰδ9 
ΤΟΒΌ] ἰπίο ὑμ6 ἰσδηδίοσιμδιίοη οὗ (89 παίοσ οὗ [86 

ΝΙ]Θ ἱπίο Ὀϊ]οοὰ. Τμΐδ, ἰοο, 888 15 ΘΟΠ ΘΟ ΟΤΆ 
πεῖ! ΕαΥρὶ ; ἰΒογοΐοτο [β6γὸ τηῦβί ἀοα(1 688 δ νθ 
Ὀδο δΒοῖ!6 τηγβίοτγίουδ ἔδοὶ ἱηγοϊνοά ἴῃ (μ6 δοοοπα 
δἰ ζΏ, ἱπδβδιυ ἢν ΙΠΟΥΘΟΥ͂ΘΣ 88 ὑδ6 ἰοχί τϑροτίδ ἰδὲ 
Μοϑβοδ ἀἰὰ ἐδο εἰζπβ θοΐοτϑ ἐμ Ῥϑορὶϑθ, δπὰ ἔμὺσ 
δυϊμοηιἰσαίοὰ δὲδ τοϊδδίοα ὈΘίΌΡΘ μοι (ἷν. 80, 
81), δΙἐδουρὰ ἱπάϑοά ἴῃ ἱν. 17 ὑπὸ βἰβῃβ βθθῖὶ ἰὼ 
6 τοἀυσοὰ ἰο δἰχηβ ἀοπο Ἡϊι [80 βἰΔ 8, 

οτθ. 10-12. ΤΒογΘ τποσὸ ϑδηΐίθαὰ Ὡ0 ἸΏΟΤΘ 
βἶσιδ, Ὀυΐ, 88 Μοβοδ᾽ τηοάοβίυ Ἰοὰ δἷπι ἰο ἵεοὶ, 
τογο οτδίοσίοδὶ δοϊγ. Ηον σουϊὰ Μοδεβ Βνθ 
οὀχοσοϊβοα πἷβ 51] ΟὟ ἰοηρυθ ἴῃ μὶβ ἸΙομᾳ ἰδοϊδίξου πὰ 
16 ἀοδοτί, διβοοϊδίϊηρ τὶ 0 τηθη, δηὰ (059 
ψο οουἹὰ δαὶ 1}:|}190 απ ἀογϑίδηὰ δα ἢ Τμΐα αἰΐ- 
δου ΦοΒονδὴ 4180 σοβαρὰ. Ηθ Υυ]}} ἱπιρατγί ἰο 
Βἷπι {π6 ἀϊνὶπο οἰοαᾳυθποο, τὶ ἢ ὕγομι ἐμαὶ ἐλπιθ 
(Βσουσὰ ἐδ6 Βἰδίονγ οἵ [89 το]9 Εἰ σάοιμ οὗ Θοα 
Ῥοιηδίηβ ἀἰδογοηΐ ἔγουαι ὑπαὶ οὗ (86 πδίυ τὶ ᾿δη. 
Ηο οτὰἀαϊποὰ [οΥ Ὠἷπι ἷὶβ Ῥδου δ Ρ ΟΥβδηδ, δηᾶ 
(86 ογχϑδηὶο ἀοίοοι οὔ α ΒΟΔΥΥ ἰοηρῖιθ, 88 8]}} οΥ- 
ἤδη δηὰ ογχδηΐο ἀοίδοίϑ ἴῃ ζθῃοΤδΙ, δηὰ υ0}}} 
ἘΠΟῊ ΒΟΥ ἰο τὰ8Κο οὗ δ ἐοῆσιθ ἷβ αἀἰνίηθ οΥ- 
ἔδυ, 88 ἐμο δἰθίονΥ οὗ ἰπ6 κίηράοιι οὗ ἀοα μΔ8 δο 
ΤΙΊΘΒΪΥ Ῥσουοϑά. 

οτβ. 18, 14. ὲ σδηποὶ ὃο δεϊά (νι ἘΚ ο1]) 
ἐδ ΠΟῪ ἰΠ6 δοογοῖ ἀορίδ οὗ δἷθ θασὶ ὈΘΟΟσμ 65 
οΡδα, ἱπ ἰδ βοῆδθ ἐμδί ἢ6 Μ|1]] ποῖ ππάοτίδκο (ἢ 96 
τηϊϑδίοῃ. ΕΥ  δἷ8 τογο {86 6886, οβουδὰ που]ϊὰ 
ὯΟ ἸοΏβ6Ρ ἀθ6] τὶὶ ἷω. Βαΐ ἐδ 1δϑἰ δὶ ρῃ οΥ̓͂ 
Ηἷ5 1}}- ΒΌΙΩΟΡ, οΥ̓͂ ἰδ ἀοδρομάθῃου, δηὰδ νοΐ ἷπ 
8686 πνοτάβ, ψεϊοῖ τὸ ἰμἀθοαὰ δἰηζι] οποῦρὮ ἰο 
δχοὶΐίθ 86 ΒΏ(ΟΡ οὗ οἰ ουδῆ, δπὰ 80 8180 ἰ0 τι 8 9 
Εἷπι 769] 85 17 ἀδαϊδ ΟΣ δθοῦί ἰο0 ουοσίδ Κο εἶπα. 
Ἧ ὁ 8τθ σοι ϊηἀδοὰ δοσο οὗ β᾽ τι αν αἰΐογϑη 68 οὗ 
[8ϑ δὰ (οἈ. υἱ.), οὗ γϑταΐδῃ, (6Ἀ. 1.), οὗὁἨ {89 ἀ6- 
ἐθῃίΐοι οὗ ΟαἸ νη ἰὰ αθπονα ὉΥ (9 δαϊαγαίϊ 005 
οὗ Εδτοϊ, διῃὰ βίτοΐδν βδοϑῦθα. Το ΔΏρΟΣ οὗ 996- 
ΒοΥΔὮ ἷδ Ὀοῖ οἴ ἃ δοτὶ τδίοἢ 1688 ἷπι 0 ὈΤΘδΙς 
πἰὶϊ Μοβοδ: δηὰ πη ἐδ Τὰτὶ Β9 Ὁ ΘΧρτοδδίοῃ οὗ ἰὲ 
ἴδ ΔΡῬΘΔ͵Β ἐμδ (Π9 δοδιίδίΐοι οι δοεοουηί οὗ (89 
ΒΊΟΥ ἰοη ρα 15 6.11} ποί γοὺὶ ΟΥ̓ΘΣΘΟΠΊΘ.---18 ΟΣ 
Δδσοῖ ΓΒΥ Ὀτοῖδοσ 7--- Τὴ6 [μον θ ̓̓ ΤΠ68ΒΏΒ 
ῬΓΟΡΘΌΪ 8 ρουυΐηο [μονίθ, ἃ τηοάο] οὗ ἃ ]μονῖίο, 
ΤΩΟΓΟ ἔμδη Μοβοβ." ὙΠῸ (069 σϑαίϊίουβ αοηΐὰδ 8 
ΤΏΟΤΘ ᾿ἰγ  ὶγ ἰδ] οηΐ τγγδδ ἰ0ο ὯΘ δϑβοοϊδίοα. ΑΧΑ180 Β9 
ΒΘΟΙΙΒ, ἰῃ Σοίογθῃσθ ἰ0 ὑπ αἴἴαοϊγβ οὐ ()6 [8.86]- 
ἐϊοθ, ἰο ὍΘ τηοτθ Ῥγοπιρί δὴ Μοβ68; 7ὉΓ ἢ9 18 
ΔΙΣΘΔαγ οη {90 ὙΓΔΥ ἰο ἰοοῖς ἔογ Μοβοβ (ἀουθι 1688 
ἐμ σοπβθαῦθῃοθ οὗἉ ἀἰϊνίηο ἱπδιϊραί θη). Ψιά. γον. 
27, τ ὮθΓο [89 8689 8 ρΡὶυροτίοοί. ΜΜίοβοβ, (μ 6ῃ, 
μ85 ἔντο ἐπίηρσβ ἰο ϑῃοοῦγαρο ἷπι: ΒΘ 18 0 ΒΔ ΥΘ 
8 δΒροκοβιίῶδῃ, δηὰ [μ9 βροϊκοϑπιδ 18 δ γα Υ͂ 
οοταΐηςς ἐπ (ἰδ 6 ἴοται ΟΥ̓ ἷ8 ον Ὀτοίμοτ. ΕῸΣ 8 
δἰ παῖ αν τογδίοσίουβ οοπποοίΐοῃι οὗὨ βρί τὶ 8, οἱά. 
Ἀοίϑ χ. 

γεγο. 16, 16. Τὸ ἥχίπρ οὗ 86 τοϊδίϊοι Ὁθ- 
ἔνϑοι Μοβοβ δηὰ αοά, δπὰ Ὀοίνγοοῃ Μοβοθ δῃηὰ 
Αδσγοη, τουδὶ μδνθ ϑῃιτον ααυϊοϊοὰ {μ6 ἀουδίογ. 
Το τοϊδιΐου Ὀοίνγοοθι Μοβε68 δηἃ Αδτοη ἰβ ἰο ὈΘ 
ΒΏΔΙοΟΚΟυΒ ἰο (μὲ Ὀοίνγοθη αοα δηὰ μ'8 Ῥυορβϑί, 
Ταῖβ αϑαοϊπιηθηΐ ἀοοθα τοί ἤάνοῦ (6 ποίΐουῃ οὗ 8 
Ἰἰτογαὶ υογ δ] ἱπδρί γαϊΐοη, Ὀσὺ 81} [δ 9 ΙηοΓῸ ἀ6- 
οἱ οάϊγ ἱμδὲ οὗ ἃ σθὰ] οὔθ. [ἐ δοσοοτὰβ σἱῖ (89 
δρίγὶῖ οὗ Φυάαϊδιϊα δδαϊΐοι, θα ἐπ9 ΤΡ Ότ.5 

ἰοῃθ ἄοσιῃ ὨΝΤΙ Ὑ) ἰπιο 27 “ΤῸ 6 πιδδίοσ 
ΟΥ̓ ἰθϑοπ ον. ὲ 

κ, [06 ἐμίδ ροίεϊ οοιρ. ππᾶον “ Τεχῖαδὶ δηὰ Οσαπιπιθείο 8). " 
--Τα.]. 
{ {1856 Α. Υ͂. αἰδο βοΐϊδεηιδ δ οχσρτεβείου ὉΥ πίη [89 Ργθδο 
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γεν. 17. Δηᾶ τ8ὲ6 πἰΔ4.--Οαἱ οὗὨ ἰΠ6 τυδίϊο 
ΒΡ ΟΡ 5 βἰ δ δ ἰο ὈὉθ πηδὰθ 8 ἀἰνῖπα βίο Ὁ- 
Βοταὰ᾽5 βιδῖῦ, {π6 Βυγῃῦο} 15 ογβδὴ οὗ τὸ αἰγνὶπο 
βἷρηδ. Ταΐβ οσάϊηϑῃοθ, (00, ταδὶ δ γο οἱοναιοὰ 
ἷα βοῦ]. Ηοσϑ ἰμθτὸ 88 ἰο ὃο πο οδοδϑδίοῃ ἰὼ 
ΒΥ, ““ Ὁ Κοπί]ο βἰδῆϊς, που]ὰ 1 δὰ προσ ὁχοβδηρϑά 
ποθ ἴθ (6 ϑιυνοσὰ ἴ᾽᾿ 

ον. 18. Το ιῖῖβ τοαυοϑὺ ΤὉΡ ἃ ἰθὺ οὗ δῦβϑῃοο ἷ8 
ἐγυϊΎ.], Ὀπὲὶ ἀοο8 ποῖ ΟΧΡΤΟΒΒ (86 Ὑο0]9 Γαΐ. 
ΤῺ18 Φοίτο οουἹὰ ποὺ Βαγ ὈΟΣΏΘ. Ηἰ8 ὈΓΟ ὮΝ ΓΘΩ 
τὸ (0 [5γδο] 98, δὰ 1.18 ἱπυοδιὶ σις τ ΠΘΙΒ ΟΣ 
ΒΟΥ δΓῸ ἐῳ ΔΙί'νο [88 ἃ Εἰ ὮΘΥ δἰ κῃ  ἤσδποοθ. 

γεν. 19. ΑἹ [89 9: δ1τὸ ἀθδᾶ.--- ΤΕ }9. α͵8- 
οΟΪοθσῦτο ἰδ ἱηἰσχοἀυσοαὰ Ἡἱΐ οτΐϊπθηὶ δέπο88. 
Ατοοῦς ὑδ6 τιοἰλνοβ Μμϊοἢ τηδὰθ ΜοΒ68 ἩϊΠ[ηκς ἰο 
Ὀπάοχίδκο (86 τηϊδοΐοι, ὑ818 Δδθῦγϑποῦ δῃουϊὰ μοὶ 
οοδθ. Ηδ μιδὰ ἤγϑι ἰο όσα ἷβ γοδοϊαϊίοῃ δἱ 
180 τἱϑῖς οὗ δπάϊης ἰμθτὰ δ6}}} ἐν. Μουθούοσ, 
86 848 οἢ δοσουπί οὗ (1680 ΣΩΘΏ δἰ ἰθα8ὲ ὀχργοδδϑοὰ 
ΠΟ Βοδἰϊδιΐοι. 

γεγβ. 20-26. αὶ 18 βορὸ ὑοϊδίϑα ὈΘΊΟΩ σα ἰὸ 
. Μοβοδ' ΟΌΣΙΟΥ ἥγοτῃη Φοίτο᾽ Β τοδί θηοθ ἰὸ {86 

Μουπηὶ Ἠογοῦ, ἐ. 6., ἤγοτα {86 δου! -Θδδίθσῃ ρῥγὶ 
οὗ (Ὲ6 ἀοδβοσί. 

γον. 20. ΕΠ 80}8.--- ΟὨΥ ἰδ6 ο56, ἰΟ ΒΒΟΤΩ, 
825 Ὀδθοῃ παπιοὰ, δπὰ ἐμαὶ Ὀθοδυδο ἰδ πδῖὴθ 
Βοιυϑα (0 ΟΧΡΓΟΒ5 Μοδβοβ᾽ {66] πᾷ οὗ οχραδίνγϊδιΐοῃ 
ἦη ΜΙιάϊδη. Τμθ οἶμον, ΕἸΐοσον, ἰδ δηθὰ αἵϊοσ- 
ὙδγὰΒ (χΥἱ. 8, 4). Βυίΐ μἷ8. Ὠδπιθ 18 ἰηἰγοἀπορά 
ΒασΟ ὉΥ ἰμ6 Ψυϊχαὶο (δοοοτϊπα ἰο βοπιθ Μ9ῆΆ., 
ὉΥ (Π0 1,ΧΧ.}ὺ. δηὰ Ὀγ [ἰδ γ. Μοβοβ πνϑηὶ οἢ 
Ζοοῖ ὍΥ ἰδ 846 οὗ ἰβοβὸ στἱαϊπ οἱ 88868, αὶ 
ΌΟΔΙΒ ἰδ6 δἰ οὗ αοα ἴῃ μἷ8δ δαμὰ. “ῬΟΟΣ 88 
μἷ5 ουἰπατὰ ΔρΡροάγϑδῃοο ἰ8, γοῖ ἢ 888 ἴῃ Ϊ8 δὰ 
0 εἰδή Ὀθίοτο Ἡπὶοῖ ῬΒΟΓΔΟΙ᾿ Β ῥυὶὰθ δηὰ 6]]} εἷδ 
Ῥοποσ τουδὶ δον [Κε-]]]. 

γεν. 21. Οπ 86 ΝΑΥ̓ ἵτουι Μ|ἀΐδη ἰο ΗΠοτοῦ, 
ἐοτασὰβ Εαγρί, ΦοΒβουδὴ σορθδίϑ δηὰ ὀχρδϑηὰδ ἰδ 9 
Ὅτοὶ οοπιτϊβδίου, 88 ἃ 88 ἰῇ δοσογάδῃοο σὶϊῃ 
Μοβεδ᾽ αἱδροαδίἰἴοι ἱο ὈθοοΙθ ΒΌΒοσ θα ἱπ τηοαϊ- 
ἐδιῖοηδ ὁπ. ἷβ γοοδίϊΐοῃ. 4411 189 υυοπᾶθεη.--- 

ὈἾΛΘΘΙ-Ὁ3. ΤΠῸ τέρατα, ΟΡ {μ0 ἐοτ τ 16 δἰ ζτιδ 
ψΔϊσοΝ δγο σοσητηϊ θα ἰο Εἶτα οομδίϊίαἱθ ἃ τ δ ο]9 ; 
διὰ δοοοσϊηρὶῦ 6 ἷΒ ἰο υπίοϊὰ ἰδ 9 ὙΔ}010 δοσὶθβ 
ἧι οσάαρ (οῃ στο ΐγδοὶθδ υἱά. (Π 9 σοι, οα Μαίί., ῥ. 
1δ8).. Αὐὰ νῃγῖ Βοσδῦθο {μἰ8 8 τηϑὰθ π6668- 
ΒΑΥΎ ἴῃ ΟΥ̓ΔΘΡ (0 τηϑοϑί ἰδ Βυσσοδαὶνο αἱθρ] Αγ οὗ 
οὐάυτδοΥυ τὶ πο ῬΒΑΤΔΟΣ 18 ἰ0 Τοβὶδὶ (680 
ἰοττῖῆο δἰχηθ. Βυὶ, ἐμαὶ ΒΘ 8 Ὺ ποῖ ου ἰδἷβ 80- 
οουπὶ Ὀθοοῖηθ ἀϊδοουταροά ἴῃ Βἷ8 ψοσῖκ, Β6 ἰδ ἰο]ὰ 
ἐὺ ΘΑΥΪγ (μὲ αοα δἰπμβο] ἢ ν1}} Ββαγάθῃ [89 
μεοχί οὗ ῬΒδγδοΒ τὶ ἷ8 Ἰυὰριηθηίδ, 0 {9 
ῬΌΤΡοΟΙΘ οὗὨ Ὀσίηρίης δρουΐ [πὸ ὅπ] ρἱοτῖουβ ἰβδιιθ 
( Ριά. ι80 Οοτητα. οῃ Βοπι., ὁ. ἰχ). 89 ἰῃγθ6 
ΤΟΥΤΩΒ ὀχργοβδῖνο οὗ βδσἀθῃΐῃς, ΡΠ, 10 τ08Κο ἤττ 

(τον. 21), ΠΣ, (0 πιδῖζο μασζὰ (Υἱῖ. 8), δαὰ 39, 

ἐο τα ῖκθ ὨΘΑΥΥ οὐ Ὀ]αηὶ (Χ. 1), ἀοῃοίθ ἃ ρτδάμα) 
ΤορτθαβΒ. 19 ἤγϑι ὑθσῖὰ ΟΟΘΟΌΓΒ, ἰδ 18 ὑγι δ, 88 

1.1.6 ἀοβίσηδίϊου οὗἉ 86 Τα ἀατηοη δὶ ποἰΐομ, τ ΒΘΆ 
ἐπ6 μαγάϑηϊηρς [.848 δὴ ϑῃιγοὶυ πον Ὀορίπηΐηρ, 
δηὰ ἃ ΠΟῪ δοΟρΟ (χίν. 4; χὶυ. 17). [ὲ 18 στ κὨῪ 

οἰῃσίοοῦ οὐ ποΤοΩδ ἐδο ἩθΌτοΥ που]ὰ πιοτὸ ἘΧΕΡΙΙΥ Ὀ6 
λὐρηρρλνα Β. τὰ Βὲ.611 ὑθ0 ἃ τηουὲδ ἰο ἴΠ66, δὰ [πο 8)41]} ὕὉ9 ἃ 
Θοὰ ἴο " ἼΘ Βαυθ ΠοΙῸ ἰδηρίδκο δίτα σ ἴο, δὰ 111 π6- 
ἐτοϊοὰ ὉΥ, ἐμιαὲ [η τί. 1, “ 8699, 1 Βαγο πδῶο ἴμθ6 ἃ ὁοὰ ἴο ῬΒβ. 
ΣΟ; δηὰ Αδεοῦ (ΠΥ Ὀγοίδοῦ 6} 4}} Ὀ6 [ὮΥ Ἀλλὰ λυ Ἀ6 ἴδ 

(προφ ΟἿ ὙὖὃΐοΟ δροδῖκδ 7ον δῃοῖδθν) ἰ8 ἐδ δροῖκ ο6- 
τοϑῖ (Ἰ 081} οὗ ΒΟ ΑΔΙΟΏ .6 ἰο γϑοοίγο δι οοιατοθποδῖθ 
τιοοδαζοῦ τοῦ;  οδο6.--ἴ8.} 

Ὁτουῦρδὶ ἤρου ταρὰ 88 8 β' ρηὶ δοδηὶ οἰσουτηϑέϑησθ ὉΥ͂ 
Ηϑηρβιοη ον, Καὶ!, δῃὰ οἰ το, ἰμ8ὲ ἱῃ Βαγάθη- 
ἴῃς οὗ ῬΒΑΥΔΟΒ᾽ 8 ϑατὶ ἷ8 ἔθη {ἰπι98 δδογί δὰ ἰοὸ 
αοά, δπηὰ ἴδῃ ἰἰτηθ8 ἰο δἰα)δο], ῬΒΔΓΘΟΝ᾽ 5 8βο]ΐ- 
ἀοιοττηϊπδίΐοη ἢ 85 (μ6 Ῥυϊογίιγν ἰβγουσῃουί. ΤῈ6 
Βετγάἀοηΐης ᾿ηδυθηοο οὗ αοα ῬΥΘΘΌΡΡΟΒΟΒ ἰδ 9 56}7- 
οὈααυγαίίου οὗ ἐδ βίημπου. Βαὶ αοἀ πατάϑῃϑ Ὠΐτα 
80 ὑπ ΒΡ 608 Βἰπη8617, ὈῚ Γαγιμβογίηρς [6 Ρτο- 
6688 οὗ δε] [-ορἀ υταἰΐοα ἰΒτουκὰ ἰμΠ6 βαθ ἰηδυ- 
Θη068 ἩΒίοΙ του] ὰ Δ οἢ 8 Ῥΐουβ βρίτὶί. Τϑὶϑ 
Ὧ6 ἀ065 85 8ἢ δοὶ ποΐ 6 ΓΟΪΥ οὗ ρῬογιιίδβδίοῃ, Ὀὰὶ 
οὗ ἡπαϊοϊαὶ δουθγοίζηίγ. γιά. Καὶ], ὑ. 458 544. 

γόον. 28. Ιατεθὶ ἰ5 ΤΩΥ ΒΟ, Ὁ ἤταῖ-Ὀοσε. 
οιρ. θοαὶ. χὶν. 1, 2; Ηοβ. χὶ. 1. Τὸ ἀοοιγίηθ 
οὗ 86 8ὅοῃ οὗἨ αοἀ ΒοΙΘ ἤγϑί ΔΡρθδγβ ἰπ ἰΐ8 ἰγρὶ- 
68] ρζοσιηϊπδὶ ἔοτι. Κοὶϊ τη αῖκοβ (}ὸ ομοοβίῃᾳβ οἴ 
ἴ8τ8ο] Ὀοαίὶη τὶς ΑΌΤΔ Δα, δηὰ ὁχοὶ ἀ68 ἴγοια ἰςΐ 
ὑπὸ ἔδοὶ οὗ ογϑαϊΐοη," 88 ἯὙ6}} 88 6 βδρὶγὶϊι] 
ξεῃοτγαίϊου, 80 ἰδὲ ἔπ οτθ Τϑιμ δ ΒΒ ΟἿΪΥ͂ ΔῊ 6]06- 
(ἴοι οὗ πποομάϊ(ἰ ο8] δἀορίϊοι δηὰ οὗ δαθβοαποηὶ 
οἀποδίΐου, ΟΡ οἰἶο6] οτεδίΐοῃ. Βαί ἰμ9 Δρρ]}68- 
(ἴοῃ οὗἩ 980 δὈΒβίσϑοιΐ οη8 ἰο 89 ΟἸ τ βί οἱ συ οΥ 
(86 Ν. Τ. πουϊὰ ΡΟΣ Βδρ8 ὃ9 ἀϊδῆουϊ. γιά. οι. 
οὐ Βουι. Υἱἱῖ. 80 οχρτοβδβίου, ἥγεί- δογη δοτι, βὰς- 
Κεοδὶβ ἰμὸ ἠαίατγο δἀορίϊοῃ οὗ οὐμοὸῦρ παίΐοῃβ. ἔὮ 
11 δ'αν ΤὮΥ 80} .---Τ 8 (πτοδῦ ἸοΟ κ8 ον διὰ 
ἰο {πὸ οἷοβο οὗ (πο Εγρίϊδῃ ρἱδρζιθδ. 

γον. 24. ϑϑοιῖην δυάάδη ἰατῃ οὗὨ δὶ β. 
Υοί ἰὰ ἰδ οσοϑδὶοποα ἈΥ̓͂ ἃ ῬΤΟΥΪΟΌΒ ΙΩΟΤΔ] ἰῃ60Ώ- 
ΒἰΘιΘὨΟΥ̓͂, ἩΠῚΘ ΠΟΥ͂ [ὉΓ ἰδ 6 ὅτϑι (ἰτὴθ 18 Ὀσουρσαί 
6086 ἰο {86 Ῥτοροί᾽ 8 σΘοῃβοΐθηῃσθο. Ηθ νῆο ἷἰβ οὔ 
Βὶκ ΜΑΥ͂ ἰο ἰΌοταὶο ἰμ6 Ῥϑορῖὶο οὗ {μοὸ οἰγουπιοὶ- 
βἴοῃ, 888 ἰὼ Μά ΐδη ουὐύϑη πορ]οοίβὰ ἰο οἰ του πιο β9 
ἷδ βεοοῃὰ βοὴ Β]οσοσ. Το τγδί οὗἩ αοα δοῖηθ8 
ΡΟ εἶπ ἴῃ 88 δἰίδοϊς οὔ τοῦτα] τ ΘΙ Π 685, ἰῃ 8 
αἰδοιγοβοίης ἀθδι εν ἔθος (ΡΒ. χο.)ὴ. ῬΓΥΟΌΔΟΪ 
ΖΊΡΡροσδῃ δδὰ ορροβϑὰ ἐδθ οἱγουπηοϊδβίου οὗὨ ΕἸ1- 
ΘΣΟΥ; ὮΘΠῸ6Θ Β.6 ὨΟῪ ἰὨἰΟΓΡΟΒΘΟΒ ἰ0 Β6Υ0 ἈΘΡ ἢ 8- 
Ὀαπά, β8ι6 οἰτουτμησὶδο5 ὑμ6 οὨ ϊὰ τὶν ἃ δίοπο- 
ἰκη δ (πιοτὸ βδογοὰ ἰμδὴ δ τηοί δ] ο Κηϊΐθ, οἱ 
δοοουηὺ οἵ (σα! 0 η); Ὀὰΐ 5886 ἰδ 8ι1}}} Ὡπ80]6 ἴοὸ 
6ΟΏ 6681 ΒΟΡ ἐἰϊ- απιοτ, δηὰ ᾿αγα ἰἰ 9 ἔοτοϑ κί δί 
ἷ8 ἔδοί ψὶτὰ (89 πτογὰβ: “Α Ὀσίάορτοοαι οὗ Ὀ]οοά 
ἃτί ἰδοὺ ἰο πηο.᾽ ἢ 

γόον. 26. Ζίρρογδβῃ βοϑιβ ἰο ὯΘ ΒΌΓΣΪΥ δϑουί 
(ηὴ96 τΒοῖθ ἰτγϑίῃ οὗ οἰγουπιοίδίομθ. ΡΓΡΟΌΔΌΪ 
Μοϑοδ ἰδ (ΠΟΥ ΘΌΥ Ἰοἀ ἰο δοπὰ Βοὲῖ σψἱ ἰῃ6 0}}}}- 
ἄγϑῃ Ὀδοῖς ἰο ΒῸΣ ἔδί μον ἰο σοιιδῖῃ ἀατγίηρ ἰδ 6 Σο- 
τοσὶϊπάοσ οὗὨ 18 υππάἀοτίαϊκίης. ΕῸΣ Ὡοΐ π|}] 8 
τοίαγῃ ἰο ἐπ6 ρϑηΐηδυϊα οὗἩ Ξ΄'πδὶ ἀο98 ιἷ5 (δίμον- 
ἱπιϊανγ Ὀτίηρς δὶ8 ἔδυ ἰο πἷπι. 

ον. 27. Οη ἰδ οὔθ δδπηὰ, Μοβϑδ 18 ἔγοοα ὕγοιι 
ἃ δἰπάγδῃοο, τ ἶσ 18 ΟΠΙΥ͂ ΟὈΒΟΌΓΣΟΙΥ πἰηἰθὰ αἱ, 
ὉΥ (86 τοίαγῃ οὗ ΖΊΡρογδ; οἱ 89 οἴμοσ μδηὰ, ἃ 
ἔτοδὶ οουιΐζοτὶ διαὶ ἰδ αἷπὶ ἰῃ (89 δοιιΐορ οὗὨ δὲβ 
ὈτοΟίδοΡ Αδγοη ἰο τηϑοὶ Εἶμ. 

Φ[ῚΔορμθ᾽ 86 ἰδηρῦδρο ἰδ: ἦε ἰδφεί αἀἱσ Ἐγὰλ! Ἰεγααῖΐε 
ἔΡΡΗ γον θεῖον ἄπο, μοὶ δολ ίοοοί υοη τᾺΡ ἀκ αἱ Τῆαῦ- 
ϑαοδα ἀΔΟΥ ) Ἢ" εἰο. ἴῃ ᾿ἰγα μα πρ τὸ Ὦδνο ἰχηοχοῦ [δ 9 βολδργωπσ, 
ρΡτοροαίείου " αἰ," πὨΙΟΆ, 7 τοοοχοζοά, ὙουἹὰ γϑαυΐγο [ἢ 6 
δοῃηΐθηζο ἰο τοαὰ : “ Εαοί!. .. Ἰΐοτδ ζοπι ἰτ [6 οδμοοδίηκ οἵ 
16Γ861] 86 ἔδει οἵ ογζοδιίοῃ," εἰσ. Βυϊ τΠἷκ που ]ὰ οογίδί ἢν Ὁθ 
8, τοἰατοργοδουϊδίίοη οὗ Κοὶϊ, ουϑὴ ἰΥ ἰ ποῦ ἃ ΟΟΠΥΘΥ͂ ΔΩΥ Οθαῦ 
δοηδο ἰῃ ἰθϑοῖ. Ἧο οοροϊυᾶο ὑμδὲ “ αἰ" ἰδ ἰῃοοσγίοὰ ὮὉΣ ἃ 

ἰςδὶ οστοσ.- -ΤὰᾺ.]. 
{Π| ἴοχὶ Ἀπά {πὸ ΘΟΠΙΠΙΘΏΪΑΣΥ ὈΟ ἢ Ἰοατο ἰΐξ δον δὲ 

ἀουθιπ| Ἡ Πϑίδον ἔμοδϑο ποτὰ ἃγὸ δι ἀγοαδοὰ ἰο Ἀἴοδοθ οὐ [δ 
οἸἨ]ὰ : θὲ τῆθΓῸ δὴ Ὁ6 {{||6 ἀοα ἰμαὶ Μοθοδ ἰδ ἴΠ6 Ομ. 
Τ0ο πηοδηίης ἰδ πὶ Μοϑοα δὰ Ὀθθὰ τ6}}-Ὡἰχ Ἰοσὲ ἢ» Ποῖ 
ὉΥ 886 τοκδίδ ἷπλ ΥΥ οἰτουτησιδίης ἴπ6 δοῦ; "ΐ 
ἰὴο ὈΪοΟάγ οἶἶεσὲ οχοίίοα ποῖ ἀἰδρίοαδιγο, δῃὰ ὈΥ {πὸ βῶγ- 
πα, “Α Ὀγίδορτοοι οἵ Ὀἱϊοοά τὶ ἰμου ἴο πιθ6," βι)θ τηρϑδηβ ἴπδὶ 

86 ὯΔ8, Δϑ 1 γογο. τορδίμϑα Ὠΐ δ ἃ υϑυαπὰ ὉΥ ἴἰθ ὑἱουά 

οὗ Βοζγ ομ Ἰά.--ΤᾺ.]. 



14 ἘΧΟΡΞ. 

γον. 29. ΤΏΘΥ τυϑῆὶ.---ΤῊἷδ 18 (86 ᾿ΟΌΣΠΘΥ [6] ον ΟἿ δοοορὺ {86 δοί οὗἨ ΒΟΥ Β᾽ 8 Θοσοσοΐθ- 
ἔἴσοια Ηοσοῦ ἴο Εσγρί. δἷου, δὰ ὈΟῪ δαουϊηρὶν Ὀθίοτο ΗΪΒ Τρ ΟΒΘΘΏ ρΟΓΒ. 

ΤΠΟΓΘΌΥ (89 ὈΘΟΡ]9 ογβδηϊσξοα ἐμοιηβοῖυοβ. ΠΟΥ 
Ψοσθ. 80, 81. ΤᾺΘ οἷἄοτα οὗἨ μ6 Ῥϑορΐο, δἴϊζοσ ἰ δοοδερίϑα δο γοοδίΐϊοῃ οὗ Ὀοίῃᾷ (0 ΡΘΟΡΪο οὗ “290- 

ϑδτίης ΑΔΓΟΣ᾽ Β τροβδαζο, δηὰ Βθοίπρ δ18 βίζῃβ, 1 ΒΟΥ͂ΔὮ. 

᾿ 

Ὁ.--ΜΌΟ8Ὲ5 ΑΝῸ ΑΑΒΟΝ ΒΕΕΟΒΕ ΡΗΑΒΑΟΗ͂. ΤῊΕΒ ΒΕΕΜΙΝΟΙΥ͂ ΜΙΞΟΉΤΕΟΥΪΠ ἘΡ- 
ΒΕΟΤ ΟΕ ΤΗ͂ΕΙΒ ὈΙΝΙΝΕ ΜΕΒΒΑΘΕ, ΑΝ ΤῊΝ ὈΙΒΟΟυΒΑΘΕΜΕΝΤ ΟΕ ΤΗ͂Ε ΡΕΟΡΙΕ 
ΑΝῸ ΤΗΒΕ ΜΕΒΒΕΝΟΕΕΒ ΤΗΕΜΒΕΙΨΕΒ. 6ΟΟ ΒΕΨΕΒΒΕΠ ΤῊΪΒ ἘΡΕΕΟΤ ΒΥ 80- 
ΓΤΕΜΝΙΥ ῬΕΟΜΙΒΙΝῸ ὈΕΠΙΨΕΒΑΝΟΙΕ, ΒΕΥΕΑΙΙΝῸ ΗἸΒ ΝΑΜΕ ΕΗΟΨΑῊΗ, 5Ξυ.ν- 
ΜΟΝΙΝ6 ΤῸῈ ἩΒΑΡΒ ΟΕ ΤΗῈ ΤΕΙΒΕΞΠ ΤῸ ὑΝΙΤῈ ὙΠΙΤΗ ΜΟΒΕῈΒ ΑΝῸ ΔΛΑΒΟΝ, 
ΒΑΙΒΞΙΝΕ ΜΟΒΕΒ᾽ ἙΒΑΙΤΗ ΑΒΟΥ͂Ε ΡΗΛΒΑΟΗΒ ΡῬΕΕΙΑΝΟΕ, ΑΝῸ ῬΕΟΚΑΒΙΝῸ ΤῊΒ 
αΙΟΒΙΟῦΒ ΟΕΟΤ ΑΝ ΙΒΒ5ΓὉΕ ΟΕ ΡΗΑΒΑΟΗ᾿Β ΟΒΌΌΒΑΟΥ. 

ΟΠΑΡΤΕΒΕ Υ͂. 1---ῷ". 7. 

1. ΑΝ δϑδογσπαγά Μοβο δηὰ ἄβϑδτγοι ποηΐ ἴῃ ραν δηα ἰο]ἀ [βα]ὰ απίο] ῬΒΑΓΔΟΝ, 
ΤῊ βαῖῖ Φοδόυδα, αοα [πὸ αοἀ] οὗ [Βγ86], 1,6ὲ τ Ἰρο τα ὅο, ἰμαὺ {Β6Υ͂ ΤΩΔΥ ΒΟ] 8 

2 [ραβὶ υπΐο Τὰ6 ἰπ {86 ΠΟΥ ο886. Απα ῬΒΔΑΓΙΒΟΝ βαϊά, ΥΥ Βο ὦ Φοδβονδὴ, ἐμαῖ 1 βῃου]Ἱά 
ΟὈΘΥ͂ ἷϑ γοΐοθ ἰο ἰοὺ Ιβγ86] σοῦ 1 ΚΠΟῪ ποῦ Φεβοόνδῖ, ποι μοῦ Μ111 [8ηα ΤῊογθονοΣ 

8. 1 Μ1}} ποὺ] 1οὐ Ιϑγδ}ὶ ζο. Απά {δ60 βαϊά, ΤῊ αοά οὗἩ {86 Ηφθῦτγοτβ μαι τηοὲ τὶ ἢ 
[πηθ0]7 ἃ8: οὐ 8 γο, 8 ῬΧΔΥ ἰμ66, {ΓΘ ἀδΥβ᾽ ἸΟΌΤΏΘΥ ἰπΐο [86 ἀοδογί, δῃὰ βϑοσῆοθ 
υπίο Φοθονδῃ οὐὐ αοά, ἴωι ἢ 1811 ὕροὴ ὺ8 ΜΙ} [86 ρΡϑβϑί] θα, οσὁ τὶ {86 ϑυοσζά. 

4 Αμᾶ {δὲ Κίηρ οὗ Εργρί βαϊα υαπίο ἴποη, Ἦ Βοσϑΐοσο ἀο γο, Μίοθβεβ δῃὰ ἄδγοῃ, 1Ἰοὲ 
δ [τ6 6850] 086 ΡῬΘορ]6 ἔτοται ἐμοῖσ σου κ8ῇ σοῦ γοῦ ὑπο γοΟΌΣ Ὀυγάθηβ [8818]. Απὰ 

ῬΒΔΓΔΟΣ Βαϊ, Β6μο] ἃ, {86 ΡΘ6Ο0Ρ]9 οὗ {Π9 Ἰ8πα ΠΟῪ αγδ ΤΩΔΗΥ͂, δηἀ γ0 τοδκο ἰβθτα 
6 τοβϑὲ ἔτοτπι ἐμοῦ Ὀυγάθηβ [(8518].0 Απᾶὰ ῬΒΔΥΔΟΙΝ οομησηδηαθα [ῃ6 βᾶηθ ἀδὺ {89 
7 ἰλϑικτοδβίοιβ οὐ [86 ρθορὶϑ, δῃὰ {ποῦ ΟΠ ΟΟΙΒ [ΟΥ̓ΘΕΒΘΕΓΒ], ΒΑΥΩρ, Ὗο 8881} ΠῸ ΙΟΓΘ 

εἶνο ἔμ ῬΘΟρ]9 βίγανγ ἴο τ θ ὈγΙΟΙΚ, ἃ8 Ὠθγθίοίοσθ; Ἰοὺ ἔβθτη ρὸ δῃὰ ρδίβονς βίγαν 
8 ἴον ἐβϑιηβοῖγοβ. ἀπά ἰῃ6 [816 οὗ [86 Ὀσῖοκα πὶ ι ΠΟΥ ἀϊα τηακο [ᾶῦὸ Ἀθη 

τ ΚΙ ΠΡ] Βογοίοοσθ, γ6 8.}8}] ΙΔ Ὺ Ὅροι ἔμθῖα ; γὸ 888}} ποὺ ἀἰταϊπ88 αμσἠξ μογθοῦ: 
ἴον ὑΠ6 0 δο [αγ6] 1416; ὑπογοίοσο (ΠΥ ΟΥΥ, Βα ΎΙηρ, [οὐ υ8 γὸ απά Βϑοιιῆοθ ἴο ΟἿΓ 

9 αοἀ. [οὐ ὑπ6 ΓΘ τοοσὸ πους Ὀθ ἰδ α ἀροπ [86 τηρη [Ἰοὺ {86 ποΥς θ6 ΒΟΑΥΥ [οτἶ [ἢ6 
τη6}7}, ἐμαὺ {ΠΟΥ͂ ΤΩΔΥῪ ἰαῦον ὑμογοίῃ [δ6 Ὀυδβὶοα ΜΙ} 1]; δηά- ]οὲ ἔμοτὰ ποῖ 

10 νδίῃ [Πγ]ηρ1 πογᾶβ. ἀπά {86 ὑδβἰκτηδβίθσβ οὗ {89 ῥθόρὶθ σϑηὺ οαὖ, δηὰ {δεῖτ οβοοτθ 
[ΟΥ̓ΘΥΒΘΘΙΒ], δηἃ (ΠΘΥ ΒΡΑΚΚ6 ὑπο {86 ΡΘΟΡΪΘ, ΒΑ γιηρ, ΤἬυΒ Βα} ῬΏΔΥΔΟΝ, 1 π}}} 

11 ποΐ ρσίνο γοὺ βίτανγ. ἋΟ0 γα, χοί γοῦ βγαῦν ΜΠΘΙΘ γ6 οδὴ μα [ὑ ; γοῦ [[07] ποῦ δυρᾷὲ 
12 οὗ γοὺῦν ψοΓΚ 884}} 06 αἰπιϊπιβμβα. Κβο [πα] {80 Ρθ00]9 ᾿ϑγθ βοδίίεγθοα βθσγοδα 
18 {πτουρδοαυῦΐ 4]} {π6 ἰαπι οὗ Ἐξργρὺ ἴο ραίμον βία Ὀ016 Ἰπβίοδα οὐὗὨ [[Ὁ7] βίσαπσι ἀπά 

{86 ἐδϑικτη βίοσβ πδϑίθα [ὑτρϑα] ἐΐσηι, βαυϊηρ, ΕἼ]1Π] γουῦ ΜΟΥΚΒ, ψοιῦ ἀδΙ]γ ἔβαῖκα, 
14 88 σἜΘῺ ἰμ6 76 ΜΒ βίγσασ.0 Απα ἰδ οἹοοσβ [ΟΥ̓ΘΓΒΘΘΓΒ] οὗἨ [86 οὨ]]άγρη οὗ [δτβϑοὶ], 

ψΒΙΟᾺ [τ βοτὰ} ῬΠΔυδΟΒ δα βοὺῦ οὐδὸσ {μοῖη, ψογο ᾿οδίθη, απᾶ ἀοιημαπάρα [τ Γ0 
85.604], Ὗ Βετοίογθ μανὸ γϑ ποὺ [1816 γοὺγ ἰδβὶ 'π πιδκῖπρ' Ὀσῖοῖκ θοΐλ γεβίθγαδυ 

10 δῃὰ ἰο- δ 88 μοτείοίοτοῦ ΤΏοη [Δπη4] (Π6 ΟΥ̓ ΟΟΥΒ [ΟὐΘΙΒΘΟΙΒ] οὗὨ [6 οἰ] ἄγοη οὗ 
16 Ιβθγϑθὶ οδηθ δῃά οτἱϑα υπίο ῬΆδγδοΝ, βαυίηρ, Υ Βογοίοσθ ἀθα]θϑὺ ἴμουὺ ἐδὺ8 τι ἐὮῪ 

Βουυδηΐβ ἢ ΤΏΉΏΘΙΘ ἴΒ ΠΟ ΒίΓΘΥ ρίγεθῃ Ἀηίο [ΠΥ Βευυδηΐβ, δῃἀ {Π6ῪΥ ΒΑΥ ὑπίο ὑ8, ΜῖαΚο 
Ὀτὶοῖ ; δηά, Ὀθ}ο]α, ἐλ βογυϑηΐβ αγὸ Ὀεδίβη ; θαὺ (δ9 ἔδυ] Θ Ἰὼ (μΐηθ οὐ ὈΘΟΡ]Θ 

ΤΈΧΤΟΌΑΛΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 ΓΥ͂οΓ. 8. ΤΏ15 οχρτοδείοσι '6 ἐ}) 6 βδηθ 86 [ἢ 9 ΟἿ ἰὩ [ἰΐ. 18 (ΟἹ) ἩΔΒΙΟὮ δ00 [80 ποῖθ), ὁχοορὲ ἔπδὲ 6 γ9 τ ᾿ΔΥΘ ἘῸΡΣ. 

[πεϊορὰ οἵ 7»). Βαΐ [Π9 ᾿πίοτοδηο οὗ ἴλλοδο ἴΌΓΣΤΩΕ [5 δο Ἰτοχυσῃξ ἔμδὲ ἐξ ἰδ πιοδὲ Ὠοίπσαὶ ἴο ποἀοτϑιδηὰ ἰμ6 ἵπο νογὼ 

86 οατίνδιοηΐ [πὶ δοτδο.--- ΤῈ. 
Υοσ, 9. 1 οΥΑΥ ρου," [Π0 στο Ὀοΐηκ ΓΟργοθο δὰ 5 6 Ὀυτάοη ἱπιροϑεὰ προ ἴδιο Τότ 6}1166.---ΤἙ.] 

8 ΓΥ͂ατ. 9. ΓΤ ΧΑΙΥ, “ ἀο ἴῃ 11, {ἱ, 4. ἢανθ ΘΒου ἢ ἴο ἀο ἰῃ ἴπ 9 ψοτίς ρίγϑη.---ΤᾺ.] 
ον. 16. ΤΥ νὰ τοδί ἴ80 οτάθτ οὗ 9 ῬΟΤΒ ἃ5 ΠΟΥ δίδηά ἰπ τὴ οτίχίπαὶ, 6 κοῖ ἃ τυ ἢ τπότὸ Τόσο 9 ἐσαπϊδιίσε 

οὔ [1ὴ6 ϑτηξ ρατί οἵ {Π||59 σοταὸ: “ βίγαν, ποῦο ἰβ χίνϑη ἴο Υ βετυδυῖ; διά " Βείοκ,᾽ [ΠΟῪ δα ἴο π|, “ὩλοΚο γο.᾽" ἙἘμίο ὑσίυ σ 8 
οὔξ ΙΟΓΥΟΙΌΪῪ ἴμ6 Δι ]ιοαὶα Ὀοΐνθθη “ δἰ ΣῪ " δορὰ “ Ὀχίοις."--ΤῈ.} - 



ΟΗ͂ΔΡ. Υ. 1---Ἅἱ!. 7. 1ὅ 
--.-..ο.ὄὕ.ὕὄΧΣΞΧ......ὄ.-Ὄὄᾧ: ΄ὦὮὖᾧὮΡ!ἕ,8! ς΄ Διπτ00....ϑὕβς-----------.................-ΞΒῬῬΘΌος  ΄ο΄οΠΠΓΠ“Π“Π“ΠΠ“Π΄ΠΠ“ΠὖὅῸὉὖὋΞἕΎ΄οῦ“..-..--.-.ῤ ῸῤᾷΛΖ ΞΘ ι.ι.ι.ι.. δ ςλ οο Τ᾿ 

17 ΓΙᾺΥ Ῥθορ]δ ατὸ ἱπ ἔδυ]}]. Βαΐ Βα εαἰὰ, Υ8 αγὸ 1416, γα αγὸ ά]6 [14]6 ατὸ γα, 1467; 
18 τἈῃδγοΐοσο τὸ 88Υ, [με υΒ ρῸ απα ἀο ΕδΔοῦῆοθ [απα ΒΔΟΙῆς6]7 ἰο Φεῆοναῃ. ἝΟο {δοχο- 

ἴοτο πον [πὰ πον ρ0], απ ποτκ ; [ἴὉγ [88η64] ὑπ γθ 8881} πὸ βίσανψ 06 ρίνθῃ γοι; 
19 γοί 8.:8}} γο [Δῃη γ 888} ἀ6] γον ἴΠ6 816 οἵὗὁἨἁ ὈΥΙΟΚΒ. Απὰ [86 οβήοοσγβ [ον ΓΒΘ618] 

ΟΥ̓ {86 σὨΙ]άγεη οὗ [5γ86] αἱ δε ἐλαΐ ἉΠΟΥ͂ τὐδγα ἴῃ [5880 {μϑιηβϑῖνοθ ἴῃ] 6Υ]] οαβά 
[{τοὰ}}]6], ΔῸΣ 1 τὰ8 Βαϊ, Ὑ658}}8}} ἠοὺ τη 18} [αἸταἸ 8}}} δυρῦ ἔγομι γοῦν Ὀυ κα 

20 οὗ [Ὀτιο 8,1 γοῦν ἀΔΗΠΥ ἰδ. Απα ὑδογΥ τοὺ Μόοβοβ δῃὰ Αβδγοῃ, Ἧ[ο βίοοά ἴῃ 1}6 
21 ψΑΥ͂ [πῆὸὴωΟῸ 6 γ6 βίδῃαιϊηρ ἴο τηθϑῦ ὑπ θ1}}, 88 (ΠΟῪ Τὴ 6 ἴσ} ἴτοαι ῬΏΔΥΔΟΣ : Απά 

ὕΒ6Υ βαϊ ἃ ἀπο {μ6πὶ, θμονδὰ Ἰοοὶς ὑροη γοὰ, δμὰ Ἰυάρθ; Ὀδοϑυβθ γθ ῃδύθ πηϑλᾶθ 
ΟἿΓ ΒΑΥΟΥ ἰο Ὀ6 ΔΒοχτοά ἴῃ [ὴ6 αγο8 οὗ Ῥθδγδοῖ, δῃὰ 1ῃ 86 Θγε8 οὗἩ ἢΪ8. βουυδηίβ, 

22 ἴο ρυΐ ἃ Βπο͵α ἴῃ ὑμοῖὶν μδηα [0 ΒΪαῪ υ8 Απὰ Μοβεοβ τοίυσγπθα υπΐο Φομονϑῆ, δμὰ 
Β814, Τογὰ, τ ΠΘΓΘΙΌΓΘ μαϑὲ μου 80 601} Θῃἰγοαίθα [μοι] ἀοηθ ονὶ] 10] {8 ρθορ]ϑῦ 
ΨΥ ὁ 10 ἐλαέ ἰδοὺ μαϑὶ [ἘῪ Πιαδὺ ὑδοι1} βοΐ τη ἢ ΕὟΓ βῖποθ 1 οἽϑδηθ ἰοὸ Ῥ;διδοὴ 
ἴο ΒΡ68Κ ἴῃ {ΠΥ ἤδῖηθ, 0 μαίῃ ἀο0ῃ9 6711} ἴο ὑ818 ΡΘΟΡΙΘ; πού μον Βαβὺ ἔβοὺ ἀρ] νογοὰ 
ΠΥ ῬΘΟρΙθ6 δἱ 8]}. 

(ΗαΑρ. 7Ι. 1 Τῆθη [Ἀπ] Φομονδὴ βαϊἃ υπίο Μόοβοϑ, ΝΟΥ 588410 ἔῃοὰ 866 πῆδί 1 υ]}} 
ἄο ἴο Ῥ]ΔΓΔΟᾺ ; ἴον ψ ἢ [(ΠτοῸρ ἢ" 8 βίγοηρ Πδηα 5881} ἢ6 ἰοὺ ἐβθῖη ρῸ, δῃὰ ψ ιν 

2 [του] 8 βίγοιρ μβαπα 884}} μ αἀσῖνο ἱμϑῖὰ ουἱΐ οὗὨἨ 818 ᾿Δπα. Αράι αοά βρδακθο 
9. απο Δίοβεβ8, 84 βαϊα υπίο κἷα), 1 απὶ Φοιονδῃ. Απαὰ 1 Δρρεοδτθα υηΐο ΑΡγδῆδπι, 

τιηΐο 18886, ἀηὰ πηΐο Φδοοῦ, Ὀγ ἐδ6 παπιδ οὐ [85]5 αοα ΑἸταΙΡ  Υ, θὰ ΟΥ̓ ΤΑΥ͂ ὨΆΙΩΘ 
4 Φοβονδὴ γ)8ἃ8 1 πο Κπόνσῃ ἰο ἔθη. Απα 1 Βαγνθ αἷβο [1 8180] ϑβίβ Ὀ]} 8864 τι Υ οογο- 

πδηΐ ΜΠ} ἔποπα, ἴο σίγα (μ6πὶ ὑμ6 ἰδηᾶ οὗ δηδδη, [Π6 ἰαπά οὗ ἐμοῖσ ῥ᾽] στ πηαρθ 
δ᾽ [Ββο]ουση], τ Βογοῖη ΤΟΥ ἩΤΟΓΘ ΒΕΓΒΏΡΘΥΒ [ΒΟΪΟΌΤΠΘΙΞ]. Απᾶ 1 δᾶνα δἷβδο ᾿ιοαγὰ ἰδ9 

ἸϑὨἰηρ; Οὗ [86 ΘΒ] άτοη οὗὨ [Βγ86], σοτι ἴμ6 Ἐπ Υρυϊδη8Β Κθθρ ἴπ Ῥοπάλρθ; δῃὰ 1 
6 δᾶνο Το ΘΠ οΓΟα ΤΥ οογοηδηΐ. ἮΝ ΒΟΓΟΙΌΓΟ Β8Υ υπίο {π6 σὨ]άγοη οὗὨ ἴβγβαὶ], 1 αηὶ 

“6πόνδἢ, 8πα [ ψ1}} Ὀσίηρς γοὺ ουὖ ἤτοτα ὑπᾶον ἴΠ6 ὈυγάθηΒ οὗ (Π6 Εργρίίδηϑ, δηὰ 
1 1} στἱὰ [46] 1ν 617] γοῦ ουἵ οὗ {ποὶγ θομάδρο, δπὰ 1 ψ1}} γοάθϑῃι γοὺ ψ1 8 βίγοιομοά- 

7 ουἱ δῇ δπὰ Ὑ11} στοδϑῦ λυπαρταθηΐθβ.Ό Απα [ ψ1}} ἰδ}κ6 γοῖι ἰο Τη6 [Ὁ 8. ΡΘΟρ]β, δηά 
Ι 1} 6 ἰο γοὰ ἃ Θοά: δηα γ0 8881} Κπον {παῦ 1 απὶ Δεν γοὰγ Οοα, ψΒ]οἢ 

8 [πδ0] Ὀτῖπροῦμ γοὺ ουὔ ἔγοτα πᾶν (Π6 Ὀυγάοπβ οὗ ὑπ6 Ερυρίίδηβ. Απὰ 1 κ}}} 
Ὀγπρ γοὺ ᾿π αηΐο {Π6 απ σοποογηϊηρ ἴμ6 ΜΒΙΟΩ [(Πη6 Ἰαῃα ΜῈ16}] 1 ΑἸ δ ΘΑΣ ἰὸ 
δῖνο 1ὖ [ἴ0 ρῖνϑ] ἴο Αρσδβδπι, ἰο ἴβ88ο, δηὰ ἰο Φδεοῦ; δπὰ 1 Ὑ1}} ρῖνο ἰξ γοὺ [ῸΓ 

9 β8ῃ Βουϊίδρο [8 ῬοΟΒΒΘββΙοη] : απὶ Φοιονδῃ. ἀπᾶ Μοβϑβ βραῖζο 8ὸ αηΐο {86 σὨ] ἄγη 
οὗ 15τ86] : Ὀϊὺ ὑΠΟΥ͂ ΒΘΑΥΪΚΘ Πα ποῖ αηΐο ΜόοβεΒ [ὉΓ δηρυ βῃ [νοχϑί!οη] οὗἁ βρὶγῖῦ δπά 

10, 11 [ὉΓ οὔθ] θοηάδρθ.Ό Αμπα Ψοδονδὰ βρακο ὑπίο Μοβοϑ, βαυϊηρ, (Ὁ ἴῃ, Βρθαὶ υπΐο 
12 ῬΒδσδοῖ, Κίηρ οὗ Εἰργρί, {μδ΄ Π6 οὐ {π6 ΘΠ] άτοη οὗ ἴϑγϑ6] ρὸ ουΐ οὗ ἷ8Β Ιαπά. Απάὰ 

Μοβ65 Βρδῖκθ Βοίοτο Ψοθονϑι, βαυίηρ, ΒΕΠΟ]4, {86 σὨ]Πάγθ οὐ [βσϑθὶ ᾶνο ποὺ ἤθδυ- 
Κοηρα υπίο τη6; ΒΟΝ ἴῃθη [8ηα ΠοΜ7] 588}} ῬΊΏΔΥΔΟ. ΒΘΆΓ ΤΩ6, γ͵λ0 ατὶ οὗ ἀποϊγουτα- 

18 οεἰδβοα 1108 [υποϊτουπηοϊβοα οὗὨ 1105] ἢ Απα Φοβονδὴ βραῖζο υηΐο Μοβοβ δῃηὰ υῃΐο 
ΑἌ ΤΟΙ, 8πα ραν {βοὴ ἃ οἴδῦρὸ υπΐο {πΠ6 ΟΠ] άτθη οὗ ἴβγαοὶ ἀπά υπίο ῬΏΑγδΟοῦ Κιηρ 

14 οὗ Ἐργρί, ἴο Ὀγίηρ ὑπ6 ΟὨΙΠ]Πάγθῃ οὗ ἴβγϑοὶ ουΐ οὗ [π6 Ἰαπὰ οὗ Εργρί. ΤΠαΒα δὲ [αγ] 
186 Βοδαβ οὐ ὑποὶγ ΚἈ ΠΥ β᾽ Βουβο5 ((Π 6 δησοβίγαὶ ἨΟιι868) : ΤῊΘ βοῃβ οὗ δυθεῃ, {Π6 
Ἀγβίθοτσῃ οὗἁ [ϑγδ6ὶ; Ἡδηοςῇ, δπὰ Ῥδ]]ὰ, Ηθζγο, δῃα (ὐἍγΙΩΙ ; ὑἤθ86 ὅθ [αγ}] [86 

1δ 1[8111]165 οὗ Εδαῦθη. Απᾶ {86 βοῃβ οὗ Κἰπιθοῦ ; Φοπλι6], δπα Φατΐη, δπᾶ ΤἬὭδα, δπα 
δοίη, δηα Ζοθδσγ, δπὰ δι], (ῃ6 βοῃ οὗ ὁ [{Π6] Οβῃδδη 8 ποτηβῃ ; {π686 αγό 

16 {μ6 ἴδπ}11168 οὗ Βἴπιθοη. Αἀμα {μθ80 αγὸ [86 πϑηιε8 οὗ (Π8 Βοὴ8 οὗ [,ουἱ δοοοσαϊηρ' ἴο 
1861} ροπογαιοηβ [ρΘη6Ά]ΟρΊ68] ; Οοσββοη, δα Κι ομδί, δπὰ Μογασί : δπὰ {Π0 γ68 8 

117 οὔ ἴδ [|1{8 οὗ [μονἱ τὐόγθ δὰ 8] μυπάγοα ΙΓ δηα βουθὴ γθ88. ΤῊΘ Βοη8 οὗ (ἀογ- 
18 ββοη: θη], δῃὰ βμῖτηὶ, δοοογάϊηρ ἴο {Ποῖν [Δ Π11}}1056. Απαὰ {86 βοῃβ οὗἩ Κο]ιδί: 

ΑἸσδΠ), 8ηα [Ζῇδγ, δὰ ΗθΌτοι, δπα [Π2Ζι6] : πὰ {86 γεϑγβ οὗ (86 16 οὗ Κομαίδ 
19 τοογὸ δι [8] Βυπάγοα {Βἰ ΥΓ δῃα ἰμγθθ γοᾶσθ. Απα {86 8βοη8 οὗ Μεγδαιῖ: Μϑβαὶὶ, 

δα Μυβλὶ : ΤΏοβα αγὸ [Π6 ΤἈ1}}}168 οὗἉ Τμδονὶ δοοοτάϊηρ; ἴο {πο ῖγ ρϑηθγαύϊομβ [ρϑηβϑὶο- 
20 ργν'ε8]. Απὰ Αἴωγϑῃι ἰοοῖκ Ηἷπι Φοομ θα ἷβ ἔμ ΓΒ βἰβίοσ ἰοὸ Ὑ1; 8πα βῇβ ὈΔΙΘ 

Ἐν Ὅπαρ. ΥἹ. ον. 1. Σ 6. ὉΥ νἱτίπϑ, οσ ἴῃ σοῃδοαιθῃοο, οὗ 7ολοναΐ᾽ε σἴτοης Βαπᾶ, ποὲ ῬΏΔΙΔΟΝ Ἐ, 88. 009 χαϊκὩϊ ἰτηδ απο. 

ΓΦ {ὕἴξὸγ. 3. ΤΠ] ΤΑΙΥ, ΚἹ ἀρροδγοὰ.... [π Θοᾶ ΑἸπα κἢν "-- οδο οἵ  ἐεραπδίαϊ, ταοδηΐπρ Κἰη Ἐμ9 ἙΔΡΔΟΙΥ οὐ" ΥἹἱά, 
Ἑπεϊὰ, Ααλ. ὧν. ὃ 399, ἢ; 668. ΗοΡ. ζ΄ 164, 8 α (γ)--ΤἼΆ.} 

ΤΤΥΕΣ, 8. ΤῊιο οτ κίδὶ μὰθ ἢ ᾿ τίου, 1ἱΐοσαι!ν : ΚΜ Ὠδιηο δοθουθ, 1 8 ποῖ Κποττ."-- 5. 

δ 



11 ἘΧΟΡΌΝΗ. 

πὰ Αδοῃ δηὰ Μοββεβ: δηᾶ {86 γϑδγβ οὗ {86 1118 οΥὗὮἨ Ατώσϑτα τοῦ δὲ [8] δυπατοά 
21 δηά {μ|Υγ δημα βούθὴ γο8γ8. Απά ἴδῃθ βοῃβ οὗ [ζῇδγ: Κογδῖ, δῃὰ ΝἜἝΡΙ6Ζ, δῃὰ 
22 Ζιομτι. Αμπάᾶ {86 βοῃβ οὗ [226] : Μιββδοὶ, δῃὰ ΕἸΖαρηδη, δὰ Ζ.ἢγὶ [5:08 Χ1]. 
28 Απὰ Αδγοὴ ἴοοὸκ κἷὶπὶ ἘΣ] ]Βμοῦα, ἀδυρ ον οὗ Αἰημϊηδάδῦ, βίος οὗ Νδδβῆοῃ, ἴο 
24 πῖΐο; δῃά 886 θᾶγὸ ἢ Νδάδῃ, διά Αδιῖμυ, ΕΣ] 68 Ζαγ, δηὰ Π{πϑασ. Απά [86 5018 

οὗ Κ͵οσδὰ: Αβϑὶγ, βαῃὰ ΕἸ Κδηβδῆ, δηὰ ΑὈϊΆβαρὴ : (Π1686 ατὸ ἴΠ6 181}}}168 οὗ {86 Κκοτ- 
25 Ὠϊ65. Αμπά ΕΠδαζΖαγ, ΑαγομΒ βοη, ἴοοϊκ ἷπὶ ὁη6 οὗ ἴι6 ἀδυρηύοσβ οὗ Ῥυῖ6] ἰο πιΐδ ; 

δΔηα βῇῆα θᾶγο ἷπὶ ῬΒΪΠΘὮ88: {680 αγὸ [868 Βοδάβ οὗ {6 1 μοῦ οὗ {86 ον θα 
26 δοοοτάϊηρ ἰο {μοῖγ ἴϑπι}} 165. ΤῊοθο αγὰ ἰμδῦ ΑΔγο ἀπ Μοβεβ, ἴο σοι Φοβονϑἢ 

5814, Βιίηρ οὖ [86 ΟὨΣ] ἄγοη οὗἩἨ Ιβγδ6ὶ ἔγοτῃι (πΠ6 ἰαπὰ οὗ Εργρὺ δοοογαΐηρ ο {πο ὶγ 
21 δτταὶοϑ [μοβϑί8]. ΤΉθβθ αγὸ ὑΠ6Υ σὨΙοῖ [80] Βρακο υπΐο ῬΠΆΓΔΟΝ, Κὶπρ οὗ Ἐργρί, 

ἴο Ὀτίηρ ουὖὔ ἴλ6 ΟΠ] άγρη οὗ [8Γ86] ἴγοια Εὐργρί : ὑπ686 αγὸ ἰῃδΓ Μίοβοβ δηὰ Αβτοῃ. 
28 Απα ᾿ὑ σϑῖὴθ ἴο Ρᾷ58 Οἢ [86 ἀδΔῪ υὐἦδπ 6 ονδὰ Βρακα υπηΐο Μοβοβ ἴῃ {86 Ἰἰδπὰ οὗ 
29 Ἐργρὶ, Τῃδὶ δοβονδὰ βραῖζθ υηο ΜόΟβββ, βαυΐηρ, 1 απὶ “6ῃονδα : Βρθδκ ἴμου υπΐο 
80 Ῥμαγδοῖι, κίηρ οὗ Εργρῦ, 4}1 (μ8ὺ 1 βαγ υπίο {Π|66. Απά Μίοβο8 β8]α Ὀοίογο ϑονβῃ, 

ΒοΒο]4 [ απι οὗ ὑποϊγουτηοῖβοα 11ρ8 [πποϊγουτ οἰθοα οὗ 1108], 84 Ποὺ διι4}} [ν|}}]} 
ῬΒΔΥΔΟἢ Ποδγκοη υπΐο τοῦ 

παρ. ΙἼ1. 1 Αμὰ Ψϑδβονυδὰ βαϊα υηΐο Μοβαβ, ὅθο, 1 Ββᾶνθ τηδᾶθ {866 86 σοα [οὐ] ἴο 
2 ῬΒΆΓΔΟΙ; δῃά Αδγοῃ (ΒΥ ὈτΟΙΠΘΥ 584}} Ὀ6 {ΠΥ ΡῬσόορῃθί. Του βμδ]ὺ 

Ι σοΙαπηδηα ἐδ66 ; 8Δπα Αδγοῃ ἰμγ Ὀγοίμ 888}} βρθᾶκ υπίο ῬΒΑΥΒΟΒ 
81 8}} {πὲ 
δ 6 βοηᾶ 

8 ἐμ6 σὨ!άτοῃ οὗὨ ἰβγϑοὶ ουὐἱ οὗ μῖ8 ἰδηά. Απα 1 ψ}}} βαγάθρῃ ῬΒδυδομ 5 δοαγίὶ, δηά 
4 τη ] ΠΡ] ΓᾺΥ͂ 8] 86 ΤΩΥ̓ ΜΟΠΟΘΙΒ ἰῃ ὑμ6 ἰαπα οὗ Εἰ ρί. Βαὺ ῬΒδγδοῖ 8}}8}} 

[ν.:}}] ποὺ Ἀθαγκοα υπίο γουῦ, (μα 1 ΤΩΔΥ [8πα 1 ψ1}}}] ἰᾶΥ ΤΥ Βαπαὰ ὕὑροὴ Ἐργρίῖ, 
διηα Ὀτίηρ' ὈΓΓ ταΐηθ ΔΥπλΪθ8, απ ΤΩ ῬΘΟΡΪ6 [ΠΥ οβίβ, ΤΑΥ͂ ΡΘΟΡ]6], [86 οὨΣ]άγοα 

ὅ οὗ Ιδαγϑ6], οαἱ οὗ (6 ἰαπὰ οἵ Εργρὺ ὈΥ͂ ρτεδὺ Ἰυάριῃοηϑ. Απά (δ0 “ΕΥ̓ΡΟΒΓΡ 8}4}} 
Κπον ἰμδὲ [ αἀπὶ οβόονϑῃ, ψ Β θη Βύγοίοι ἔοσίἢ πιὶμο [Υ] δδηά ἀροη σγρὶ, δᾶ 

6 Ὀτγίηρ ουὖ 186 Ομ] άγθῃ οὗ 18γ896] ἔγοϊῃ διποηρ ἱμθ. Απα Μοβοβ δῃὰ Αδγου αἰὰ 88 
7 [αἰὰ 80; 48] Φοβονδὰ οοιητηδηαρα (μθῖα, βθοὸ αἰὰ {μ6γ. Απὰ Μόοβοβ τυαϑ ΟυΓΒΟΟσΘ 

γ6 88 014, 8δηἀ ΑΑΤΟῚ [ΟΌΓΒΟΟΙΘ δπα ἰῃγθα γοδγθ 014, θη {Π6Υ Βρακο υπίο Ῥμδ- 
ΤΟΝ. 

ἘΧΈΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, 

γεν. 1. Αἰοχυνασᾶ Μοβοα δηᾶἃ δου 
τυϑηῖϊ.--ΤΏ οἷ ΙηρΒβαρο 18 ααἰΐϊθ ἰῃ δοσογάδῃοθ 
ὙΠ} (ἢ 6 ΡΒ᾿]ΟΒΟΡἾ641] ποίϊομδ οὗἩἨ ἐπ δηοϊδηίβ, 
δηα ΘΒρθοΐ ΠΥ τ τ ἐῃ 6 186τ86]}158} ἔα ἢ. Ηανϊης 
δοοορίοα [ἢ 6 τη 6888ρ9 ἔγομι Ἡογοῦ, [Βγ86] ὈΘΟδΙῺΘ 

- Φοβονδ Β Ρ60Ρ]0, δον [8γδο}᾽ 5 ἀρὰ ; δῃηὰ 88 
186 86}᾽8 ἀοἀ, ἢθ ἱβτοῦρῃ Ηΐβ δι Ὀδβϑαάογβ τηθ6(8 
Ῥδαγϑοῖ, δπὰ ἀδιηδηὰβ ἱμαΐὶ (86 ρϑορὶθ ὉΘθ το- 
Ἰοαβοά, ἰῃ οσάδν ἰο γϑηάδσ Ηΐτ βοσυΐδσα ἴῃ 8 σοὶ ἱ- 
εἰουθ ἰοδϑίϊναὶ. 86 τηϑϑϑαμβο δοοογὰβ σῖ0} (86 
Βἰιαδιίΐοη. Φοβονδῃ, ἰΠ)9 αοά οὗὁἨ ἰδβγϑοὶ, ἵὩΔΥ 
δθθῖ ἰο ῬΒΔΓΔΟΝ οἰ ΘΗ͂Υ (μΠ6 πδίϊο 8] ἀεὶ οἴ 
ἴδτδϑὶ: Ὀπὺὶ ὑμόγ ἰδ δὴ ἰπ ϊπηδιΐοα ἴῃ (86 πογὰβ 
(μδί Ηο ἷβ 8180 ἐμ οτὰ οὗ Ῥβασγδοῖ, οὔ Ευρί, 
δὰ οὗ ἰἰ8 ψοσβεὶρ. ὕπαον [6 μο(ϊιου ἔοτ 8 
αν] οαρ γα (Π6 δοτημηδηὰ ἰοὸ δβοὶ ἔγθθ: ὉΠὰοΡ 
{86 τοσορηϊι οι οὗὨ ἰ6 ροόοῦεὺ οὗ ῬΈΘΓΒΟΝ ΟΥ̓́Θ 
48ὸ Ρϑορὶ9, ἰ6 ἀδοϊαταίϊου ἐμδὲ ἴϑυβδοὶ 18 6 8ο- 
Μ᾿ 8 ἴγοθ Ῥθορῖο; υὑπᾶάονὺ {86 ἀπὶγ οὗ δοἰ ουταίης 
Δ ἴεδεί οὗ “6 οΥδ ἴῃ ἐδ 9 τὶ] οτπ 688, ἐδ 9 ἱπουρδι 
οὗ βορασζγδίϊης ἔἴγουῃ Ἐργρί δηὰᾶ οὗ σοϊουσζαίϊηρς [86 
Ἐχοάλμβ. Τμ6 πνοσάβ βοοπιθὰ 1 ἃ ροίξ[ϊοη 
ΒΟ. δὰ 8ὴ οσ8ο ἰἰ6 ἃ ἰβα πᾶσ. ἰοηθ. Ῥον- 
ὯδΡ5 (86 ἰηδίϊποὶ οὗὁἨ πὸ ἰγχϑηὶ ἀοίοοίοα δβοιηθ- 
Φπῖηρ οὗ (818 (μυπάογ-ἴοηο. Βαϊ οὐϑὰ ἰζ πού, {86 
κυοάοϑὲ μοι 0. τγὰ8 ὁπουρῇ ἰο0 ΘΏταρο Εἷπι. 

γον. 2. ἅὕ7Ὀ)ι͵ο ἰ6 ϑοβονδὴ 3---Ααϑ ἴῃ 9 Βοαίμοη 
διαὰ ὑμ6 ποίΐου. ἰδὲ μ6 σοάβ ρονογηῃϑὰ ἰογτεὶίο- 
Κα γ, ὑ86 96 018 βοθιϑὰ ἰο ζ84}1} πθᾶάοῦ ἰπ9 ἀοπιὶ- 
πἷοη οὗ ἰ1)18ὲ Εχγρίΐδῃ σκοάβ. ΤΟΥ δὰ ᾽οὸ ἰδηά, 
δι84 τλογοοῦον ἴῃ ῬΒΔΓΔΟΒ᾿ Β ΟΥ̓́ΩΒ ὨὯὨ0 τἰκιν ἰο ὯΘ 

οΔ]]οἃ 6 πδίϊου ; ἐμ ΡΟ οσθ, δυο ἴΓ ἰπο Υ πδὰ ἃ 
ἀείγ, ἰδ τηυδὶ Βα Ὀθ6Ώ, ἴῃ 8 ορίπίοῃ, δὰ 
ΒΗΟΌΥΙΩΟΒ 050, Τμΐδ δβοοιπθὰ ἴο ἶπι ἰο ὃθ 
Ῥτογθὰ ὈΥ {80 ΠΟῪ ὨδΙ16, ΦοΒονδὰ {τ 16} (6 Γ6- 
ἴογο σου ἱα ποὺ αν Ὀθθὴ οὗ Εσγριΐδη οτἱρὶῃ). 
Βαὺ ονθὴ ἀἰβγοχαγὰ οὗ ἃ πονη ἔοτγεϊβ ἀκοὴ 
88 ἱπωρί οίγ ἢ δ.}}} τόσο, αἰϑγορασὰ οὗ ἐδ9 υπ- 
Κηόοπῃ ἀοἀ ψ|ι0, 18 δυῃσδ, ψγδ8 (ῃ6 ὙετῪ ΟὈ͵οσὲ 
ἰοναγὰβ νηοῦ 4}} δἷ8Β ΒΙσΒΟΣ δδρί γί δηάᾶ 
σομβοϊ θη 0018 σοι ρα οίΐ 08 Ροϊηίοα. Τὴ 88 δ15 
ΟὈάυγδοῦ Ὀόρδὴ πὶ δὴ δοὶ οὗ ἱπρί οι, τ ῖοΒ 
Ὑ88 δὶ (Π:0 Βδῖλθ ἐἶΐπ|9 ἱπΒΠῚΔΗΪΥ͂, ᾿πδΒ 0} 85 
86 ἀφηϊρὰ ἰο 86 ρϑορὶθ ἔγοοδοια οὗ νου. 
Ης νϑβ {86 ῥγοίοίγρο οὗἉ 41] σοϊϊ κίουβ ἰγυϑηΐβ. 

γεν. 8. Εἶο 15 εἰοσβοᾶ ΌὉΥ ππ4.---[Τἰῖ8 18 

Πδὴ κ6᾽8 ἰγδηβ᾽ιϊ οι οὗ ) Ὁ» δν 27} ὙΤΔθ ὁοΣ- 

4 [116 [6 ρυϊζείπρ ἃ σαῖ μου πὸ ροΐϊπξ οὐ ῬΒΔΙΓΔΟΝ Ὁ στ οἷς 
δάποαβ. Α αὰ τὩλἢ οδηποῖ, ΔΆ δυο, Ὅ6 τοαπἰγοὰ ἰο ὮδΥθ 
δερίταιοη8 ἰοτσαγάβ δὴν Εἰ ποσῖο ππἰζηονη μοὰ οὗ οὶ δ9 
ΤΩΔΥ ομδῆοςο ἴο ΠΟΑΓ, δηὰ ἰο ΒδῪθ βυ ἢ ϑερίγϑιίομϑ πὲ ὃθ- 
οαμδ6 ὮΘ ὯΔΒ ΠὨΘΥΘΓ ὑοΐογο Βοαχγὰ οὗ ἷπι. [1 18 ΘΟ ἴο 887 
τῆδί, δ ἃ ροϊγιμοίδῖ, 6 οὕς ἕο μδΥϑ γοδρεοςοιϑα ἴδ σεϊ  ρίο 
οὔ τὴο ἨοῦτονΒ.--- 8. 
{ [869 τη σ “ Τοχίθα] δὰ ατατζατηδίς δὶ." [1 5 ἔττο ἴδαὲ 

ΤΊΣ) που]ὰ ὃὉ9 {π6 ὑδ08] ΖΌΓΠΙ [07 186 ταεϑυ τις “ 889 τηοῖ "ἢ 

ναΐ ἢ ἐδὸ οἶμον Ββαπᾷ [ [5 οοτέδίη δαὶ δ βοτοοϑϊέτοθα ἐ 
τΤιτ 

“Ὁ Ῥ δηὰ ἐμ δδΙο αν οὐ, 18 μοέηξδ δἰ ταοαὶ τα ΒΊΑ ΚΑΌΪΥ 
ΤΙ 

ἴο δυςῖ ἃ ;Ὧ86. ΜΌΤΘΟΥΟΣ, οὐδ ἰΓ [5 τοῦο Ὀοῖ [9 6556, 11 ἴθ 
Βαγὰ ἴο βοα ον ἴῃ ἨΘΌΓΣΘΥ δὴ ὃο τοηδοτοα: " Ηο ἐδ μοτί- 
βοὰ ὈΥ τα." ΕῸΣ δὲ 2) ἄοθδ ποῖ τβϑϑῃ “ἰ5 ρσἰοτβοι," δοὰ 

4)Ὁ}» ἄοοα ποὶ τηϑαῦ ἀν 15. Ι{|8ὸ γνοτὺ [5 ἰο Ὀ6 ἐδίκοῃ Α 
ἰπ [ἴδ ογΐϊ ΠΑΤῪ δοῦδο, (ῃ6 ἩδοΪθ οχρτγοδδαίοη ψουϊὰ τϑοΐ: 
“ΜῊ ἰα σα! θὰ ρου ὑ8,᾽ ἐ, 6. τὸ ὈδαΣ Ὠΐβ πδῖμο, ἐπουσὴ ΟΥ̓ΘΕ 
τλϊο που! ὰ 6 ΟὨἹΥ ἱσαροσίσο !Υ οχρχοδοοὰ.--- Τὰ.) 
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Σεσίϊου: “ΗΕ Βαίβ πιοὶ δ᾿ (11), ᾿σσϑδκθιβ 
ἐμο ἴογοϑ οἵ 8 βίη! δοδηὶ ποσὰ. ΤΟΥ ΔΡΡϑαἃ] ἰο 
18ὸ ἴδοι (δὶ 76 Βόνδ ἔγοια οὗὨ οἱ ᾿,ὰ8 Ὀθθὰ (οἷν 
αι λοτα᾽ Οοὰ; δηὰ αἶβϑὸο ἴῃ ὑμοὶσ δα] ες ἰμοιο- 
Βεῖνγεοβ Ἠοῦτον8 ἰ8 ἀϊδβοϊοδβοαὰ ἐπ τϑοο]ϊοοιΐοη οὗ 
δησϊοηὶ ἀϊχσηϊ 168 δπὰ [Π6 ἰονθ οὔ ἔγοοδοιῃ φγον- 
ἧς ουἱ οἵ ἰἰ.--ΏΣΘΘ ἄδανδ᾽ ᾿ΟΌΣΩΘΥ .---Κοὶὶ 
ΒΟΥΒ: “ἴη Ερκγρὶ οἴεντίη 8 τηαῦ Ὀ6 τηδθ ἴο {Π 6 
οα5 οἵ Εχγρὶ, Ὀὰΐ ποὶ ἰο ἰμο ἀαοἀά οὗ (6 Ηο- 
Ὀτγεννβ.᾽" Ββυΐ Β66 Υἱῖΐ. 26. ἴη {πὸ ““(τέϑ ἀσγϑ᾽ 
ΖΟΌΤΓΠΟΥ ᾿" 8180 18 οχργϑϑβϑὰ {Π6 Βορο οὗἉ ἔγοοάοι. 
---ΜΊ τ86 ῬὈΘ65Ὲ 116: 09.---Α τοίογοησο ἰο (86 
Ῥονποῦ οὗ Ψομονδὴ, 85 ΔὉΪ]9 ἰο ἱπῆϊοὶ ρῬοβίϊ θη 
δι) ψν, απ ἰο ΠῚ5 ΘΑ] ΟΌ5Υ, 88 8016 80 ΒΟ το Ϊ Υ͂ 
ἴο Ῥυπῖϑ 186 Ὡορ]οοί οὗ (9 πουβῃὶρ ἄἀυ6 [Πἰπ|. 
Νοεὲ πἰιποῦὺὶ ἰγας ἢ, Ὀμὲ 4180 ποὶ τνῖϊουϊ Βυδι}}6- 
Ὧ685, ἀἰὰ {ΠΟΥ ΒΑΥ͂, “ἰεϑὺ Ηθ []] ὕροὴ υβ;᾽ ἴῃ 
16 Ὀασκατουπὰ νγ88 (ἢ ἱβουρθί: “1680 Ηθ ζΔ]} 
ὍΡΟΙ ἰδ 66.᾽ ΟἸοτίσυϑ Το τκα (δαί, δοοοτάϊης 
ἐο (86 Ὀο]ϊ οΥ οὗ (86 οαύμϑη, ἰδ 6 ζοἀ δ ρυπιῖϑ 8 (Π6 
πορ]οοὶ οὗ (Βοῖτ τογβεὶρ. 

γον. 4. ΥΒοσϑοίοιο, οβϑα δὴ ἃ Δ ϑτζοε.--- 
Ἧς εἐ|1ὰ5 ἀδοίαγαβ μον δ᾽] οζαίίοα αὐοιϊ 8. π168- 
δδ 56 ἴγοιῃ Φϑῃονυδ ἰο Ὀ6 δοιϊιἰουϑ. ΗΘ Θοποοῖνοβ 
ἩΪΠΙΒΟΙ7 ἰο ἴαγθ ἰο ἀο ΟὨΪΥ͂ ΨΠῺ ὑτο Βοσίβ.-- 
Ἐ 616 469 ἴῃ: ῬΡΘ0ΟΡ]6.---᾿Απὰ Βο ἰηἰτοάυσσοθ 8ῃ- 
ΔΙΟΘὮΥ δὰ ὈδΔγθατίβα. Τὴ βάῖὴθ ΟὈ͵δοίΐ ἢ Βα8 
Βοοα τηαὰθ δραϊπϑύ ῬΤΟροϑὶ (1055 (ὁ ἱπίγοάισθ 
τοοάομ οὗ ουδηροὶοδὶ σοὶ σζίοη.--ὅϑὲ γοῦ ἴο 
γοῦτ Ὀσγᾶθπ8.---Τὸ 41} (16 οὐδὲν (γα 8 οὗὨ ἐμ9 
ἰγγϑηὶ {15 ἰγαὶϊ! οὗὈ ἱξῇοτϑῃοθ τσὶ αἶ8ο Ὀ0 δα ἀοά. 
Α8 δ ἰδίῃ κβ ἐμαὶ Μοβοβ δηὰ Αδγοῦ Ὀοίοης 
δίπους ἴδ6 Βογίβ, 806 86 8180 ἐμ η 8 ἐμαὶ ΘΟΥΥ1]0 
ἸδῦΌου 18 (86 ΡΤΟΡΟΥ οἸμρ] οΥτηθῃὶ οὗ (ἢ 6 ΡΘΟΡΪΘ. 

Ψψεν. δ. ἘΠ6 ΡΘΟΡ]6 οὗ ἴ89 Δ} ἃ (ρεδβαπίβ). 
Τὸ δ 16 ποίϊΐϊοη οὗ σοιηίγ τ τη σδη, δοσοταϊης 
ἰο ἐμὸ ρδγαὶοὶ ρβϑδβϑαροδ, 96Γ. 11}, 25 δηὰ ἘΖοϊς. 
γΥἱϊ. 217, ἀεποίθ ποὶΐμονῦ Ὀοηάπιοῶ πὸ Ἐχγρίϊδη 
δου ΓΥΠΊΘἢ 88 8 οαδία, ΔΙ μου οι} ἰά6 85 δ᾽ 
διϊαἀοὰ ἰο ἴῃ ἰῃ6 οχργοβϑίοῃ, ἃ Ῥεορίϑθ οὗ Ρθϑ- 
βδηὶβ, 80 88 00 ἢ τηυδὶ Ὀ6 ἱεδρὲ δἱ ψουῖο, θ8θρ6- 
οἰ} 88 (6 8.0 Ὀθοοπλΐῃ ἰ00 ΤΩΔΩΥ͂ οὗ {6 Π). 
ΤῊ ΡῬοτγίεοι βθη86, “δ δΥθ τηδᾶρ ἰμθπὶ χοϑί,᾽ 
ὧβ ἰο Ὀθ Δδουϊ Ὀεἀ ἰο ἰδ 6 ΓαΏΟΥ͂ οὗ {πΠ6 ἰγγϑηΐ, 

Ψογ. 6. Τὴ δβδϑσὴθ ἄξγ.--- δ. } 6 881η688 οὗ ἰῃ9 

Ῥοσβοοαίΐης βρίγι, Τ1ῃὸο ὉΣ3 Ὀ2), οσ {86 
“ ἃτίγυευβ ΟΥ̓ΟΣ ἰμοῖη,᾽᾽ δ. 86 Ερσγρίϊδη ονοῦ- 
ΒΘΟΙΘ ὙΠῸ Μ6͵ΤῸ δρροϊηίοά οΥογρ ἰμοῖὶ; ἰδ8 
ὨΟ, οὐ ἰμ9 βου Ὀοϊοηρίηρ ἰο ἰμθ, τ ΓΘ 
ἐδίζοη ἵγοῦ δ δ ον ροορὶς, ΟΒΊ ΘοΣ 8 Βα Ὀογἀϊπηδὲθ 
ἰο {86 οἰ6ΓΒ, πὶ {686 1 7.868 ᾿οΔ΄ἀ 608 οὗὨ {8} 6 ῬΘΟΡΪ6. 

Ψψεν. 7. “ἼΤΒὸ Ὀγίοκ ἴῃ ἰθ6 οἱὰ τοπυπιθηΐβ 
οὗ Ἐκγρὶ, 4150 ἴῃ ἸΏΔΏΥ ῬΥ̓γϑαιν 8, ἃγ6 ποῖ Ὀυτηί, 
αὶ ΟὨΪΥ ἀτίεὰ ἱπ (6 δυη, 8ἃ8Β Ηετγοἀοίυβ (1]. 
1386) πιδηιοη8 οὗ ἃ ρυγϑδιδαὰ ᾽᾿ (Κεὶ}). Το Ὀτγίοῖκδ 
ὝΓΟΓΘ τη89 ἤττηῃ ὮΥ͂ ΤὩ6818 οὗ 86 ΟὨΟΡΡ Θά ΒΓΑ, 
ΒΟΌΘΓΑΙΙΥ σαί μογοὰ ἴγομι ἐδ 6 βία Ὀ0]9 οὗὨ (16 ἈΔΓ- 
γορίοὰ ἤε].8, ψ οι 8 τηϊχοὰ υἱζὰ (ἢ 9 οἶδγ. 
ΤΗΪ8 ἰοοὸ 8 οοπϑδταιοα ὈΥ̓͂ δηοϊοηῦ τῃοηυπθηἰ8. 
Ἡδηρ βίο ΟΣ, Ἐσνρί, εἰς., Ὁ. 80 84ᾳ.---Ἐξθεθϑῖο- 
ξοτο.--- Ηοῦ.: “'γεβίοσάδυ δαὰ ἐμ6 ἀδὺ Ὀοίοτθ 
γεδίογάαγ." Το αδ00] ΗΘΌΓΣΘΥ τροϊμοά οὗ ἀ6- 
εἰκηδίϊηρ; Ρϑϑβί {(ἰπ|6. 

νον. 9. Ἐϑεασᾶ 'γίπβ υσοσᾶβ.---ρῦ .51.-- 
πη 6 68}}18 ἰῇὴ9 πογὰβ οὗ Μοβοβ δοποουῃΐῃς 
δεβονυδ᾿ δ σουοϊδιΐοῃ. 

γεγ. 10. Εἔνϑῃ (89 76.188} βουῖθ8 γὶοϊὰ πὶ(ἢ- 
ουἱϊ ορροπί(ϊοη. ἸΤδοΥ Βανθ ὈδΟΟΠιΘ δἰαυ δ ἰ0018 
οὗ (9 [ογεῖσο πθαίμοῃ ἀοδροίίδι. 

γον. 16. ΤΥ ΡῥΘΟΡΙΘ ἰα ἴπ ἔδα]ὶ (ον. δἰ ἢ- 
ὨΘΙΒ1.---Αοσογαΐηρ ἰο Καοδοϊ, {89 ρ᾽ιγαβθ “ΤΥ 
ΡΘΟΡ Θ᾽ γϑίογβ (ὁ ἰ8Γ890] ; δοσογτάϊηρ ἴο Καὶ], τὸ 
116 Εσγρίίδῃβ. Τ|9 αι υἱοῦ 18 Ὀγϑίδγδοϊο; 
10 18. 8ὴ ἱπαϊτ σὺ οοπιρΙαἰαὺ σοπσογηΐης ἰΠ)6 6οη- 
ἀυοὶ οἵ ἐμ Κίηρ πἰπιδο! ἢ, ἀραϊηδὶ γθολ {6 7 (0 

Ὠοὺ ἄγ ἰο τρᾶκο αἀἰγθοὺὶ σοργοδοὶοβ. “ΠΝ ΘΤ 

18 ἃ ΤᾶγΘ ἔδυ! πίῃ 9 ἔοττα ἤοσ ΓΙΝΘΓΙ (869 οὰ (θἢ. 
χχχῖῖ. 11) πὰ ὯΡ 18 δοπμδίσιαθα 48 ἔοτιϊηΐῃ 6, 85 
ἴῃ Ζυάρ. χυνὶ!; 7; 26 Γ. τἱ]. δ᾽’ (Κ61}}.5 

γεν. 21. Ὑόο Βανθ τδᾶθ οὖσ δᾶνοσ ἴο 8 
ΔΌΒοστϑοα (Η6Ὁ. ἴο δεέη τ) ἰπ [80 ΘΥγ68.---ΤῊο 
βίγοῃὶ δρυγαιΐνοη688 οὗ [0 οχργοβδϑίου 8 Β6Θἢ 
ἴα (89 ἑποοηρσταΐϊ γ Ὀοίνοοη οὐον ἀπὰ ογθϑ. ΤῈ 
ταϑδηϊηῃρ ἰ8: γ6 δΥθ Ὀσουσαῦ 08 ἰηῖο ἐ|]-τορυΐθ. 

γόον. 22, Αὐρκαβίϊπθ᾽8 Ἰηογργοίδιϊου : πο ποη 
οοπίωπιαοίδε υετδα δυπί, υεἶ ἱπαϊσπαίϊοηΐβ δεα ἱπρφιῖεῖ- 
ἰξοπὶδ εἰ οταίϊοπὲα, ῖ8Β ἀοὶ ἃ Βυϊδιοϊοηῦ οχρίαπ δι οη 
οὗ ἰ86 πιοοὰ 'π ψ οι Μοβοθ βρϑβϑῖζβΊ [ὑ ἴα {89 
τλατὶς οὗ ὑπ 6 σοηαϊ 6 088 οὗἁὨ [δ 9 Ῥ6ΥΒΟΙΔ] γοϊα 0 
Ὀοίτοθη ἰδ 9 Ὀοϊΐονοτθ δηὰ “ομόονδ, ἰδὺ (ΠΟΥ͂ 
ΙΔΔΥ͂ ΟἾΥΘ ΟΧΡΓΟΒΒίΟη ΘΥΘΏ ἰοὸ ἰποὶν γοχαίΐοη ἴῃ 
γίον οὗὨ ΨΦομ ον 5 ἀπ βο το Δ 0]6 ἀθα]ηρθ. Εχ- 
ῬΓΘΒ51 008 οὗ (18 δοτὶ τὰ ἱπβτουρσὰ (6 Ὀοοὶς οὗ 
ΨΦοῦ, (16 Ῥβδ]8, δὰ {86 Ῥγοριιδίϑ, δῃὰ οὐϑΡ 
ἰηίο ἰ6 Νοῖνν Τοϑίαπιϑηί, δὰ ρτουῦθ ἐμαὶ ἰδ 1άΔ68] 
τοὶ ρσίοπ 8 πού ὑμαὺ ἴῃ ψδίοι βοὰ]θ βίδῃ ἃ τοϊαϊοᾶ 
ἴο ἀοἀ 88 βε]Άοββ ογθδίασθβ ἰο δὴ δοϑοϊαίθ ἀθ8- 
ὑἱογ. 

ΟΒαΡ. Υ͂ἹΙ. 1-3. Καοδοὶ ὅπᾶὰβ ΘΟ 8 ΠΟῪ 80- 
σουπηὶ οὗ (ἢ 68}}] οὗ Μοβο8, δηὰ ἰμαί, Ὁγ ἰδ ΕἸο- 
κἰβδί. Α οογγϑοὺ πηαἀογβίαηδϊης οὗὨ 6 σοπηθο- 
(108 ἀαδβίσουϑ (8 γροίμοβίϑβ. Μοβθβ 18 ἴῃ ποορὰ 
οὔπον οδησουγαφοιηθηί, ΤὨοΓοΐοτο ομόονυαι, ἄτϑί, 
τορϑδὶβ Ηἰβ ργοῦιϑο, ΌὈΥ ΥὙἱβογοῦβ πῃ ΘΒ ΓΘΒ (0 
Θοιαροὶ ῬΒΑΓΔΟΙ ἰο ΓΘ ]θα80 18Γ86], ἴῃ 8 ΒίΓΟΏ ΟΣ 
ἴογτλ (οορ. 11. 19; ἐν. 21); δά ἰβθὴ 19Ὸ]]0νγ8 
86 ἀφδοϊαταιίου ἰμδὺ (18 γοβ] ἰ8 ρΡ]οα χοᾶ πῃ (89 
δὴ Φοδονδ, ἰμαὺ (Π6 πᾶπιο Ψ6λονϑ, ἴῃ 18 
δἰ κηἰϊβολη60 85 [ἢ 9 ΒΟΌΓΤΟΘ Οὗ ῬΤΟΤἾΒΘ, ΒΌΓΡΑΒ868Β 
αὔθ {86 πδηὶθ9 ἀοἀἂ Αἰτηϊχμίγ. [86 {Δι} 16Γ8, ἴῃ 
(16 ὀχρογίθῃσα οὗ Ηἰ8 πιϊγδου]οὺβ ποὶρ, ἤανο ὃ6- 
ΟΣ ϑοαυδϊπιοὰ πῖϊμ Ηἰπὶ δ αἀοά ΑἸωαΐ σ ίγ, 
{6 8.Θ ΠΟῪ ἰο ζεῖ ἃ ἐγ Κηον]ορο οἵ Ηἰπὶ 88 
(6 αοἀ οὗ μορίῸ} οονοπδηΐ ἔα ἢ ΤᾺ] 688. Τἷ8 
ἰ8 (6 ΤΟδδοῸῦ ΨΥ 6 ΤΟΟΌΓΒ ἰο (86 παὰθ 9680- 
μονδὰ. οαρ. Κοιϊ, Ρ. 467. 

4 [1Π|ὸ ορίπίοι οὗ Εποδοῖ, ἤογο τοὐθοίθα, ἰ6 Β6]ἃ αἷδὸ ὈΨΥ͂ 
ΟἸαῖτν, Αγδοιαι, Β ται ηὰ οἴμποτα. ΤΏ τηοδηΐημρ, δοοογάϊῃ 
ἴο τηΐ6, ὁ: “ἼΤΖΩΥ ΡΘΟΡΙο ({. 6. (16 15Γ86}}68) δῦϑ ἐγθαίδαὶ 88 
καΐγ." Ὑῶδὸ ΩΧΧ.ἧ υπάιτγεῖοοά ΝΘΓ δὸ ἃ συὐεγὺ ἰπ {89 
Βοσοῃᾷ Ῥϑιβοῃ, δι γυ ογοα ἀδικήσεις τὸν λαόν σον, “ἰοῦ 
ἀοοδὲ στοὴς ἰο ἐν ρθορ]θ." 8611} οΟΥΒΟΓ ὀχρ δπδι! δ ὨδΥΘ 
Ὀδθὴ τιβοχίοα ἰο; Ὀσ1 ἴ89 ΟὯ0 κχκίγϑη ὈΥ̓ ΙΔὴρθ9 6 (6 τοοσὲ 
Ὡϑίθταὶ, δηὰ ἰδ φυϊὴθ πεν ἰωκίο γ. ἜΤΕῚ 

{ [ΠΡΟΣ Βου 1 ὍὈ0 ἰδἴτοη οὗ ἐπθ ἔβοί ἐπεί ἔγοτῃ σϑσὶ 8 ἱξ 
Πα ὕρου ἰοΐογγοὰ ὈΥ ἸΔΩ͂ ἴπαὶ [86 πϑῖηδ Φοῃβουδῃ μδὰ 
ΔΟΙΌΔ}} (οτ, δὲ ἰοαδὲ, ἰῃ 106 ορί ἱοι οὗ ἴΠ6 νυ τί ἰοῦ οὗ [018 ρα5- 
Ε6.49) ΠΟΥΟΡ θόθῃ ΟΟΜΏ ΟΥ υδοὰ Ὀοίοτο (ἢ 18 ζἰτὴ0; σοη86- 
4υΘΏΥ μα τ Ὀοτονος ἢ Πλ!6 ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ Οὀποδία οσ Εἶχ. .-- 
Υ. ἰε 8. ἃ ὑγοοῦ τι 1Π6 οουϊαίπίης ἰἰ 8 γί τὐδῃ 
δἴτον 89 ἐἶπηο μθτ9 ἰοἀϊςαιοά. ΤΟ ΐδ ἰ6 κἢ ηροζίδηϊ οἰοιημομΐ 
ἴω 186 ἐποοτίεδ σοποοσγηίης ἐ.6 ΔΕ ΠοΓγΘὨρ οὗ ἴη6 Ῥοπέκιου σῇ. 
Οοϑγίδίο!υ [7 νυῦὋο ὕγοδδ [ἢ 9 ἢ εΓᾺ] τιοδηίης οἵ ἴθ ͵δδὲ οἰαυθθ 
οἴ τυοσ. 3, ἰἰ σοῦυ]ά βθθ6) ἰὼ ζ0] ον παν (.8 Ὠθχὴθ “Ψ6)} ΟΥ 8} 
{Υ̓ΒΕΤΕΗῚ ὍΔ ΠΟῪ [Ὁ 10.6 ἤγαὶ ΠΠῚ6 πιδὰθ υον, Βαϊ, ἴο 
ΒΥ Ὡοξηΐης οὔ ἴῃ 9 ἕμοῖ 1πδὲ 9 Ὡλπιθ ΦοΠΟΥΔὮ ἰδ ηοὶ ΟὨΪΥ͂ 
ΤΑ ΠΥ υϑοὰ Ὀγ ἴθ 6 δαϊῆοῦ οὗ ἴπ 9 Ὀοοϊ οὔ αἀρη θεία, Ὀυὲ ἢ 
αἷ50 ρυὶ ἰηΐο ἴδ πιουΐδδ οὗ ἴῃ 68ιε]ἰθ5ῖ Γδιίγί ΓΟ δ (41} τ ΠΙΟὮ 
τοϊκς Ὅο τορκατά θα 88 Δ ῥγΟΪΘρΡΙο ὑυδθ οὗ (9 νγοτὰ, ΟΥ 8 οδτε 1688 
ΔΏΔΟΒΓΟὨΪἰδΤΩ), 1 ἰΒ ρεγθ 05 δ δοϊθηξ ἴο τορὶν, ἰδαῖ δυο Δῃ 
ἰπώτϑηςο γοσλ [ἢ Ρδέδαχο ᾿νοΐογο ;:ὯΔ8 ὈΘΙΓΑΥα ἃ ΥΟΤῪ Βυρογῆ- 
οἰαὶ τίου οὗ ἴῃ εἰκηΐϊδοθηοθ οὗ ἴπο σψογὰ “ ΠδΠπ)0,." 648 υϑοὰ ἔῃ 
16 ΒΙΌ16, απὰ οδρϑοία γ ἰῃ ἰδ Ηθῦτγον βοτιρίυτοα. η6 
παπιδ οὔ βϑγβοη ὙὙὰ8 σοῃ ΘΙ δὰ 88 ΓΘΡΓΟδΘΏ ΠΏ β᾽ ι8 ολαγασίόν͵ 



18 ἘΧΟΌΤΞΒ. 

γόον. 4. σιὰ. (86 Ῥγοιηῖβοδ, ὅθη. χυὶϊἹ. 7, 8: 
χχυϊ. 8: χχχν. 1], 1.2, ᾿ 

γον. 6. Σ ἂπὶ ϑϑθονδ. ὙΠ (818 πδῖο ΠΘ 
Ὀοκίηδβ δηὰ οπάβ (γογ. 8) Ηἰἶβ ργοιἶβο. ὙΊἢ (86 
Βδῖη6 96 ΒοΥΔΒ, ἰμ6η, Ηθ ρῥ]εᾶροβ Ηϊπβο] ἰοὸ {ἢ 
ὑβγϑοῦοϊ ἃ φσγοιΐδβο: (1) Τὸ ἀοϊγοῦ ἰῃ 6 Ῥθορὶθ 
ἔτοπι Ὀοπάδγο ; (2) ἰο δἀὐορί ἐμεπὶ 88 Ἡ 8 Ῥϑορὶο ; 
(8) ἰο 1ο84 ἰμθὰ ἴο σϑῆβϑϑῃ, πεῖν ἕαί αγ 6 ῬΟΒ868- 
δβἷοῦ.---Ὄ ἢ ἃ αἰτοϊομοᾶ-ουῦ Στ]. Α Βίγοη ο Γ 
οχργοϑϑίοι ὑμβλὰ ΠΡΙ͂ὄΠ Ἴν ΟομΡ. θϑυί, ἐν. 81; 

ψ. 1: γτὶϊὶ. 19. 
ψον. 9. Εοσ νϑχϑίΐου οὗ δρὶστίϊ. Οοδβοηΐϊαβ: 

Γρϑιΐθποθ. Κοὶϊ: ϑΒογίμθβθϑ οὗ Ὀγθδῖἢ, ἐ. ἐ., 
δησυΐδῃ, ἀἰδέγ6 88. 

γέετϑ. 10,11. 116 Μοβοβ᾽ σοῦτασο 46 αἶνο8 
ΒΥ, ὕϑθουδὴ ἰαἰθηδβο5 (86 Ἰδηζυδρβο ἀοβοσὶρ- 
ἔνο οὗἁὨ δι͵8 τη ΐββίοῦ. 
ΨΥ. 12. Οἱ (δ οἶμὸσῦ Βδπᾶ, Μοβϑβ ἰπίθηβὶ 68 

[6 ὀχρτϑββίοῃ τ ὙΒῚΟΒ Β6 τοϑθ (ἷγν. 10) δ᾽8 
πϑοὶ οὗ οἸοαῦσποΘ 8 Θχοῦ5θ [0 ἀροϊ ηΐηρ (86 
δοσλ 5381 0η.---Οὗ πποϊτουπιοίδθοα ᾿ὲρα6. ϑίησο 
οἰτου ποῖ 0}. Ἧ88 ΒΥ ὈΟΪΪ6 οὗ ΓΘ] ΟΥ Γαροπο- 
Ταιϊου, (818 Οχργθβϑίου ἱηγοϊ θα ἃ ὨΘ ῬἢΔ89 οἵ 
ἱπβουρὰί. [9 τδ8 οὗ ιιηοἱτουτηοὶΒοα ΟΥ̓ τππο 6ΔΏ 
1ῖρ8 ([98. νἱ. δ), ἰβὸῃ θυθὰ Αδγοη᾿ 5 Θ]Ϊοα 660 
σουϊὰ ποῖ μοὶρ δΐπλ, Ὀδσδ86 ἷῃ ἐμαὺ σδθθ Μοβεβ 
σου ϊὰ ποὶ ἰγδηβαΐὶὶ ἴῃ ἰ(8 ρυτιγ (86 ρυτὸ ποσὰ 
οὗ ἀοἁ. [Ιπ δἷ8 βίγὶ οἱ δοῃβοϊ θη Ἰου 81: 685 6 δβἰῃ- 
ΘΘΥΘῚΥ 8.58β 168 ὑπαὶ ἐμ οτα πιαϑὲ Ὀ6 ἃ τηοτὰ] δἷπη- 
ἄογϑηοθ ἴῃ 18 ᾿δοῦν οὗ Βροδίκίηρ ἰἰ86], 

γον. 18, Τ 15 εἶπ ΦοΒ ονδἢ ΔΏΒνγοσδ ὙΠ} ΔῊ 
ΟΧΡΓΘΒΒ Θομητηϑηα ἰ0 Μο86ε8 δηὰ ΑΔτοὰ ἰοροί 6 Γ, 
δηὰ ἰο 6 οἰ! άτοη οὗὨ ἰβγϑοὶ δὰ ῬΒαγδοΣ ἰορο- 
(80γ. Τ 8 σου ρθη ϑῖνο σοι ϑηἃ ΔΙΟη 9 σΔἢ 
Ὀοδὶ ἀονη Μοϑοβ᾽ ἰδϑὶ θη οὗὨ μοβὶ δι] 0}. 

γόοτβ. 14-.27, Βαὶ 85 8 βίζῃ ἐδαὺ {8} χη 188ΐ0ῃ οὗ 
Μόοβθβ 18 ΠΟῪ (ἀοίἰοτγαιϊηοά, (μι ΜΝ 0565 δΔηα ΑΔγοῃ, 
1βογοίογθ, ἃγ οοῃϑιϊυἱεὰ {Π6806 ῬΓοιαΐποηΐ τηθη 
οὔ αοά, {ποὶν ΖΟΠΘΘΙΟΡΥ 18 ΠΟΥ ἰηϑοσίοα, {Π6 ἔοστω 
οὗ τ ιϊσ ΒΒΟΤΒ {δαὶ ἰἰ ἰ6 ἰο Ὀ6 Τεμαγἀ θὰ 848 δὴ 
οχίγδοί ἔσομλ ἃ ζοηΘΔΙΟΡΥῪ οὗ ὑμδ9 ἱποῖνο ἰγὶῦ 68, 
Βῖποο ὑμ6 χΘΏΘΔΙΟΣΥ Ὀορίη8 τὶς Βουθο, Ὀαΐ ἀ068 
ποὶ ρο θογοῃα [μον]. : 

γον. 14. Γ᾿ 3, “ΕδΙμοτ- Βοῦβοβ, ποὶ ὕδ- 
ἐδοτ- βουβὸ [ΚΕ}}]. ΤΠ6 σομρουπα ἔοσα 1.88 
ὈΘΟΟΙῚΘ 8 δἰρὶο ποτὰ, 8.6 Καεὶϊ, Ρ. 469. ΤῊ 
[Αἰ Ἀγ -ου 865 το ἰη9 τινὶ βοδί ἢ. οὗ (}8 ὑγ}ῦ 68. 
ΤΏο ἰτἰῦο8 Ὀταβοὶ οὔ ὅγτϑί ἱηΐο δ πι11165, ΟΥ οἰΔη8, 
ΟΥ Βοδὰβ οὗ (89 ἔδι βου -ἢουθ68 ; ὑ.:680 ἀραΐϊῃ ὈγΒΟὮ 
ΟἹ ᾿Ἰηἴο ἐπ 9 αι ῃοΥ- ἢ 598 ὑμοιηβοῖγθθ. ΤΊ] ΑἸὰ- 
Τὴ οὕ τόσ. 20 ἰ8 ἰο Ὀθ ἀϊδιϊηρυϊδιοα ἔγοπι ἰδ 6 
ΑἸΤϑ οὗ νοῦ. 18. 8.6 (ἢ φτοοῦ οἵ {18 ἰη ΤΊ6]6, 
Ολγοποίοσίε ἀε86 4. Τ'; οὶ], Ρ. 4609.} Τὸ ἰοχί, 

δ6 ρογδοηαὶ ἐγ. ὙΠ “8000 ̓ 65 πδὴθ τ ομδεαηροά, ἰξ ττῶὯδ 
βοϊὰ: “ ΤῊΥ πϑῖρο 8}4}} Ὀ6 σα! ]οὰ ἢο τογοὸ Φαοοῦ, ὰὲ [6Γ8ὲ] .᾽" 
δηὰ {5 Τολδοῦ ρἰνοῃ ἴον [η6 οἤδηχο 9 ἴπδὲ ᾿'9 ἢδ4 ΠΟΥ 
ϑηϊογοα ἰῃἴο ἃ ΠΘὉ τοϊα τίου Ὑ] ἢ αοὐ, Ὑοῖ, Ποϊπ  πδλπαάίΐης 
10} ΠΟῪ Δρροϊδιίοι,, [6 πδηι9 δοοῦ σοηῃιἰπυραὰ ἴο ὈῸ ποῦ, 
δοὰ οὐδ Π]ΟΤῸ ἰγθη ΘΏΕΠΥ ἴδῃ [6γ]. [ἢ 1ῃὴ6 οαϑὸ Ὀοίογθ 
τὸ, ἔθη, ἐ. 9 οἰδ΄λήθῃπιθηϊξ ΓΟΘρϑοΐηας τ ὨΔΙη68 ΒΠΙΟΌ ΗΒ δὶ Πι- 
ΡῚΥ ἴοὸ )ῖ8, αἱ Οοὰ πεαᾶ ηοὶ Ὀφθὴ μησεγδοοα ἴῃ τ{᾿π|ὸ ἐλαγαοσίογ 
τορσγοδϑηϊοα Ὀγ {89 πδιὴθ “εδοναῦ. Ὑπὸ υ86 οἵ πὸ ΡΏΓΑΒΟ 
“γ πατ9᾽ ἰησίοδὰ οἵἉ " ἐὰλδ τδηλ6.,᾽" ἐϊ86]7 Ρμοΐη8 ἴο ἔπ 6 ὑ͵Ὸ- 
γἱοῦθ π80 οὗ (ἢ παπ|6.--Ἐκ.} : 
4[Τὴο ὙπῸῃ 8δ5 οἴνου ὉΥ Τίοϊο, ἰ8 ἐδ: “ Αοοογάϊηρ ἴο 

ΜαΣα. {|. 21] δα.. [9 Κοβδιϊοα πότο ἀἰν θὰ (Δὲ (π9 ἔτηθ οὗ 

(ο ὯΘ Βυγ6, ἀο685 ποὺ ο᾽ΘΑΥΙΥ ἱπαϊοαίθ ἰπ6 ἀἰβιπο- 
(ἰοῦ. “Τὴθ δηυμπηογδίϊοι οὗ ΟὨΪΥ͂ Τ0Ὲ0 ζοη6ΓΒ- 
ι1088---ἈἮΊοΥΐ, Κομαί, Απῖγϑσω, Μ|05865---ροὶηι8 υἢ- 
Τα δ ΔΘ ὈΪΥ ἰο θη. χγΥ. 16᾽᾽ (ΚοΙ}). 

Ψες. 20. ἘΠῚ5 το τ᾽ 5 αἰδῖθσ.--- παῖ τδ8 Ὀ6- 
ἴοτο {μ6 σίἰ τὶπρ οὗὨ [ὴ9 Δ ἴῃ [μογ. χυὶὶ. 12, ΤῺΘ 
.ΧΧ, διὰ γυὶρ. ἀπἀθχθίδμα ἐμ νογὰ ΣΊ οἵ 
186 ἀδαρῃίον οὗ (86 ζαϊ οτ᾽ 5 Ὀσοίμοσ. Αδοογάϊης 
ἴο οἷ. Υἱῖ, 7, ΑἌγοῦ 8 {δ γθθ γϑϑῦτβ οἷἀδθτ 888 
Μοβϑα; ἐδπαὶ Μιτγίϑη νγῶὰ8 οἱδσ (δὴ οἰ μογ 5 
8065 ἔἥσγοτῃ (86 ΕἸ ΒίοΣΥ. 

ον. 28. Αδτοῃ δ νἱῖΐο τἯδ8 ἔγουαι ἐδ σ ἰΥἶδο οΥ͂ 
φυάδη. γιὰ. Νυμ. ἰϊ. 8. 

γεν. 26. ΓΝ ὥὕπη. ΑὈθτονίϊδιίου οἵ ὉΝΧῚ 
ΤΊΣΙΣ Γ3 [“Βοδὰβ οὔ ἐμ δαί οτ- Ποῦ 898 ᾽᾽]. 

γεν. 26. Τμοδθ δῖ ἔβα ὅσου απᾶ 
ἽΟΒ6Ε.---Τὴῦ9 (89 Γεάδου 8 σίνϑῃ [0 ἰηβοσίϊπςς 
(18 ῥ᾽6ο9 οὗ ζΘΏΘΔΙΟΔΥ ἰὰ (18. Ρ]809. 

γον, 28. Ἀεδυμηρίΐοη οὗ ἰῃ6 παυγαϊϊγο ἱπίϑι- 
Τυρίοα δἱ γον. 12, μαι ἰ8 ἰθογο βϑαἰὰ 18 Β6ΥΘ 
δηὰ αοἰϊογνασὰ χορϑαίοὰ τοοτο ἔι}]γ. ΤῺ ἐδθ 
Ἰαπᾶ οὗ Εαγυρῖ.---Τὴῖθ δά! ἶοα 15 ποὶ 8 β'χῃ οὗ 
ΒΗΘ ΘΓ δοοοιηΐί, θὰ ΟἿΪΥ αἶναβ ϑπ ρ 4515 ἰο ὑμὁ 
ἔαοί τμ αὐ “ΘΒ ον δ γοργοϑοηιθαὰ Ηἰπβοὶ Γ ἢ (ἢ 6 ΥΟΣΥ͂ 
μχϊἀδὺ οὗ Εσγρί 88 {86 1οτὰ οὗ ἐμ9 σδουπίτυ, δαὰ 
ἔϑνο Μοϑβεβ, ἴοσ ἐδ9 γι ογϑδῆσο οὐ ἷβ δἷαι, 8 
δογὶ οὗ αἰγίπο ἀοτηϊπίοη, πδιίλοὶγ, ὁ ἰβϑοοτδιὶο 
ἀοτηϊηΐοι οὐοῦ ῬΉΔΥΔΟΒ. 

Οπαρ. ΥΙΙ. 1. παι Μοβοβ αἱ ὅγβὲ ψγαβ ἰο ὃθ 
ΤῸ Αδτοῦ 859 (6 ἰηϑρίτίηρς ϑρίγῖὶ οὗἩ αΟοά, ἰῃ8ὲ ἢ9 
8 ΠΟΥ͂ ἰο ὯΘ 0. ΑΔΓῸΠ Δ8 τοργοβεηίαίϊνο οὗ ΘΟοά 
ἴῃ Ηἰ8 αἰαῖ χα ν τοϊγδουϊοιβδναγ. 850 ἴδ Αλγοπ᾿ 8 
Ῥοϑί(ου 8130 18 ταϊβϑὰ. [{ τηυβί μοί "9 ονοσ]οοκοὰ 
ἐμαῦ, τ 8 {18 ποτὰ οὗἨὨ ἀϊνίπο γουοϊαιΐοη, Δ οβοϑϑ᾽ 
στονίης ἔδοϊὶηρ οὗ Ἰογ σοηβάσδησο δηὰ ϑϑυγαηοθ 
οὗ υἱοί ον  δουγοϑροπαβ; ἰξ τγὟῶὴ8 ἀονεϊοροὰ ἴῃ 
Εσγρὶ ἰιβοϊ, δηὰ ἴγοτι ουἱ οὗ δἷ8 66] ης οὗἉὨ ἴῃ- 
ΔΌΪΠΠ γ. “ΕῸΡ Αδγοῦ Μίοβεβ ἰ8 αοὰ 88 ἰδδ σο- 
γΘΔΙΟΡ, ἴὉΥ ῬΈΔΣΔΟΝ 83 ἐμ δχοσιιίοσ, οὗ ἰδ ἀἰνίηθ 
ψ1}}᾽ (Κε}]). 

γεν. 2. Ῥμαῖ 89 δθῃᾶ ---ο 1} 8. ἐγαπϑϊαίΐ οι, 
“. Δηἀ Βὸ ἢ6 ὙΠ Ἰεΐ γο,᾽᾽ ἀοεβ8 ποὶ δοοοτὰ ν| 
ἰδ 9 70] ον γ γ86. 

γεσ. 4. ΜῊῪ Βοδῖε.---ἴϑυαθὶ Ὀδσοτηο8 8 δοϑὲ 
οὗ Ζ6βονυδὶι,. Ὑ|4. χὶϊὶ, 18, δηὰ ἐδ Ὀοοὶς οὗἩ Νυτὰ- 
Ὀ6γ8. ΤῊ 8 18 (89 ἢγβι ἀοβηϊθ χοστὰ οὗ (86 Ἰαίον 
ἢδῖη6, αοα, οὐ Ψ6ἰόνδ, οὐ ιοβίβ ; δἰ βουὴ (89 
ὭΔΙῚΘ ἴῃ ἰμαὶ ἔοται οὨἰ ΘΗ ΓΟΙῸΓΒ ἰο ΒΘΔΥΘΗΪΥ 
μιοβίδ: (8689 Ὁποῦ δΠΟΙΒῈΣ πϑὴθ ἢἤδῦο Ὀδ665 
τηοῃἰϊοποά ἴῃ θη, χΧχχὶϊ. 2. 

Μοβοδ) ἰπίο [86 ΤΌΤ ὈΓΔΏΟΘΝΘΑ: ΑἸηγδηιίοθ, χπατίθ5, ΗἨ6- 
Ὀτοπίϊεθ, δηά σε ϑ]ΐοβ.; ἔμθ90 ἰομοίηοῦ ουπδιιυἱθὰ 8,000 
Ὠθὴ 84 ὈΟΥΒ (ΝΟϊηθη δὰ ρίτ]ϑ ἢοϊ ὑοίηςς τϑοϊκοποὰ). ΟΥ̓ 
1650 ἴΠ0 Ασα οθ πουἹ]ά ἰποϊυὰο δϑουξ οπὸ ΤΟυγὰ, ος 
2.160. Μοδοϑ Βἰ πλδ617, δοοογάϊης ἴο Ἐχ. χυ!. 8, 4, δὰ ΟἿ] 
ἵνο δοῦδ. Τῇ, ἰμογϑοίογο, Ατώγατῃ, [δ 9 δοὴ οὗ Κομδίν, (Ὠ9 8δῃ- 
σοδῖον οὗ ἴπὸ Ατηταηίϊοθ, οσο ἰάθης[68}] τ ἢ ΑἸγδαι. ἴῃ 6 
διίμοῦ οὔ Μἴοθοα, ἰῆϑῃ Ἀΐοδοα πηθδὲ πᾶ Ὦδη 2.147 Ὀτοΐδποτα 
δ Βτγοῖ ογβ᾽ 8005 (1110 ὈΓΟί  ο δ᾽ ἀδηρὨογα, (ἢ 6 8᾽δθῖοΓ5 δηὰ 
Ββἰβίονβ᾽ ον ἰ ἄγθη οὶ υοίης τθοϊζομϑᾶ). Βαὲξ ἐπα Ὀδίπε ααϊῖϑ 
Δῃ ἱπηροββὶ Ὁ]6 δι ρροδίιίοῃ, ἰξ οτιϑὲ 06 ςοποοαοὰ ἰδὲ ἰΐ 5 ἀ6- 
τηοηθίγαϊοα {πῶ ΑἸ τΆπι (6 δοὴ οὗ ΚΟ] ΑΓ ἰ6 ποὶ Ἀοποβ᾽ ἕδ.- 
ἴδον, Ὀπὶ (δεῖ ὑὈοένοοπ ἢ ἕοττηοῦ δηὰ ἰδ ἀοδβοϑηάδης οὗ τδ9 
δδῖὴ 6 Ὡδτη6 Δ ἰΠἀ 68 {{6]Υ]υὴς [ἰδὲ οὗ χοιρθτϑιοῃβ διὰ ζΔ]]Θ 
ουἱ,"--Τὲ.} 



ΟΗΑΡ. ΥἹΙ. 8-28. 19 

ΞΕΟΟΝῸ ΒΞΕΟΤΙΟΝ. 

ἘΠῚ ταΐσβο]ο8 οὗ ΝίοΒο98, οἵ ἴΠ9 τϑϑ01} οὗ [89 πίη Ἐϊρυριίδη ῬΊαραθα, Ρσθ ἑπλΘτΎ ἴοὸ 
ἴμ9 ἰαδι. ῬΒΘΣΘΟΒ᾿ 5 αἰϊθεπδῖὶθ σορϑηΐβδηοθ δηᾶ ονάσσθογ. 

ΟἾΑΡΒ. ΥΙ1. 8---Χ, 20, 

Δ..--ΜΟΒΈ8᾽ ΜΙΒΑΟΓΟΥΒ ΟΡ ΑΝῸ ΤῊΕΞ ΒΑΥΡΤΙΑΝ ΜΑΟΙΟΙΑΝΞ. ΤῊΝ ΕἸΠΘΤ ΡΙΆΘΟΕ 
ΙΝΕΙΙΟΤΕ. ὙΙΤΗ ΤῊΒ ΒΟ: ΟΗΑΝΟΕ ΟΕ ΤῊΒΕ ΜΑΤΕῈΒ ἹΝΤῸ ΒΙ.ΟΟΡ. 

Ομβαάρτεκῃ ΥἹἱ1. 8-28. 

8,9 Απά δεομονδῖ βρακα υμΐο Μοβοβ δῃὰ υπΐο ἀδγοη, βαγίηρ, μοι ῬΒΑΥΔΟΝ 8}18}} 
ΒΡΟΔΚ υπΐο γοῖι, ΒΥ Πρ, ΚΒΘΥ 8 ΤΩΪΓΔΟΪΘ ΤῸΓ γοῖϊ [ὙΟΌΓΒΘΙ 68] : (Β6ὴ ἰμοὰ Β84}0 βαῪ 
αὐΐο ΑἌγοη, Ταϊκο ἰῃγ τοά, δπα οδϑβί ἱΐ Ὀοΐοσθ Ῥμδγδοῖ, απ 10 584}} Ὀδοοπια []οὲ 1 

10 Ὀδοοπι6] 8 βεαῦρθηῦ. ἀμπα Μοβββ διὰ ἄδγοὴ σψϑηΐ ἴῃ απίο ῬΏΔΓΔΟΙ, πὰ ὑΠοΥ αἰὰ 80 
85 Φοβοσδὴ δα οοτημηϑηαοα : Δπαἃ Αϑγοῃ οδδί ἀοόνῃ ἢΪ8 τοῦ Ὀοίογα ῬΏΔΥΔΟΣ, δηὰ 

11 Ὀοίογα ἢ 18 βοσυδηίθ, δηα 10 ὈΘΟΔΙΏ6 ἃ βουροηῦύ. ὙΠοπ [4.24] ῬΒΑΓδΟἢ 6180 68]]6α 186 
ΜΡ Ἶ86 ΤΏ6 ἢ 8η4 [16 ΒΟΓΟΘΘΓΘΙΒ: ΠΟῪ [8η4] {86 τηδρὶοἶδη8 οὗ Ερυρί, ὑπ γ δἷβο αἱὰ ἴῃ 

12 κ6 τρδμηοῦ ΜΙ ἐμοῖνῦ πο μδηϊπεη8 [Βρογοὺ αγί8]. ΕῸΓ [λπὰ] {Π6Υ οαϑί ἀονῃ 
ΟΥ̓ΘΥΥ͂ ΙΔ} ἢ18 τοά, δηα ὑΠ6Ὺ ὈΘΟΔΠ16 ΒΕΓροηΐϑ ; δυὺῦ ΑΔΙῸΠ Β τοὰ βνδι]οτοα Ὁρ (Ποἷγ 

15 τοῦάβ. Απα 86 μαγάθηραά ῬΒδΓΔΟΙ ̓ 5 μοατί [ῬΒΑγδΟμ 5 μοασὶ 88 Παγἀθηθα]7,, (δι 
14 [4847 δ Βοδυκοηθά ποΐ υπίο ἰμδηι, α9 Φο πονῇ δα βαϊά. Απά φεβονδὰ βαϊὰ υὑπίο 
1δ Μοϑοβ, ῬΏΑγΔΟΒ᾿ Β μοαγὺ 15 Ββαγαοηθα [Π8γα]ἢ, ἢ6 τοί ΒΟ ἴο Ἰοὺ {88 Ῥθορὶθ ρο. ὟΟεδί 

1μ66 υηΐο ῬΒΑΓΘΔΟ ἴῃ {86 τηοτηϊηρ ; ἰο, 6 ροοίμ ουὖῦ υπίο {Π6 ψϑίου ; δῃηᾷ ἰἢου β}4]1 
βίδηᾷ ΟΥ̓ {86 τίνου᾽ 8 ὈΥΙΠΪ ἀρ ηϑῦ 6 σοτηα [0 τηϑοῦ δἰπ7; δῃά (86 στοὰ ψΟἢ γ)88 

16 ἰυγηθά ἰο 8 Βεγρϑηΐ 888} ὑΐοὺ ἴδϊκ ἴῃ {πὶπ6 [{ΠγΥγ] δηᾶ. Απά ἰμοὰ 584] ξαὺ υπίο 
δϊπι, Φομονδῃ, ἀοα [{86 (47 οὗ [6 ΠΕΌτγοντβ ΒΓ βοηΐ τὴθ υπίο (866, βαγίηρ, [,εἱ 
ΤΩΥ͂ ΡΘΟρΡΪ]6 ρΌ, ἰῃαὺ (ΠΟΥ͂ ΤΩΔΥ ΒΕΥνΘ Τη6 ἴῃ [86 ΜΠ] ΘΓΏΘΒΒ: δΔηα, Ὀ6 80] 4, Βλογίο 

17 ἴῃοὰ πουϊάεϑὺ ποὺ ἤθδγ [Πιαϑὲ ποί πεοαγά, ὦ. 6., οὐογεϑα]. ΤΒὰ8 καῖ ἢ ΦοΒονδῃ, [πὰ {818 
ἴδοι Βμ4}Ὁ ἱκθον (δΒαὺ 1 δὰ Ψϑιονδῃ : 680], 1 ψ}}} βιιτίθ 1 ἐμ6 τοα {πὲ ὦ ἴῃ 
ΤηΪη6 [Π1Υ] Βδηα ὉΡΟῚ (Π6 τδίθιβ τ οἢ αγό ἴῃ (Π6 τἰνοῦ, δπα ὑπο Ὺ ἘΠ 8]] θ6 ἰυτπρὰ 

18 ἰο ὈΪοοά. Αμὰ {6 ἢδἢ} {πὲ 8 1ῃ {6 ΥΙΥΟΙ 88}4}] ἀϊ6, δῃα {Π6 σοὺ 8081] βίης ; πὰ 
19 ἰῃ6 Εργρεῖδη8 85.}8}} Ἰοαίμε ἴο ἀτίηῖκ οὗ [τὶ η}κ} [86 ψαίοσ οὗ [[τΟΤᾺ] {86 τίνοσ. Αὐὰ 

6 Πονυδὴ βρβαῖ [β68]14] υπίο Μοβοβ, ὅξ'δὺ' υπίο ἄδγοῃ, Ταῖϊκο ἰῃγ σοῦ, δπά βίγοίοἢ ουἱ 
{πϊὴ6 [{ΠγΥγ} μαμὰ ὑροη (6 ψαίοιβ οὔ Ερυρί, ὑροπ {μι 6 1. βίγθδῃβ, Ὁρομ {ποῦ 
ΤΊ ΟΓΒ [08}8]8],} ὕροη {Π 6} Ρομα5, απ ΠΡΟ ἈΠ {Π6 ]Υ Ρο015 οὗ ψδίεβσ, ἰμαὺ {Π 6 Ὺ ΤΊΔΥ͂ 
Ὀδοομηθ ὈΪοοα ; δῃὰ ἐλαΐ ῃθγ τύ [8δηα {Β6Γ6 881] θ6 Ὀ]οοα ἱπγουρβοιΐξ 84}} (86 

20 ἰαπὰ οὗ Ἐργυρί, θοΐῃ ἴῃ υδϑϑεἶβ οΓ ποοά, ἀμῃὰ ἱπ νυεϑϑεἴβ8 οὔ δίοπθ.υ πὰ Μοβεβ δῃηὰ 
Αδτγοὶ αἸ4.80, 8185 Φϑβονϑῆ σοι η8Παθ6 ; Δηα ἰα ἰδ ἀρ (86 τοῦ, πα βπιοίθ (Π9 
ψδΐογβ {μαὖ τσογθ ἰπ (Π6 τῖγογ, ἰη (ῃ6 εἰρῃΐ οὗἨ ῬΏΔΓΔΟΙ, δηα ἴῃ {Π6 βἰρῃὺ οὗὨ ἢ15 βοζ- 

21 νϑηΐβ; δηά 4]] (ῃ6 ψδίθυβ ὑπαὺ 0676 ἴῃ (86 ΕΥΘΥ ὝΟΙΘ ἰυτγηρα ἰο Ὀ]Ϊοοα. Αμπὰ {π6 
Π5ἢ ῃδὺ τὐαϑ ἰπ ἐδ6 τῖνον αϊοα ; δπὰ {δ6 τῖνοὺ βίϑδηϊς ; δηᾷ {Π6 Ερυρίϊδηβ οου]ὰ ποί 
ἀσηἰς οὗ [ἀτὶΚ7 [μ6 παίοσ οὗ [τότ] (86 σίνου ; δηᾶ ὑβοῖθ τγ88 ἐἸοοά ἰῃσουρδουΐ 

22 8}] [μ6 Ἰαπὰ οὗ Εργρί. Απα ἰδ9 τηδρὶοἰδηβ οὗ Εργρὶ ἀϊὰ 8βδο πῖϊὰ ὑμ 6 γ δεν πον 
τηθηΐβ [βοογοῦ δγίβ) : δῃὰ ῬΏΔΓΔΟΙ᾽ Β ἤοασὶ γ͵δβ βασαθῃθα, ποῖ μον αἸα 6 [δηὰ δ6 ἀϊὰ 

28 Π0[] Βοδ θη ππίο ὑΠοα; 88 Φθθονδῇ δα βαϊὰ, Αμπᾶὰ Ῥθδγδοι ἰυγπθα δπὰ τοηὶ 

ΤΕΧΤΌΑΛΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΙΟΑῚΙ, 

1 ΓΤ εσ. 18. Τ8ο σδῖηο ἴοττωο ἮΘΤΟ, ΡΠ, 88 ἴῺ Ὑοσγ. 22, ογο ἰδ6 Α. Υ. ΟΟΣΤΘΟῚ τομάοτα ᾿ἰ [ηἰσαπδεἰγεῖγ, ΓΘ ΣΑΙΥ, 

4 για ἥττη, ΟΥ ΒίΤου ρ,᾽" (. 6., πηγίοϊάΐηρ, πη πηργθδαί Ὁ]19.--- ΤᾺ]. ; 
2 [ετ. 14, ΤΏο Ηοῦτονν Β68 Βθῖο ἃ αἰ Πογοηῖξ ποσὰ, Ἵ22. ζ[ἴογα}}γ, ὁ ΒΟΔΥΥ "--ἰδθθδ)9 ποτὰ ν ὮΐϊοΒ Μοδου ὑδοὰ τοδροϑοῖ- 

-. ι καὶ 

ἔπιξ ᾿ς ἴοηκηπο, ἴν, 10.---ΤἙ.]. 
8 [ὕὸγ. 19. ὉΠ ὐ2᾽, ΡΙΌΓΑΙ οὗἨ (ὴ6 ποσὰ πιμοἢ [5 πϑοὰ αἰτηοσῖ ΘΧΟΙ αδ γ6}} οὗὨ ἔμ ΝΙΠ0. Ηδγὸ ῬΓΟΡΘΌΪ [ἰ δἰ χη! ῆο6 (δ 9 

δεεβοία] οδῦα!ο Ἰοωδίηρ ἴγοπι ἔῃ ΝΙ]ο --- ΤᾺ... 
4 [Υ̓εγ. 23. Οἱ, δοοοσάϊης ἴο ἔμ πεῖ δι ἰάϊοιι : “ΟΣ ἀἰὰ πο ΔῪ ὀνδϑὴ [δ |6 ἰ0 Βοασί.".--Τὰ.]. 



20 ἘΧΟΡσΞἥ. 

Ἰηΐο 18 Βοῦι86, πο μογ αἸα μα [δῃὰ Βα ἀϊὰά ποῖ] βοὺ 818 Βοαγί ἴο {Π18 αἰϑο [Ἔυὐϑθὴ ἴο 
24 (1}13].5 Απὰά 8]] (6 Ἐργρίίδῃβ αἰρρεοὰ γτουπὰ αὐοιυῦ [8 ΤΕΥ ΤΓ ψϑίου ἰοὸ ἀσίηϊ ; 
20 ἴον {ΠΥ οουἹά πού ἀτίηκ οὗ [6 ψαΐθυ οὔ [86 σῖνθα. Αμπα βδύϑῃ ἀδΥ8 ψϑσ {18]1οὰ, 

δἴϊοσ [μὲ Φομονδὰ μδα βυϊ θη (ἢ τίγου. 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ. . 

0 ἐδ 8016 βΒογΐθϑ οὗ Εαγρίϊδη μἱαράθβ, 860 
μ6 [Ιωἰγοἀμποίϊοη. Βυῤ ν γϑοόκοῦ ποὶ πὶῃθ 
Ῥ»ίαχυοϑ (τὶ 611}, Ὀὰὶ ἔθη, 88 8 σοι ρ]οίθ πα τ- 
ὍοΥ Ββυιθο] τίη ἴθ6 ἰΒίΟΥΥ οὗ ἰδ τυἱϑιαἰΐοῦ, 
Μοβοϑ᾽ τηϊγϑδουϊοῦβ τοὰ ἔοτιῃβ {86 ῥτγοϊοριο ἰο ἰΐ ; 
ἐμο ἀοδίταοίϊοη οὗἩ ῬΒΑτδΟΣ δηὰ ἷ8 μοϑὺ ἴῃ {6 
Βοα 866, {Π|᾿0 ΘΡΙ]οΚαΘ. 

1. Μοβοϑ᾽ τοϊγασαϊουβ τοὰ ἴῃ οοπίοδὲ τὶν (ἢ 6 
αἰνϊηΐης τοὰβ οὔ }16 ΕἰΥ (ΔῊ νν 189 τ 6 ῃ, γ605. 8-] ὃ, 

γοτΒ. 8, 9. ὅ'δονν ἃ τπλΐτϑ 10 ἔοσς γουσδβοῖνθα. 
--Ἴἰ 18 8 ζϑῆθῦδὶ δϑϑυσζηριΐοη, δῆτα 4]80 ὈΥ͂ (Π 6 
Ἐκγυριίδηβ, ἰμδὶ δὴ δπιθαβϑδᾶογ οὗἠἨ Οοα τηυϑί αἱ- 
ἰθ8ὲ 18 τη ϑϑίοη ΟΥ̓ δὲ5π3, τι γα ΪουΒ βίσϑ. ἴδ. 6 
ΓΕΥ τοᾶ.---ΑΔγο!Β Σοὰ 18 Δοϑοβ᾽ τοᾶ, νι ἃ, 
ΒΟΎΘΥΟΥ, ΡΆ5568 ΟΥ̓ΘΡ ἰπί0 8 ϑηά, 858 Μοϑ.8᾽ 
ποτὰ ἰηΐο δὶβ του ἢ.---Α δοευρϑηῖ. Τὸ Ηο- 
Ὁγον ἰ8 [3.. υὺχχ, δράκων. Αοοοτάϊης ἰο Καὶ] 

(89 Θχρυγοββδίοῃ 18 βοϊοοίοἃ τὶ σϑίρθσο 9 ἴο ἐδ 6 
ἘχγΥρίϊαη Βῃ Δ Κθ- τη οΥ8. Ηθ 88 γ8, “Οὐ. 
Βοοσδδγί, Ηϊοτος. {Π1., Ὁ. 1602 βαα., θα. Βοβοητ]- 
Ἰοῦ; δῃὰ ΗἨβθηχϑίθηθοῦρ, Ευρί απὰ ἰλε Βοοζε, εἰς., 
Ῥ. 100 β84ᾳᾳ. ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἰμ6 ἰβγαθϑὶ ἰθβ ἰῃ Εφγρι 
ἀοδὶρηαίοα Ὀγ "373, νυ δῖοι ὁσσαγ ἰπ Πουΐ, χχχὶϊ, 
88; ΡΒ. χοΐὶ. 18, 'ῃ Ρδυδ)]ο] δια τε ἢ 5, (89 δΆ ΑΓ 6 
ψὶ ἢ τυ ἢ ἐδ ΕΥΡ ΪΔῺ Βορο- ΟΠ ΓΙ ΟΥΒ ἢ ΘΗ͂Υ 
ΟΔΣΤΥ͂ Οἢ {μοὶ Ὀυδίηθ85, 86 ΠΥ οὗ (8 9 ΑΥ̓ΔΌΒ8.᾽" 
ΟΥ̓ δ 80-64}1|9ἃ ῬΕΥ}]Ε ἐΐ 8 ΟὨΪΥ πόση ἐμαὶ ἐμ ο Ὺ 
ΒΓΘ 8ΔΌΪ6 ἰο Ρυὺ ΒΟΓΡΘὨἰΒ ἰαῖο ἃ σὶ ρὶὰ βίαίθ, δῃὰ ἴῃ 
{18 Β6η86 ἰο ἰγσϑηβδίοσιαῃ!: ἴθι ἰπίο βιϊοῖβ. Τΐ8 
ἰλοὴ 5 (19 πϑδίυ τ] δοί ἰῃ τοϊαιου δηὰ οὁρροβὶ- 
ἰΐοῃ ἰο ψὶσἢ {Π0 Βίχη, ὈΥ τ ἷσὶ ΜΙ ο5868 δι ϑβϑίϑα 
ὲδ πιϊββίοῃ, βίαπάϑ. Τὴ6 σοϊδϊΐου Ὀοίνοοα (ἢ6 
τη βίοσίουβ τϊγϑοὶθ οὐ Μοβεβ δηὰδ [89 δύῃ θο] 164] 
ἀονυοὶορταηθαὶ οὗ ἰξ ἰ8 τὰῖμονς αἰ οαϊι ἰο ἀδῆμῃθ. 

οσ. 11. “ὉἸ1686 Βούϑεσοσβ (Ὁ 1732), τβοπὶ 
ἐπο Αροϑβί]θ 80}, δοσογάϊῃρ ἰο (89 76:18} Ιοζϑηά, 
ὩΒ1)6Β 92Π}68 δηἀ «Ψ8τ100το8 (2 ΤΊαι. ἰ11. 8), τοῖο 
ποὺ δοϊατηοῦ ἰαραίοσϑ, αὶ Ὁ Ὁ3Π, ν]80 τι θῃ, ... 

δηὰ Ὀ9ΟΓ ἱερογραμματεῖς, Ὀδϊοπ φαίης ἰο ἐδ 

οδϑίο οἵ ρῥτίβίβ, θῇ. χὶὶ. 8" (Κεἰ]). 
ΨΥ. 12, 18. Ἴαγβο 13 ἄοοθθ ποὶ βίδυὰᾶἃ ἴῃ ἀϊ- 

Τοοί τοϊαϊίοη ἴο ἢ οἷ086 οὗ γοΣ, 12, Τθο δπατά- 
οηΐορ οὗ ΡΒ ΑΓΔΟΣ οἀπηοῦ τν6}}] σοϊαΐθ ἴἰο ἰμ 6 ἤδοί 
{π8ὶ Αδτολβ τοῦ βυγδ]) ονοὰ ἃρ ἰμὸ σχοὰβ οὗ (δ 6 
ΒΟΤΘΘΓΘΤΒ, ΔἸ Βουκσὰ (816 8 ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ ἰο Ὀ6 αηᾶοτ- 
δβἰοοα τοι δροτίοαῖγ, Ὀσὲ ἐοὸ ὑμο ἤλοι ὑμδὶ 1}}6 
ἘκχΥρίΐϊαῃ ΒΟΓΟΘΓΘΤΒ ἀο ἰΠ6 βατὴθ ἐδὶ πρὶ 88 Αδτοῦ 
ἄοοβ. ΤῈ οββϑῃί) αἰ ογθασθ Ὀθίνγθο (10 δοί8 
οὗ αοἀἂ απὰ (6 ἀοιηοῃἶδο8)] δ ͵}86 τη ΐγβ0}65 18 ποῖ 
οὈνίϊουβ ἰο (86 πνοτ]ὰ δπὰ (μὸ νου] αν ἰγγδηίβ. 

2. Το ἰγαπϑίογιαδίϊοῃ οὗ (89 ᾿νοῦ οὗ (89 ΝῚ]6 
ἱπίο Ὀϊοοά, γογβ. 14--25. 

γεν. 16. 1ο, 6 βοοῖδ ουὖῖ πηῖο [868 ννᾶ- 
ἴοσ. Τὸ ψόσβηὶρ (6 ΝΙΪο. 

γέεγ. 17. “7Ὧμὸ ἰγδιηβίοσι}δίΐου οὗ (9 τδίοσ 

ἰηίο Ὀϊοοά ἰ8, δοοογτάἀϊηρς ἰο 4206] 11]. 4 [1|. 8117, 
δοοοταϊης ἰο ΜΒ Οἢ 1.1.8 ΤἸῶοοῦ 8 οδδηροά ἰηΐο 
Ὀ]οοά, ἰο θ6 δΘοῃοοϊνοὰ 868 ἃ Ὀϊ]Ϊοοά-Γοα οο]ογίηρ ἮΥ͂ 
ἩΒΪΟΩ. ἰξ ἀσαυϊγοὰ (86 ΒρΡροδγαηδθ οὗ Ὀϊοοὰ (2 
Κιηρμβ ἰἰϊ. 2..), ποῦ 88 8 ολθπιῖσα] ἰγϑη ΒΟΥ 8110} 
ἴηίο τϑὰὶ Ὀ]αοά. Αοσοταϊΐϊης ἰο {6 ταροτίβ οἔ 
ΤΩΒΔΏΥ ἰγανο]ογϑ, ἰπ6 ΝΙ]Ὸ ναῖον, σβθη Ἰονοϑέ, 
σδη65 18 ΘΟ0]0Υ, ὈΘΟΟΙΏ68 σγοθη δ δὰ αΪτηοὲ 
ἀπ τὶ δ ΌΪ]0, τ μοΓοαδ, ΘῈ Υἰδίηρ, ἰ ὈΘΟΟΙΏ65 
τοῦ, οὗ δ οολγο ἢ, δῃὰ (6 Ὀορὶηδ ἰ0 ὯΘ ΠΟΓΘ 
τ οἰ οϑοθθ. Τῃ6 σα0.868 οὗ 18 Θδηρο δυὸ ποῖ 
γοὶ Ὀθθὰ ΡῬΤΟΡΟΓΙΥ ἰηγνοβιϊ ραίοὰ ᾿ ([Κ 611}. πο 
ΘΔΌ808 816 Δἰἰοροας: ἐδο Γαὰ φαγὶ 'ῃ ΘΠ ΔΑΓ, ΟΡ, 
ὁοοογάϊης ἰο ΕΠ ΥΘΏΒΟΥΙ, πιϊογοβοορὶο ἰηΓαϑοτίδ. 
Ετϑῶ ἰμ6 ΒΕ ΐη9 ΓΓὨ18}168 8 [66 0]0 δΔηδ]ορια. Τ86 
μεϊχπιοηίης οὗ (86 Ὠδίιιγαὶ ουθηΐ ἰηίο ἃ τϊγδοῦ- 
Ἰουϑ οὨ6 ᾿Ϊ68 ἱπ (86 φῥτοαϊοίϊοη οὗ (5 βδυἀάθη οο- 
ΘΌΓΓΘΩΟΘ πὰ ἴῃ 1.5 τηδχηϊίαάς, 80 ἰμαἱὶ ἐμὸ στοὰ 
ΝΘ τδίογ 1ηϑιοαὰ οὗὨ ὈΘΟΟΙΆΪῈ ΚΣ ΠΟΤῈ Ἡ ΒΟ] ΒΟΙηΘ 
888.101698 ἀοδΪγ ΟΥ 1) γί ου.8 ῬΓΟΡΟΓΙ 68. 
ον. 19. Τιιδί Ὀ]οοὰ βου] δοτλθ ἰμίο 411 ἰδ 9 

γδιηὶ βοδίϊοῦβ οὗ ἰδ 6 'νϑίοῦ, ούϑῆ ἴο (80 βίομε δὰ 
ψγΟΟἶθιι γ6886]8, 18 αν 6 ΠΕῪ {86 τοβι}} οὗἩ (86 ῥτο- 
υἱοῦϑ τοἀἀδπίηρ οὗ ἰδ Ν᾽]Θ. ΚυτίΖ ὀχαρχογαὶοβ 
{89 πυΐγδοὶθ ὈΥ ἱηνοσγίίηςῷ ἰμ6 ογάοτ οἴ ἴμ9 χοϑά- 
ἀφηΐης οὗὨ ἰμ8 ναΐίθσ. ΗΪδβ ποιΐοῃ 18 σοξυϊοὰ ὮΥ͂ 
ΚοεΙ!, ν. 479.5 

γον. 22. ον οου]Ἱὰ {ποθ Εἰγριίΐδη Βουοθῦοῦϑ ὧο 
89 Κὸ, ΒΘ (86 τδίον "δὲ δἰ γοαν Ὀδθη δἱΪ 
οδηροὰ ἰο ὈΪοοὰ ἢ Κυτὶς βαυ8, ἰοὺ ἰοοὶς νγ6]}- 
σγαίογ. Βυΐ βε6 Καοὶὶ ἴῃ τορ]γ. ἡ Αρςοοτάϊΐης ἴο 
(9 βογὶ ρίαγαὶ γοργοβθηίδί οι οὗ Βυ 6 ἢ τα ΐΓ8 6168 ΟΥ̓ 
ἀαγκηθββ, ὑπο ν ΚΗΘ μον, ὈΥ͂ τιθΔῃ5 οὗ ᾿γίης 
ἰγῖοκϑ, ἰο Ῥγοάαοθ [᾿1λ0 ΔΡΡΘΑΓΒΏΟΘ οὗ ματίηρ δ ὰθ 
1860 νδίεασῦ. ἴα ἐπὶβ σλ86 ἐξ ψὰ8 ποὶ αἰ ου], 
{ΠΥ 8180 υϑεὰ ἰησαηίαι 8, δηά (9 τοἀαθηΐης 
οὕ 6 δίου ΒῈ ὈΒΘΑΌΘΠΙΠΥ ἱποτδϑδβοι,. 

γον. 2δ. ϑϑοσϑθι ἄαγα τσϑεοὸ 1Π]|6οἅ, ΤῊ 
ἀυτναιΐου οὗ (0 ρἷαζυο. Τὸ Ὀορίαπίηρ οὗὨ (ἢ 
οἴαχαθ 8 ὉΥ δὴν Ρ]Δοοα ἴη Ψ αποοῦ ζ0]Υ, " δοοοτα- 
ἴῃς ἴο τιυϊοῖν νἱ θυ 811 (Π6 Ρ]αΖιι68 ἂρ ἰο {89 ΚΙ Ως 
ΟΥ̓́ἐΠ6 δτϑί- Ῥοση, Ὑ 168 οσουτγγοα ἴῃ [6 πἰσδὶ οὗ 
86 1418 οὗ ΑὈΪΌ, ἐ. 6., δθοαιϊ (6 ταϊἀἀ]6 οἵ Αρτίὶϊ, 
τοῦδί δυο οὐδυτγτοὰ ἰὰ ἰμ6 δουγϑο οὗ δου πὶῃθ 
Ἰοπ.ἢ8. Ὑοεὶ (ἷϑ αϑϑυαπιρίΐοι ἰ8 τὸσν ἱηΒΘΟΏΤΟ, 
δηὰ ΟἿΪΥ 80 σῃ υοἢ 18 ἰοἸΥ  ὈΪΥ σανίδα, ἰμαν [ἢ6 
Βούθῃὶῃ ρίασαθ (οὗ 86 Βι811} ἰοοῖκς ρἷδοθ ἰὼ Β6Ὁ- 
ΤΌΔΥΥ (866 οἢ ἰχ. 8] 84ᾳ.}᾽ (Κ61}}. ΟἸΘατγ, ον- 
ΘΥ͂ΘΣ, ἐ.) 6 πδίατα] 8818 οὗ (80 τοἰγδουϊοῦϑ ρίαριιθ8 
5. ἃ οδίη οἵ οδ} 865 δΔηὰ ςΒοοίϑ. 

4 [Το ροΐπὲ πιβῆάθ Ὁ Κοὶϊ ἰβ ἔμπας, δοσογήϊΐηρ ἴο Ἐυτίι 
ΓΚΌΘΟΤΥ, ἰῃ9 γ6886]5 οὔ ψορὰ δηῃὰ οἵ δίοῃο οὐρῷξ ἴο Ὀμπγο δα 
τα οπθα ἐπηπηδα δΕ-} αὐτοῦ ἐῃὴ 6 " Ρου]8 οἵ ΤΕΥ ἜΤΕΙ 
ὑ [Τ1|}| ΓΟΡΙῚῪ πιδὰο ὈῪ Κι οἰ] (πὰ ἃ ΥΘΥΥ ρεγείηθηΐ οὐ.) ἰ6 ἔπαξ 

{7 τ΄0 Εκυριΐθην αἱγοδὰν Π8.1 ὙοῸ}} ναοῦ ἴῆοτο ποῃ!ὰ μοτθ 
δοθῆ ὯΟ προοὰ οἴ {|ιοῖν ἀϊσρίης τθ}]8 (γος. 24) ἔῃ ΟΥ̓ΟΡ ἴο οἷ»- 
τα! ἢ ἀντι 8Ὁ]» παῖοτ. Καὶ! ππάετβίδηᾶβ παῖ ἴδ ρϊιταβοα ἰἢ 
τοῦ. 19 δῖθ ἢοΐ ἴο ὃὉ6 [ηἰοΥρΡΙοΙθα κὸ δέγίου ἃ 5 ἴο ἔτ μἷγ τθδὲ 
ΘΌΒΟΪ ΠΙΟ]Υ 811 τυνλῖοσῦ, ὁοσοὴ δὲ Πα ΑἸ ΓΈΘΥ ἰ ΘΟῺ ΤΑ δὴ ἔγοχω 
ἴηηο ΝῚ]6 Ὀοΐογο [9 τοίγασίθ, ν'δ8 ἵπγηθά ἰηἴο [Ἰοοὰ. ΜΟΥ 
δηὰ ΚΑΊ “οἢ ρτοῦθγ ἴο βδβητηθ ἔπδς (Ὁ9 τοῖς οἰδὺΒ ἀπὰς προ ϊα, 
διὰ ργδο(ίἰοεὰ ἐμοὶ γ ἃσὶδ οὴ [δ9 ταῖοσ ἀσαῦσγῃ ἴδοιλ.--ΤῈ.} 



ΟΗΑΡ. ΥἹΙ]. 1-16. 91 

Β.--ΤῊῈ ἘΒΟΟΘΗ͂. 

σπλ 9. ΥΙΙ. 26--- 111. 11 [1 (89 Ἐπ δι ΒΙ019, σΉλΡ. ΤΊΠ. 1-16]. 
206 [1] Απὰά Ψοεμουδὰ βρβῖζο [8814] υπίο Μίοβοβ, ὁ αηΐο ῬΒδσϑον, δηὰ βαῦ απΐο Εἶτα, 
21 [2] Τμὰβ βαι τ Φομονδῃ, 1μοὐ ΤΥ ΡΕΟΡ]6 ρο, ὑμαῦ ἐΠΟΥ͂ ΙΏΔΥ Β6ῦγϑ τηθ. Απα 1 ἰοὺ 
28 [9] τοΐμβα ἴο ἰοὺ ἐΐόπι ρο, Ὀ6ῃο]α, ᾿ Ὑ}11}} βυιϊίθ 8}} Βγ Ὀογάογϑ' 1} ἔγορθ. Αὐὰ [86 

ΤΊΨΟΓ 888} ὑσϊηρ, ἔοσί ἴγορβ ρα μἀδ.}γγ [ϑύυϑστα τ] 1} ἔγορϑ], τ ῖοι [μα (Π60] 
8.8} ρῸ ὉΡ 8Πα Θφοτηθ ἰηΐο ἐμ Υ ἤουδΒθ, δπα ἰηΐο (ΠΥ Ὀδαομδλ θυ, 8δηαὰ ἀροη (ΠΥ 
Ὀ64, δῃα ᾿πΐο {86 ἢουβ68 οὗὨ [ΠΥ βεσνδῃΐβ, δῇ ὉΡΟῚ [ΠΥ ΡΘΟΡΙΘ, δῃὰ ᾿ηΐο ἰμῖη8 

29 [4] ονϑῃϑ8, δῃηὰ 1ηἴο [ΠΥ Κηδδαϊηρ-ἰσοῦρῦθ: Απά ἰδ} ἔγορβ 8881} οοχὴθ Ὁρ βοίδι οὰ 
(866, δ ὍΡΟΙ {ΠΥ ῬΘΟρΪο, δὰ ὕροὶ 411 1Ὡγ βογυϑηίβ. ἢ 

ΟΒν. Υ1Π]. 1 [5]. Αμὰ Φοδονϑὰ βραῖζο [5614] υπίο Μοβεβ, ὅδ. υπΐο ἀδσοη, ϑίσζοίοι 
Πουτἢ (ῖη6 [ΠΥ] Βαμα τ] ΤΠΥ τοὰ ονου [Π6 ΒίΓΘΔΙΏΒ, Δ ΟΥ̓́ΘΡ (Π6 Τἰν 8 [ο8- 
Ὠ8]58], δα ΟΥ̓ΘΡ [80 ΡΟΠΩΒ, Δηἀ οδι186 ἴγορβ [{Π6 ἔγορΒ] ἴο Θοπιθ ὉΡ ρου {86 ἰᾶαπὰ 

2 [6] οὗ Εργρί. μα Αδζγοη βιἰγοίοῃϑα ουί μἷβ αηὰ οὐὰσ [86 ψδίθσβ οἵ Ερυρί, διὰ 
8 [17] ἴδ ἴτορβ οϑπὶθ Ὁρ, δπα οονογθα (86 ἰδηὰ οἵ Εργρί. Απα (86 τιδρίοῖδῃβ αἸά μὸ 

8 ΤΠ Θἷσ Θμομδηϊηθηΐβ [βθογαῦ ατὶ8], αηαά Ὀτουρῦ ὉΡ ἔτορβ [{86 ἔτορβ] ὑροῖ 
4 [87 {80 Ἰαπὰ οὗ Εργρί. Τμοὰ [4 π4] ῬὨδσγδοὴ οδΔ]]οα ἴῸγ Μοβεβ δἀπὰ Αδγζοῃ, διὰ 

5614, [ηὐτοδὺ ὁ μονδῇ, ὑμ8ὺ ΒΘ ΙΏΔΥ ἰδ |ζθ ΔΎΤΑΥ [88 ἔγορβ ἔγοτη τὴ 84 ΤΎΌΤΩ ΤΑΥ͂ 
ῬΘΟΡΙΘ; 88α [ Μ}}} Ἰεῦ {16 Ῥθορῖβθ ρο, ἰμδύ (Π6 Υ ΔΥ ἀ0 βδουῖῆοο [ΤΩ ΔῪ Β8011866] 

ὅ [97 υπΐο ΨΦεμοναθ. Απὰ Μόοβεβ βαϊα υμΐο Ῥθαγδοῦ, ΑἸοσυ [Ηδγα ἔμοὰ ΒοποΥ] 
ΟΥ̓́Θ᾽ τη: ὙΠθη [ἀραϊπδὺ τ μδὺ {1π|6] 88.8}} 1 ἰπίγοδί [Ὁ 866, Δῃηα ἴῸΣ [ΠΥ Β6Γ- 
γϑηίδ, Δα [ὉΓ (ΠΥ ΡΘΟΡ]6 ἴο ἀεδβίγου {μ6 ἔγορβ ἔἴγοσὴ {π66 δπὰ [Ὡγ Ὠουβοβ, ἐλαΐ 

6 [107 {μ6 0 τηϑῪὺ σοπιϑίῃ 1ἢ (6 ΓἸΥΘΙ ΟὨΪΥἹ Απάὰ δ6 βαϊα, Το- στον [Δραϊμδὶ ἴο- 
ΤΔΟΙΤΟΥ}. Απὰ δι βαϊα, .86 ἐξ δοσογαϊηρ ἴο ΠΥ ποτγὰ ; ἐμεῦ ἴβοὰ τηδυοϑὶ ΚΠΟΤ 

7 [117] δῦ 186 γθ 18 ποὴθ 11Κ6 απΐο Φομονδ οὐνρ ἀοα. Αμα [6 ἔτορβ β|8}} ἀδραγὶ 
ἴγοτα {Π66, δηὰ ἴγοτα ἴἢγ μουβ68, δηα ἴσου (ΠΥ Βουνδπηίβ, δηα ἵγομὶ [ΠΥ ῬΘΟΡΙΘ ; 

8 [12] {π|6γ 88}8}} τϑιμϑὶῃ ἴῃ {86 ΓΙΝΟΙΓ ΟἾΪγ. Απαὰ Μοβεβ δῃὰ ἄδζοῃ νοϑηΐ οιἷΐ ἴτοτα 
ῬΒΔΥΘΟΙ, δη4 Μοβ68 οτἱοα υηἱο Φαμονδ Ὀδοδυβθ οὗὨ {Π6 ἴτορβ βοὴ 6 δά 

9 [135] Ὀτουρβῦ δραϊηβί ῬΒαγαοῦ. Απα Φθδονϑὴ ἀ]α δοοοσαΐηρ; ἴο ἐπ ψοτὰ οὗ Μοβ68 : 
δηά [86 ἔγορϑβ ἀ]6α ουὗἍ οὗ [ῃ6 Ὠουδβοβ, οαὐ οὗ 186 ν᾽] ]αρεβ [σουγί8], δηα ουὐ οὗ 

10 [147 ὑδο 6148. ἀπὰ {Π6Ὺ ρψαύμογθα ὑβϑῖι ἐοραίμου ἀροπ μθαρ8 [ρ1164 {δθῖ ἃρ ἰῃ 
11 [15] 6805] : δηα ἰδο ἸΔηα βίδηϊς.υ Βυΐ ψῃθη ῬΒΆΓΆΟΝ ΒΔΓ ὑμδὺ ὕΠ6γ6 ψ͵88 τγϑβϑριίθ," 

Βα δαγάθηῃβαδ 18 Βοαγί, δῃὰ Ὠθδυκϑηθα ποῖ απΐο ἔμοιη, 88 Φεῃονδὶ 84 8816. 

ΤΈΧΣΤΟΑῚΙ, ΑΝῺῸ ΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

1 [Τ. ΣΤ ΤΩ. 2. 825} ὮΘΣΘ, 88 οἴἴοι, ἢ68 ἃ νγίἀεγ ταϑδηίηρ (μαι δογάεν; ἴξ 18 Θαι!γα]ϑηΐ ἴο οὐ “ [ογτίοτγ."---Ἴ8.]. 

3 , 49 (ΥἹΠ]. 4. ΤΉ 8 ΒΟΏΤ 8 ΤΏΟΤΘ Ῥ]᾽ ορῃδἷβίῖς ΘΕ τ οτἱβίηδῖ, τ βοῦο ἔδο ογάὰογ οὗ [ὴ9 τοτὰβ 8 τουοσδοὰ: “ ΠΡΟΏ 
1 ἴδ οο, βοἃ ὕροη [ὮΥ Ῥϑορῖϑθ... .. 881} {Π|6 ἴτορϑ οοπιὸ Ὁ}0."--ΤᾺ.]. 

{ΥϊἐῚὲἠὠἸὠἸἔἰὌ δ΄(9) ΝΘ ἰδ τουίουθ)γ τοπάεσοα. θδοηΐυδ δορὰ ΕΠῚτδῖ δϑϑι!}9 ἃ τοοῖ ἀϊδβί ποῖ ἤγοσα [8.6 0η6 ἱπ8 ΗΠ ῸΡ. οὗ 

ἢ ταοϑὺδ ἴο δοαεί, Δῃ ἃ Του οΓ ἰξ “ Ῥγοδοσῦί 6." ““ ἀδοΐαγο." “Ἢ Ῥυθθογῦ6 ΤὉΓ τὸϑ ἢ. 1 5} 8}} ἰηίγοαι," εἰσ. Τὸ ΤΧΧ. δηὰ 
ΨαΙΕ. εἶνο [ὁ [86 κδιὴθ τη οδηϊης. ΟΙΠΟΙα υπδοτγοίδπα [Π6 πιοδηίης ἴο "0: “ ΤΆΚΟο ἴο [ὨΥΒ61Γ ΒΟΠΟΓ ; ἴ0Γ ἢ Ὦ 81}8}} 1 ἱμέγθδι " 
«ἰο. {. «.,1 ν1}} κἴνο [66 1ὸ ὨοΏοτῦ οὗ ἄχίηρς [Π9 {Ππ|0 τ Βοη [86 Ρ]ΑΚΊΘ Β.4}} οϑϑβθ, Τῃμοδοὸ ἵνο οχρίβῃδέϊουθ γ᾽ θα ΠΘΑΤΙΥ͂ 
ἔπ δαῖὴθ βοῆθθ. Οἰἴδόγη ὮδΥθ ὈΘΘῺ Σεδοχίϑα 10 (6. σ., “ Οἰτὸ ΚἸΟΣΥ ΟΥ̓ΟΣ τη0,᾽" ἑ. ε., 1 Μ11}} τυ ἐΠὸ τβὶς οὗ ἃ Ζ11υζ6. Ὁ. Δ] ον ς 
ἐδιοο ἰο ὃχ ἴδπο {πΆ.»}, ὕνπϊτο 1[ε65 Ρ] αὐ 10] 0.---ΤῊ.]. 

4 [Υ111. 11 (18. ΠΓΥΤῚ μὰν ἴδ ΔΙ ς]6, δὰ [80 δοῃΐθῃοθ τϑδὰϑ, κ' δῶν ἰδαὶ (86 τεπρὶἰθ (ΠἸογΆ ΠΥ, ὈΓΘΔΟΒΙὨ ρ- 5 0806) 
ΤΎΥΎΣῪ 

οασοα,," {, 6.. 1η6 Βορρὰ [ὉΓ γϑβρί[6.--ΤᾺ.1. 
δ [ΥἹ1].11 (168. ἼΞ2ΠΓῚ “Αμπὰ μο τηδὰθ ἈΘΑΥΥ.᾽" ΟὐΙΏΡ. Βοῖο οἡ Υἱ!. 14, Ὑπὸ Ιηΐ Αὔϑ, ἱβ υδοὰ ἴοσ ἴμο ἢ πἰἴ0 γοΣὉ. 

Κεῖ]. ον ἀἰἱὰ εἐἶμο Ββαίαγαὶ ουθηὶ Ὀδδοῦγο 8. πκἷ- 
ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΘΑΙ, ΤΟΙ (1) ΒΥ (μΒ6 δῃαπουποριηθοΐ οὗ (86 οχίγα- 

᾿ ὃ : 4 [961] κίνϑα Ὡὸ ἰΓογττηδι οι οχοορῖ ὮὉΥ τχοίδχτί πε ἴο βοοΐσχεη. 
Υ͂ΙΙ. 26 ΓΥΠΠ. 17 5βᾳᾳ. Τρ βϑοοπὰ ρδαραθ; πεῖν ἀποα κυϊδθθα ἐπο τάπα Μη σον, ποιὴ {Π6. γάπα ἈΠ: 

ἐς ἤγορβ. ΤΉΘΥ Θοπὰθ ὉΡ ουΐ οἴ ἐμ ταῖτο οὗ [ἢ δαΐοα, ἴπ6 ἰδιῖοτ Ὀθΐης [8 9 τηοϑὲ δυυσηάδηξ,. Ετοσ οὗ (ἢ 8 Κὶ οὐ 
ΝῚῚῸ τῆϑθη ἐμ6 πϑίον 1115, δβρϑοΐ}}γ ἔγομι [86 1 στθϑὺ τλῖπον ἴπδπὰ ΠΡ, ἀπᾶὰ δγθ σα] θὰ τοδὰβ ὉῪ βϑοίξθῃ, 

- ἢ ἘἸοῦχὮἢ ΤΌΘΥ τὸ ἰουπὰ ἰὴ τϑῖοσ ὑπ1}} ΑΘΓ τ[Ὧ9 Ἰηππαάδιίοι 
ΣΩΘΥΒΙ68 οὗ (86 ΝΙ]6. Οπ (8:6 Β1}Ὰ]}] ΝΙ]ο-ἶγορ (ν ἰοἷἢ σοπο ποθ 5. ἰἢγθ6 πηοηζδ, Ὀομ ἰὴ; δοουϊ “16 38). 
68}196ἃ γαπα Τοδαΐοα οΥ Νοίοα ὉΥ βοοίζοῃ, 8900} Ὑπὸ Ἐχγριέδη ὑϑιὴο ἴοσ [δὲ ἔχος ἰϑ ἀγα.--ἼἘ.1. 



22 ἘΧΟΡΤΞΒ. 

οτἀ ἴα Υν θα] ποοιηθπὶ οὗ ἷἑ ἰο (μ 6 οχίθπὶ οἴτηδκίπα Ώ {πον δοοταΐηρ, ἀατίηρ (Π6 σοπίϊπυληοο οὗὨ (89 

ἶι ἃ ρἴαρυο; νἱὰ, τοσβ. 28, 29 [υἱϊ!. 8, 47; (2) Ὁ 
[86 θ40.8}}γ οοηβάηί ῥγοτηἶβο οὔ ἰμ8 δβυἀάθῃ ἀθδίἢ 

οὔ πο ἔγορβ. Τιθ ἰαιϊαἰΐοι οὗὨ {1118 ταΐγϑδοὶθ ὈΥ 
ἰδ ΒΟΥΘΘΙΟΣΒ ΙΩΘΥ͂ πογὸ (00 δ οοῃδβίϑιθα ἰπ 

Ρίαχυθ, ἰο αν ἱμογοαβϑὰ ἐὺ ὉΥ ἱμεὶς ἱμποδηΐδ- 
(1οπ8. 

ΥΊΙΙ. 10 [14]. ὝΓ, (δ Ἰατοδϑὺ ἀγυ τ θδβΌγο 
οἴ (πὸ ΗΠ οῦΣον Δ. 

Ο.--ΤῊΕῊ ΘΟΝΑΤΗ͂. 

Ομβάρτεε ΥὙ111.712-16 [160-19]. 

12 [16] Απᾶ 76 μονδὴ βαϊά απο Μοβοβ, ὅαυ υπίο Αδγοη, β'έγοίο ουὐ {ΠΥ στοά, δῃά 
διαί [Π6 ἀιυϑι οὗ {π6 ]δηά, {παΐ ἰδ τη Δ  Ὀδοοτηδ 11ς6 [σῃδ[5] ἰπτουρπουΐ 811 {86 

18 [17] Ἰαπὰ οὗ Ἐρυρί. Απα {ΠΥ αἰὰ 8ο; ἔοσ [84] Αδύομ βίγοίοῃβα ουὖἱ ἢ8 Βαπά 
ΙΓ 18 τοῦ, 8η4 βαιοῖθ [86 ἀυδί οὗἉὨ {86 φαγὶ [1Δη4], 8ηα 1ὑ ὈΘοΆΠ16 ᾿166 [Κη 8.8] 
ἴῃ [08] τλ8ῃ, δῃὰ ἴῃ [0η] ᾿οδϑὺ ; 41} (86 ἀυδὺ οὗ {86 Ἰαῃᾶὰ Ὀδοδηθ Ἰἰοο [ση8.8] 

14 [18] ΓΒτουρδοῦΐ 411 (86 ἰδῃὰ οὗ Ερυρί. Απά {9 πιδριοίδηβ αἰα 8οὸ ψι ὑδΒοῖνγ θη- 
οΠδηςηγθηΐβ [βϑογοὺ ΔΓ8} ὕο Ὀσηρ Του 11ο6 [(Π6 ρῃδί8], θαὺ {Π6Υ οοὐ]ὰ ποῖ: 

10 [19] 8ο [8π4] δϑγθ σγοσθ 1ἴοα [ρη88] ἃ Ἢ ΤΏ8Π, 8η4 προ Ῥεδϑί. Τποη [44] [ἢ6 
ΤΩ ΔΡΊΟΙΔΏΒ 5814 απο Ῥμαγϑοῖ, ΤῊΙΒ ὦ {πὸ δηρονῦ οἵ Οοα: δηᾶ Ῥδδγθο᾿ Β ποδὶ 
γ88 Βαγάθηρα, δηα 6 Βοαυϊοηθα ποῖ απίο ἔμο ; 88 δϑδβόνυδ δα 8816, 

ἘΧΕΘΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

γον. 12 [10] βεᾳ. σπαῖβ, Ὧ2)3 οὐ Ὁ"33. ὅο- 
βορῆαβ, (ὁ ΒΑΌίη8, ἔμ Α. Υ.7, κπὰ Τα μὸν τοη- 
ἀοῦ: “1106. ΤῸ ΧΧ,, σκνίφες; ἰδ Ψυϊγ., 
δοϊπίρλες. ὙΨΌΤΥ Βι108}}, Ῥϑ᾽ ΠΥ διϊηρίης βηαίβ, 
ΟΥΑΥ]ηρ οἢ (6 Βεῖη, δη ἃ ουθη ἰὼ (δ 6 ποδο βδηὰ 
6818. ΤΟΥ͂ ΓΘ ΥΘΥΥ αὐυπάδηϊ ἰῃ Εργρί. ΤῊ6 
ἀυϑὲ τρτῖτ8 (16 ἐγαηβὶ(ἴοη ἔγοτῃ ἐμ σταΐγο ἰο {89 
(ἴτ6 οἵ ἀγτουρσιι. Τα ἰγϑδηβίοτγιηδιίΐοι οὔ {86 ἀπιδί 
ἴηίο ρηδίϑ 19 ἃ ΒΥ ΠΟ] 10 δοῖ, ἢ |κ6 {πὸ ἰΓαηδέοτπια- 
ἰἰοη οὗ ναί οῦ ἰηΐο ὈΪοοὰ, ΤΟΥ δοπιθ ουὔΥ οὗ (δ9 
ἀυδὶ, αηἰ ΗγΥ ατουηὰ |{κ ὑμ9 ἀυδί, ἴοο0 8ῃ14}} ἰο 
ΤΩΘδΒ01.6 ΟΥ (0 Βοῖζθ. Καὶϊ βαυϑ: “Τὴ6 ρῃδλι8 ΘΟὔ9 
ουὖὐἱ οὕ (ἢ ογκ8 Ἰαϊὰ ἴῃ (μ9 ἀυβὲ ΟΥ̓ στοιιηά Ὀγ (ἢ 9 
Ῥτοσοοαϊηρ ρομογαί'οἢ. . .. Τη6 τηΐγδο]9 σοη 8185 
1 Ὀοὶἢ Ο8865 ποὶ ἰῃ 8η ἱπιτηοαΐδίθ ογοδίΐοη, Ὀυὲ 
ἴῃ (16 ΡΓΘ-Δηποιῃορθιαομί, δηὰ {116 ΘΟΥΓοβροπάϊΐης 
βυδάθη ογθαίϊνο (2) ζοποταίίοη δὰ βυρογπαίαγαὶ 
() ἰποόῦθαδθ οὐ ἐ) 686 δῃΐη)8}8.᾽ Οαΐ οὗ (9 ερζρ8, 
δηὰ αὐ (86 δ81η6 (126 ΒΌΡΟΓΔΙΌΓΔ]---ἰ 8 18. ἀ19- 
οοτάδῃί. 

ον. 14 [18]. πὸ βοσίρϑα. ὈΦΠ. ΟΥ̓ 

μὸ (Ἀγϑο ἤοστηβ οὗὅὨἩ ἀοβι ζηδίίοῃ, Ὁ Θ 2. βοσοϑῦ- 
Θτβ, Ὁ 2ΞΤῚ τῖβο ππθη, βαά ὈΟ ΤΠ ἱερογραμμα- 

τεῖς, Ἐργριΐϑα βου 068, οἰἰασοὰ ἰο ἐδθ οοατί, 

ἰπίουργοίογθ οὐ ἰοτορ  γρἷο τυ (ἴηρσε, {πθ ΘΠ] οὗ 
ΟΩ6 8 ΒοΓθ βαϊθοίθα, πα κί {86 οχρτοββίου οὗ 
(οἷν ἱπιροίθῃοθ 186 Βίγοηρεγ, ΤΆΘΥ οδπηοί ἱπιΐ- 
ἰαἰ9 ἐμπὶ8Β τηΐγαοϊθο. ΠΥ ποι Κηοθοὶ ΒΒΆΥΒ :- 
Βοοδυδο, δοοοταϊηρ ἰο ἐδ 6 τγὶ(ογ᾽ 8 υἱόν, (Π 18 τῦ88 
Ὁ 0886 ἰηνοϊνίης (ἢ 6 Ῥτοἀιυοιΐοη οὗ ογϑδαίυγοβ. 
Κοὶϊ: Βεοδιθθ αοἀ᾿Β οὐβμηἱροίθῃοθ ἱη (89 6856 οὔ 
(818 αὐτοὶ μι ἃ σὨοοἷς ΡΟῚ ἰμ6 ἀθϑιηοῃϊβοδὶ 
ἤοτοοϑ τν δῖ οἢ [0.9 ΒΟΥΟΘΓΘΙΒ Βα δομιρ] ογοά. δίτδηρθο 
(δαὶ (ῃ6 ΘΠ ατδοίου β(10 τη τὶς οὗ ταὶς γοη 68 ᾿85 
δραΐη σοὨ υ Δ} ογὐουϊοοκοὰ, Τ|10 δθ ΠΟΥ͂ οὗ 
Βαίδῃ δοὨδὶδὶβ ἱπ ἐγ ἴογοοθ δῃὰ βἰζηβ δῃὰ πιὶ- 

Τ80͵68. βαίδη, ἴῃ 811 (μδὶ 6 βαυβ (Μαίξ. 1ν.) ἴδ 
(λε ἰἴαγν. Ἰ νὸ ἰΔῖκθ γον. 18 ΘΓ, 6 τὶϊραὶ 
ΒΥ (μαὲὺ Μοββϑβ βαά δἱγοδὰν ἰγδηδίογιμ εὰ 4]}} {89 
ἀυϑί οὗ Εκγρί ἰηίο ρηδίβ, δὰ ἰπαὶ Βθποθ ἐμθγὸ 
85 20 ἀυὶ Ἰοῖξ ἕου (θὰ ἰ0ο τΟΥΚ Τΐ ΓΔ 6168 οἢ. 
Βαὲὶ 1 18 ἸΏοτϑ ΟὈυϊουΒ ἰο 858. πι6 ἰῃδί πὶ (ἢ 8 68.806 
{86 Ὁ Τουπὰ (6 ἀδοορίϊου Βαγάθγ, οὐ τίου, (μδὶ 
(μον νοτο βοϊσοὰ τι ἃ τοὶ σίου ἰοστοῦ, δα ΠΟΥ 
ἀφοϊατοὰ ἰο ῬΒδγδοὶ ἐμαὶ {Π6Υ οου]ά ρσὸ ν»11}} ἢ πὶ 
ΠΟ γί αν, ἰπ ὁσάογ ἰο πάπας εἶπ ἰο Γοίγασα ᾿18 
βίορβ. Τη}ἷ8 βθοῃϑ ἰοὸ Ὀ6 ἱπ)0]16ἃ ἴῃ {μον ἀ66]8- 
ταιίοηυ : “ΤῊ Ϊβ 15 ἰὴ 6 δηροῦ οὗ αοα.᾿᾿ Αοοοταϊηρ 
ἰο Βοοδατί ἐμ18 6805: ποδ ποη οσολίδεπέ ἤοδεδ εἰ 
Αατοη, δ.( αἰυίπα υἱδ, μἰτίεφιο πια)γοτ. Καὶ} δα 48: 
“1 (ΠΟΥ Βαὰ πιρδῦ ἰμ6 Οοἂ οἵ [δβγδεὶ, ΣΠΣΤ' 
σψου]ὰ 6 υϑοὰ.᾽ Βα ἀϊὰ πον Κη ΦοΟΥδὮ ἢ 
Αηᾷ ἀϊά {Π6Υ ποὲ 480, ἃ5 Ερσυρίϊδη ρυὶββϑίβ, Του 
811 ἐμεῖς ἀοίϊηρβ ἴο {116 ἰπῆιιομοο οὗὁἩ ἰη6 ἀοἀδοδα 
Ασοοτάϊηρς ἰο ΚυατίΣ, ΌΥ ““δηροτ᾽ (6 Υ πιοϑηΐ δὴ 
ἰηἀϊοαι! οῦ [Εἰπρονξεῖς να πατηΐηρ οὕς Εργρίΐϊδη 
βοὰϑ ἐμοιηβοῖϊνοβϑ. Κοὶΐ, οα {896 οἵμποῦ βδηά, δα 8 
ἴῃ (86 ρον οὗ αοὰ δ᾽ ΠΙΡῚΥ 85 ἜἘσργδβαίοη οὗ ογὸ- 
αἰἶνο οἵμἱροίθῃοθ, 88 ἴῃ 59. Υἱῖ!. 4 [8] ; [Κυκο χὶ. 
20; Εχ. χχχὶ. 18. ει (6 οἀυσαίϊηρ ν᾽ ̓ϑάοπι οὗ αοὰ 
5. ΘΟ ρΒαβίζοα, Θθρϑοὶαν ἴῃ ἔχ, χχχὶ. 18, δ 
τοοοχη (ἴοι οὗ ἐμ ἵδοὶ (μαὶ αοα᾽ 5 ἤηφεν ἀἰϑρὶ δγϑὰ 
56] Γ ἰδ (16 Ῥγοϊυἀθ οὔ (89 ρεγοορίϊοη οὗ ἢΪ8 
δίγοησ λαπά αὐτὰ ἨΪΐδΒ ομίεἰτείοἠεὰ αγπι. ΤὨΘΓΘΙΟΓΘ 
{19 ΡΒ γαβο σδηηο ὕ9 ἰηἰο πῃ 6α 0 ἀοδίρηηίο οἰ ἢ 6 ν᾽ 
86 ροάβ οἵ Βαγρί, σὸ σουϊὰ ποὶ ΡΟΒΒΙ ὈΪΥ, ἴπ (86 
ταϊηὰ οὗἩ (86 Ῥγίοϑίβ, ἴαϊζο ραστὶ ψὶϊὰ Μόοβεα δηὰ 
Αδτοῦ, οὐ ἐῆ0 αοἀ οὗ ϑγβδοὶ δοσοταϊης ἴο ἴμ9 
Ἐςγρίΐδῃ ποίΐου οὐΥ̓͂ Ηΐπι, Ὀὰΐ ΟὨἹΥ ἰμ9 ἀεἰγ, 89 
οοησαϊγοὰ ὮὉΥ 8 ροῆοσγαὶ οὐοσρονοσίης σοὶ κουδ 
ἔθ ] ης. 

γον. 16 [19]. 785 Βατᾶθηϑᾶ. ἘΚ οὶϊ᾽ 5 ἰπΐου- 
669, “118 ριηἰἶνα ταΐγαοϊο, ἐλεέγείοτο, ταϑὰθ οἢ 
ῬΆΒΔΟΝ 0 ἐπηρτοβδίου," οὈ] ταί 8 (μ86 δηι186- 
8 τ βἱοἢ ἰδ6 ἰοχὺ Ὀτίηρϑ ουὖἱ [υἷΖ., (μαἱ ΔΙ Βου ΣᾺ 
1π6 πιαρίοἴδη8 ΒΑ Ὺ ἃ ἀϊνίηθ βαπὰ ἰὼ (80 ταϊγϑοὶθ, 
ψεῖ ῬΌΔΥΔΟΝ σγοιιδἰμοὰ οράμγαίο]. 
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Ὁ.-- ΤῊ ΒΙΟΟΌ.ΒΌΟΚΙΝΟ ΘΑΡ.ΕΙ 7. 
Οπλρ. ΚΠ. 16-28 [20-82]. 

16 [2] Αἰνο Φοβονδὴ βαϊα υαπίο Μοβεοβ, Βΐδθ ὉΡ ϑα ]Ὺ ἴῃ ἰ9 Ἰηογηϊηρ,," Δηα 5βίδπά 
Βοΐογτο ῬΏΘγΘΟΙ : 10, 86 σοπαϑί ἔοσί ἰο [88 τψαίθγ; δῃα βαὺ υπίο μἰπι, ΤῊυΒ 

17 [21] βδῖι Φϑιονδὰ, [μθὕ ΤΥ ΡΘΟΡΪ6 ψὸ, ὑμαΐ {μι ῦ ΙΔΔΥῪ ΒοΙγΘ τωθ. Εἶβ6 [ΕὉ17] 1 
ἴοι Μ11 ποὶ Ἰοὐ ΤΑΥ͂ ΡΘΟΡΪΘ ρο, Ὀθ.014, 1 ψ}}} βαπα βνϑγιηβ οὐ 168 [ϑοπἃ (ἢ9 
8.169] ἀροη ἴμ66, ἀπά προη ΠΥ βογνδηΐβθ, ἀηὰ ὑροη ΠΥ ρθορὶθ, δῃᾷ [ἰηΐο ἰδ 
Βουδβθ8: 84 [Π0 ἢοῦ868 οὗ [89 ΕρΥΡ 88 884}} 6 [.}}] οἵ βιναγπι οὐ 4168 [αἰ 

18 [22] οὔ [86 4165], δΔηα «180 [6 στουπα πβθγθοη {Π6Υ αγό. Απαᾶ 1 Μ}}} βουνοῦ [80ρ8- 
Ταίθ] ἴῃ Ὁπ8΄ ἀΔΥ (86 ποῦς, οὗ ἀοϑβθη, ἴῃ ΜΘ ΤΑΥ͂ Ρ6Ορ]9 αἀ611, μα ἢῸ 
ΒΥΆΓΙΩΘ οὗ {168 [Ὧο 44168] 8Π4}1 Ὀ6 ἔ6γθ: ἰο Π6 οῃπὰά (μοι τηαγεβί ΚΠΟῊ ὑπαὶ 1 

19 [28] απι Φοιμονδὰ 1η {86 τυϊάβὺ οὗἨ ῃ6 φασί [18Π4]. Αμῃα 1 ψ1}} ρυΐ 4 αἰνίβίοα Ὀ6- 
20 [24] ὑπθϑὴ ΤΑΥ͂ Ρ6Ορ]6 8η6 (ΠΥ ΡΘΟΡΪΘ : ἰ0-ΠΔΟΙΤΟΥ͂ Β88}] {818 βίῃ υ6. Απα Ψοβονδ 

αἸὰ 8ο; 8δηα [ῃθγθ οϑῃθ 8 ρτίθυουβ βϑυῖα οΓ ἢϊ68 [0π|6 ρτίονουβ 4165] ἱπίο 
106 Πουδβθ οὗἩ ῬΒδγδοῆ, ΔΑ Ἢ ἐηίο Ηΐβ Βουυδηΐβ᾽ ὨουΒ68, δηά ᾿πἴο 811 (86 Ιδπὰ οὗ 
Ἐσγρῦ; {Π0 Ἰαπὰ ν8 οοσγιιρίθα [ὑ32ξϑ 1 ὕο 069 ἀεοϑίχογβα" ὈΥ͂ γϑᾶβοῃ οὗ (16 
ΒΎΆΓΩ, οΓ Πϊο8 [ἴ86 4165]. 

21 [2257 Αμὰ Ρδδγδοῖ οβ]]οα ἴον Μοβοβϑ δῃά Ὁ. Αδγοῃ, δῃά βα!, (6 γοϑ, βδογι ἴσο ἴο 
22 [26] γοὺγ αοἀ ἴῃ ἴμ6 Ἰαηά. Απάὰ Μοββϑβ βαϊὰ, [ὐ 18 ποὺ πηϑθϑῖ 80 ἰο 40; [ὉΓ ψ6 888]] 

.« [βου α] ββογιῆοθ ἐῃρ δου παίίοη οὗ ἴι9 Εἰσγριίίδηβ ἕο Φοιμονδὶ οον (σοἀ ; 1ο, 
8881} ψὸ [1 τὸ Βῃου 4} βδουϊῆοθ [μ6 δροιαϊηδίίοη οὗ [86 ΕἸρΥΡ(δη8 Ὀαΐοσο ὑμὶν 

28 [27] ογοϑ8, δα {011} [Π6Υ [ογα68, σου] {Π6Υ] ποῖ βίοπϑ τι877 ὁ Μ1}] ρὸ {πγϑ0 ἀδγβ᾽ 
ἸΟυΓΩΘΥ͂ ἰηΐο {86 ΜΠ] ΘΥμοθθ, δηα βδογιῆοο 0 Φοθθοναῖι οὐῦ αοα, ἃ8 ἢθ 8}}8]] 

24 [28] οοπηπιδηα 0958. Απὰ ῬΒΔΓΔΟἢ Βα], 1 ψ}}} ]οΐ γοῖι ρο, ἰμαὺ γ80 ΤΔῪ βδουϊῆοθ ἰο 
ϑοβόναῖ γοὺγ αοά ἴῃ [ἢ 1] ΘΙΏΘΘΒ ; ΟὨΪΥ͂ γ6 818]}}] ποὺ σῸ ΥΨΟΙΥ͂ ΒΓ ΔΨΑΥ: 

25 [29] οηἰτοαὺ ἴοσ ἴθ. ἀπά Μοβε βαιά, Βϑθιοὶά, Γ ρὸ ουὖυἱ ἔγομι {μ66, δῃά [1 «1}} 
οηἰγοδὺ ψΦομονδὴ Πδὺ [86 Β.ΨΑΥΤΩΒ οὐ 68 ταῦ [δηα (86 Η1168 ψν1}}] ἀδραγὶ ἔτοπι 
ῬΒΆΓΔΟΝ, ἔγοπι 818 βευυϑηίθ, πὰ ἔγοτῃ ἰδ ῬθΟρ]6, [ο-ΤΩΟΥΤΟΥ ; Ὀαΐ [0Ὲ]γ] 16 
ποὺ ῬΒΑσδΟῖ ἀ68] ἀθοοι }}γ ΔΏΥ͂ ΤΔΟΓΘ ἴῃ ποῦ Ἰουἰηρ’ 6 ῬΘΟρ]6 ρῸ ἴο Ββοῦ οθ 

20 [307 ἰο Φοβονδῆῃ. ἀπὰ Μοβοβ ψϑηὶ οὐὔῦ ἴτοωα ἔΠΑγΔΟ. δΔηα οηϊγοδίθα ΦοΒουδἢ. 
21 [381] Απὰ Φοβονδὴ αἹα δοοογάϊηρ ἴο (π6 ποτὰ οὗ Μοβϑβ; δῃα [6 γοιηονδα {16 Β'ΙΨΆΓΠῚΒ 

οὐ [68 [[86 4168] ἔτοτα ῬΒΑγδΟΙ, ἔγοτα ᾿ 18 βοσνυδηίβ, πα Ἰτομὰ ἢ 8. ρθορίο; {8610 
28 [32] τοιηδὶ πο ποῖ ὁ56. ᾿ἀπὰ Ῥῇδγδοι Βαγάθποα 18 μοατγί δ΄ [}}8 [Ὠϑϑτὺ 18] ὑΐπιθ 

4130, ποι ύμοῦ που]ὰ Βο [πα Β6 ἀϊὰ ποῖ] Ἰοὺ [86 ΡΘΟΡ]6 ρο. 

.- ΤΕΧΤΤΙΙΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΑΜΜΑΤΊΙΟΘΑΙ, 

1 ΓΥον. 20 [24} Τὸ Ἠοῦτον ἰ5Θ ΠΣ. ὙΤΏρτο 18 ὯὨῸ Ῥτοργίοευ ἰῃ του δοσίπς ἔδθ Διΐογο ὙοτὉ ὮΘΙΘ, 88 ἰδ ΘΟΙΙΣΩΟΙΪΥ ἔδρα 
ἄοηο, Ὁ [πὸ Ῥταίοσίθ. Βοϑίάοα, ἔγοσαῃ ἢ παῖατο οὗἩ ἔπ οαδο, ἴι6 Ῥσγοίοτί6 ἰ6 ἴοο κίγοηα  [η6 ἰδ ᾿τδϑβ ποῖ ὮΙ ἀ6- 
αἰτογοὶ; [Ὠ6γ0 ψὙῺ4Ὺ8 8 ἀδησον ἐμας ἐξ του ]Ἱὰ Ὁο, πὰ (Ποτοίοτο ῬΠαγϑοῖ οδ θὰ ἴογ Μοδοα δῆ Αἰτγοὴ ἴῃ ογῶθυ ἰὸ δυοῦί (ἢ6 
Ῥτγοδρεσίνο γα οἵ ἴη ἰἸαηά, 09 σζυ 6 0166 ΘΧΡΓΟΒΒΟδ 8 Βοίίοη 88 δίγ οὐ ΓυΐυΣΘ, ΟΥ 85 ζυΐϊιτο ν᾿ 1 ἢ τοίδγοησθ ἴο ΠΟΙ ΘΓ 
Ῥαδῖ ουὐθηΐ, ΟΥὍ 88 ΟΒΕΟΤΩΔΓΥ, ΟΥ̓ 88 χοΐῃρ ΟἹ εἰϊῆον δὶ ἃ βαδῖ οὔ ὑγοϑϑηΐ πὸ. Ἠτο Ἧὸ σὲ πηδογοα πὰ ἰπαΐ ἐΠ0 ἀουγαδίλ» 
του παϑ ροίηρ οὔ, δη 4 ἴοῖαὶ τα γ͵δὋ9 ρθη. Ἠΐθποθ ἯΘ ΤΑΥ͂ ΓΟΠΘΓ : ὁ ἨΔ8 Ὀοΐηκ ἀοδίγογοι,," οὐ (Δ τὸ μδνϑ ἀοΏ6) 
“ χ͵δὃ 1 |κὸ ἰο Ὀ6 ἀοαϊτογοα,"--Τα. 

3 {ὕπ γ΄, 22 [26]. Τ)θ ραγίίο]9 11, ΟΟΙΩΓΙΟΒΪΥ ταθδηΐηρ, “ ὈΘΒΟΙ ἃ," βοοῖοδ ἰο Ὦδνο ᾿θγθ, 88 ΟΟΟΘΒΙΟΏΔΙΪΥ ΘΙ ΒΟ ΏΟΤΘ, ἐδ9 

ὥοτγο οὔ δ οου! ἰοπδὶ ραγεςϊο. ΤΉ οτο 186. πο τηδεῖς οἵ ἰπίογτοκδίίοῃ [πὸ [Ὧ 6 βδϑηΐϑηοθ, δμὰ ΔΡΡΑΤΟΠΕΥ ΜΌδοβ δαγα: “ἴ.ο, τΘ 
εμρὴ μα τυα Κὸν διὰ [ΠΟΥ ΜΠ|11 οἵ δίοῃθ τ.) Βαϊ (ῃ9 ΒΟῺΒΘ δοομ8 ἴ0 χϑηυίγο (29 ἴαδι οἷἶδυδο 10 Ὀ0 ἔμ κοη ἰμίογσοκδ 
γοὶγ.-- 

(υίδοσ, πάμμνια, ϑγ.). Τμθὸ ΤΧΧ. σοῦ ον 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑῚΙ, κυνόμνια, “ ἀορ-γ,᾽ Υ νοι 15 ἰο 6 πη46}- 
δβἰοοά ὑδ9 ἴᾶγ κοΣ Βρϑοΐββ οὗ 168, (10 ὈὨ]οοα-ϑυοκίης 

ένα. 16 [20] βᾳᾳ. ΤᾺ κῃ τῶ ἜΣ το ιοσεῦ Ὁ ξΑα.-Ηγ, δ8 18 βοΐ! ἰο ὃΘ Β6θῃ ἴῃ ἰῃ8 ρῥίασυθ 
δ ΝΟΥΒῸ μΐαραθ, οπἸ]οὰ 2 ». Τα ἀθβηϊίθ [ οΓ (μὸ οαἰι]ο (υἱά. Ἡφηρβίοπθενς, Ἐσυρί, εἰο., Ὁ. 
Ῥίσαδο σδπποῖ δ ΚὩ  Ὗ “6811 Κἰπὰβ οὗἩ υοσιχΐη 1116). Βδρμδοὶ Ηΐσβοι : ““Ὀθδδὲ οὗ (86 ἀβϑοσί. 



24 ΕΧΟΡΌΞΙ. 

ἘΒΟΓΟ 8 ΠΟ Σοϑϑοὴ ὙὮΥ (86 δι ͵οοινο 33, νον. 

20, δῃου]ὰ ποὺ Ὀθ6 τοπάογοα 0 Γ8}}γ, {86 ΒΘΑΥΥ 
(ετίονουθ) ἀορ-ῆγ. 1Π᾿ Ἴ339 ἰδ ἰο σΟΩΥΘΥ (δ0 

ποίιΐοη οὗ τυὐἱιϊιυ κα, (815 τυδέ 4'δὸ Ὀ6 ᾿ηάϊοαϊοα 
ὉΥ (δι6 δβαθδβίδῃιίνο. Μογϑουον, {μ6 δἰιγὶ υϊνο 
ΦὩσΘΥου Θ᾽ που] ταύ μον τ δα κθ [ΒΔῺ δἰ γθησίἢ- 
θῃ ἰμ0 ἰδουχμί. Νυιμογουδ 8168 [Ὁ -- ἸῺ 118 
Ῥίαρσυο ἱνο πον ἔδοίοτβ θη 6: (1) [ἰ 18 ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ 
ποὐϊοοί ἐμ δὺ 89 ἰδηὰ οὗἩ αἀο5..65, ἐ. ε., [ΒΓ89], 888}} 
ὈῸ οχοιηρὺ ἴγοιῃ ἐμὶβΒ ῥίδρυαθ. (2) Τμὶθ (ἔπι, 
πἰϊπηουΐ 86 Βυηδο]ϊα ὑυ860 οὗ Μοβοβ᾽ χοᾶ, ἰδ9 
Υἱδι(διΐοη ἰδ δῃπουποδα ΟΠἩ]Υ͂, δηὰ δῃποιυηῃοθα ὉΥ 
Φοθουδ 88 Ηἰβ8 ον δοὶί. Μίοβοϑβ δα Αδῦοῃ ΓΘ 
ΦΙΣΘΔΑΥ͂ δβυ ΕΠ οἰ ΘὨἸΥ δοογοά θα 88 ΤΠ ΘΒΘΒΘΏΔΘΥΒ οὗ 
αοἀ: ον ἐμεὶν αοὰ νψι}} πη δηϊοϑὶ Η Ἰπλ86] τη0γ9 
ἀοδηϊο}]γ 848 (6 αοιὶ οὗ [βγϑοὶ], Φϑῆουδῃ, δ. Ηθ 
ἷβ α'80 δ ὑ..8 βδι9 ἰΐτη9 ἰ).ο αοἀ (ΕἸΟΒἾπι) 8050- 
Ἰαίΐοϊγ, δὰ, ἐμ ΟΥ ΟΌΓΘ, 8180 ἰὼ 186 τη ἰδὲ οὗ ΒαΥρί. 

γογβ. 17, 18 [2], 22]. Νοιῖῖοθ (86 δοιηίθῃιουβ 
ἔοσιη οὗἨ ἰμ9 δηξι μοεὶδ, ΤΙ Ὁ διά τ σο.---- 
[1{1ἰότα!γ: “1 ἰοὺ 11} ποὶ δβοηὰ ταῦ Ῥ60ρ]9 
ΔΊΔΥ, 1 ΜΙ1 δβομὰ ἐμ 8198 Ὁροὰ ὑδι66,᾿᾽᾽ δίο. 
--Τὰ. 

γεν. 19 [28]. “ΠΥ, βϑαγβ οὶ], ““ἀοοθδ ποὺ 
δ᾽ Ὗ διαστολή, αἰυϊδίο (ὩΧΧ., Ἴαὰ}ᾳ.), Ὀπὶ τσαη- 
δοπι, τεαεπιρίίοη." Αἱ 8}} ουϑηΐϑ, δότονορ, ἱΐ 
ψΟυΪὰ 6 ΟΌΒΟοΌΤΟΘ ἰο ἰχαηϑίαίο: “1 Μ1] ρυΐ 8 
τοἀοπιρίίου ὈοιΘΘΏ ΤΩ Ρ6ΟΡ]6 δῃὰ (ΠΥ ΡΘΟΡ]6.᾿ 
Ἧο υπἀοτγβίϑηα: ἃ συαγαηζίπε. 

γεν. 21 [26]. ῬΒΑγδοΙ᾿ 8 ᾶγϑὲ σοποθββίοη. Ηθ 
ἷδ ΠΣ; ἰο σταηΐ ἰο (89 Ῥ6ορ]8 8 βδουὶ βοΐδὶ ἴβδ- 
ἐἶνα], δοσοιηρδηϊοὰ ὈΥ̓͂ Θοββδίϊου ἔγοιῃ ἴϑῦου, Ὀυΐ 
οὶ ἰο εἰ ἰμ6πὶ γὸ οὖ οὗ (9 ἰαπά, Ὀθοδῦβθ ἢθ 
ἤοτοῦοάθβ ἰ!6 δοηβθαιθποθ οὗ 8. δομαϊιϊοῃδ) 
θπδηοὶ ραιΐοη, ΒΟΣΘΔΒ ἢθ 15. ὉπΠῊ}ΠΠΠἠῊ ἰο τοὶὰχ 
ἷθ ἀοδροίΐο ΡΟΥΤΘΙ ΟΥ̓́ΘΡ ἐμ 6 γα. 

γεν. 22 [26]. Σὲ ἰ5 ποῖ πιϑϑῖ [᾿δηρο: Β8έθ]. 
θο οιίο ὑγϑηβ)δίθβ [122 ὉῪ “ Βιιίηρ," ΚαοΙ] ὉΥ 

4 [Πλῦρ9 ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ δ65 ΠοΓθ ἰῃ τηἰηὰ Κ οὶ] 6 ἰηἰοσρσοίδ- 
ἐΐσῃ,, δολισεντα Ἀ7}ἐπ)ο, " κατ ΘΥΟῸΒ τη πὰ 6,᾽ ἃ τΘΔΌΐΪ Πρ ὈΟΓΏΘ 
οὔ ὈΥ χ. 11: δα. ]. 9, εἰο.-- ΤῈ. 
ἵ [δον [τα μυ]διίοη ἀχτοθα νυ ἐἢ (μδὲ οὗ Α. ,. Εποῦοὶ 

οοηθοίατεα ἐμδὲ Ἰποίοαὰ οἵ ΠῚ ἼΞ, τὸ βμου!ὰ σεδλὰ Π79, 
εἰ βορασϑέοη," ἴγοια ἰμο νοῖὺ Τ79, νϑιοα 16 πδοὰ ἴῃ ἐμ 

ττ 

τοοοάϊῃς γοσβο. Βαί Βυο ἢ Δ ΠΟ ΠΟΤ ΟΟΟΌΓΒ, ἐΒΟΌΔὮ 
᾿ου]ὰ ὃῦθ Δῃ ΔΙΊ 0᾽1᾽6 ἰογτηδιίίοη. Βοίῖον δόδυῖλο, 
(εδοπίυκ, Εἰ τοῖ, δηὰ (Π6 πηοϑὲ, ἐμαΐ [Π9 που Π85 ὮΘΓΘ ἃ ΤΆΓΘ, 
βουὴ ρϑγθλρδ [16 οτίσίπδὶ, ταοδοϊ ες, ἴμδὲ οἵ τεἀσπρέοη 
θαοίης ἀοιἐνοὰ ὕσοῖα 11.---  .} 

“4 οϑἰ δ Ὁ} 1898. Τὰ ἦνγδί οχργθβϑϑοδ ἰοοὸ ]ἰ{ι16, 
(89 Βοσοπὰ ἰοο τσοὶϊ."--- 9 δοτα  δτίοΩ οὗ 
[89 Ἐαγρὶίδβι.---Κυοῦοὶ] βανα: “ἼἸὴ9 ἔχγρί- 
ἴΔῺ8 βΒδου βοϑὰ οὐἱν Ὀ0}18, 681ν 65 δηὰ ρ66890 (Η- 
τοὰ. [{. 46), Ῥυΐὺ ὯὨοῸ σονϑ, 88 Ὀοίηρ δδογϑὰ ἰο 
[816 (Ηοτοὰ. 11. 41; Ῥογρῆγτ. «Αἀὀείέπ. 2, 11); 
ΔΪ8ὸ πὸ ἰυγι ο-ἀονο8 (ῬοΥΡθγγ. 4, 7). ΑἸδο πὸ 
ΒὮΘΟΡ δηῃὰ ροκδίβ, δὶ Ἰοδϑί, ῃοΐ σϑῃθγαὶ ; ἴῃ ἐδ 9 
ΜΟΣΒΕΐΡ οὗ [85 δἱ Τα ῖϊοτ πᾶ ἰῃ 1 μοοἶ8 Ομ σου]ὰ 
Ὧθ οδεγτοὰ (Ραύυδδη. 10, 82, 9), δηὰ ἱπ Εργρὲ 
(Πο886 ψο ὈΘ]οη χοᾶ ἰο ἐΐὸ ἐθπρ]9 δηὰ ἀϊδβίτγὶ σὲ 
οὔ Μοιυάοβ οδοσοὰ τῸ βἰιθ- οδίϑ ΟὐΓ᾽ ἢ6- (οδίϑβ, 
ἱβοῦχὰ (δὼ ἀϊά οΥἿοΥ ΒΘΟΡ ; ὙΠ οτοα8 ἰῃ 6 Ορρο- 
δἰ19 νῶϑ {μ:0 ο880 ἰὰ ὕρρον Εργρί (Βογοά. Γ΄. 42, 
460). Τμὸ Εργριϊδῃβ ἯΟΥΘ ζγοδὶ Υ βοδῃ δ) σϑα 
ὙΒΠΘῺ ΒΑΟΓΘα 8ῃΪ 1818 ὙΟΙΘ Βδου βαθα οὗ δδίϑῃ 
(ϑοϑορῆυβ, Α4ρίοη 1. 26). Τδο Ηεῦτονβ, οα (Π 9 
οἶμον βαπὰ, βδογιβοθαὰ βἴιθορ, ζοδαίϑ δῃὰ σϑιηβ, 
δηἃ ΟΟὟΒ ὯΟ 1688, 6. 5. ἴ0᾽. Ῥ68ο0-ΟΒδσίη 8 (μον. 
1. 1), Ὀυτγηί-οθοσίη δ (1 ὅδπι. νἱ. 14), βίη- οἵου - 
ἴηᾳ8 (ΝΌπι. χὶχ.), διὰ οἴβοσβ (θη. χυ. 9).᾽} 
τ 19 Βιρυϊαν ἰδὲ Καὶ! σϑ ΒΌΡΡΟοΟϑΘ (86 τη ϑϑηὶ ἐς 
ἰο 6 οἷγ (μαὶ {μ 6 δοσγοιηοηΐδὶ συ]θ8 δὰ οτὰϊ- 
Ὡδῆσοδ [οὗ {9 ΕχΥΡ 88] γΟΥΘ 80 Ὀδίθ }} Κ 
τοϊπαΐο ἰδὲ (89 760 18 τποϊποά οὗ οἴετίης 880- 
τἱδοο8 τοὶχλ Μὸ}} δοδῃ δ] σο ἰδ6 Ἐσυρίϊβηδ. 
ΤῈ βδουῖβοθ Οὗ ΘΟῪὟ8 του]ά οΥ̓ 86] Ὀθ9 0 ὑποπλ 
δομΪ Ὡ8Δ0]6 Θηου ἢ. 6 ΤογῸ βαογοὰ {86 δηϊ- 
τοδὶ ψγ85, {1.9 ΊΟΓΘ δθοτηΐ 8 Ὁ]0 ἀϊὰ {116 δδογὶσϑ 
οΥ̓͂ ἰὸὶ βορὰ ἰο Ὁθ6.ἁ. Βυὲ ἰδ6 ομίοῦ Ροϊηὶ ἰπ ἐμ 6 
τοδί ο Γ᾽ Βθϑηβ ίο Ὧ6 ογευτϊοοκοά, [ἐ τδβ (89 οἵον- 
ἰηᾳ ἰὰ Ἐργρὶ οἵ βδογίβοθθ ἰο ϑεβονδὶῖ,, ἃ ροὰ 
ἴοτοῖρῃ ἰο ιμ9 ΕσγΥρίΐδηβ, τ δἰ ἢ ταδί Βαγο Ὀθοα 
8 δ-νὺοπιϊπηδίιΐοη. Ενϑῃ δὲϊλοσ 9 Βοίογι δία 
ΤΩΔΏΥ͂ Οδίμο} 19 Ῥγίθσοοθ ἱδβουρσὰϊ (μ8ὲ οδοὰ Ἰδηὰ 
οουϊὰ Βανὸ Ὀσὲ οη9 Τοϊϊχίοη. 

γον. 24 [28]. ῬΌΔΥΔΟΙ ΡΟ (8 ἰΒοτὰ ἰο ρὸ ουξ 
8 ἰἰιι16 ἀἰδίδπσο ὁα σοπάϊ(᾽ου δαί ΠΟΥ͂ Μ1} ἴῃ - 
ἱογσοοὰθ ἴος εἶπ. Μόοβοβ δϑβοηίβ8, πὶίμβουΐ γ6- 
Ῥϑϑίϊης ἰλι6 ἀοιμδπὰ [Ὁ 8 ἰγοθ ἀδΥβ᾽ ἸΟΌΓΠΘΥ, 
Ὀυὺ γοαυΐτοθ ἐμαῦ ῬΒΑΓΘΟΣ 8}}4}} ποὶ ἀθοοὶνθ Βἷπα, 
Ὀαὺ ΚοΘΡ ἷ8 ψοζά. 

γεν. 28 [82]. ΤῸ ἔουγί Βαγάθηϊης οὗ (86 
Ὠδδχί. 

4 [1Δη 0608 γϑοηδογίη ς “ δἱοδον " ἰδ τὶτποῦ ΔΩΔΊΟΡΥ, ὁχοορξ 
88 “δἰ ο Γ᾽ ΤΏΔΥ ΤΘΔῃ “ οογίδίη,᾽" “ δΌγο,᾿"ἡ ἡ ΟὮ δ ΠΟΤ 
Ὀ69 [δηκχθ᾽86 ἰη δηϊοη ποτ. ΚΚ6}}᾽8 ὀχ] δδίίοη ἰ89 δ 9 Ὁδιηδὶ 
οὔθ: "7 εξίρευίαἰ κι," ἀοδησὰ ὉΥ γεοίμνα, “ τισὶ," Τ8ο 
ἴθοτο ΟΟΙΏΊΟΩ ᾿ροδηΐπα [5 “" ὅχοι ."" Ὀπὶ ἔπ|6 σδηποὶ Ὁ6 ἐμ 
ἥοσοο οὗ [0 ποσὰ Βοσο.- -Ἐ8. 

ἙἘϊ..---ΤἸῈῸΠῈ ῬΡΕΒΤΙΠΕΝΟΕ ΟΕ ΤΠῈ ΒΕΑΞΒΤΗ. 

ΟἜΆΡΤΕΚ ΙΧ. 1-7}. 

1 ΤῊΕΝ [Απὰ] Ζοἤονδα βαϊὰ υπΐο Μόοβεβ, αο ἴῃ ἀπίο ῬΆΔΓΔΟΝ, δηᾶ (611 [βρϑβκ 
ππίο] εἶπ, ΤῊ βαῖ τ Φοθονδα, αοα [86 αοἀα] οὗ (0 ΗΘΌγονβ, 1,6 ΤΩΥ ῬΘῸΡ ἰθ ρο, 

2 ἰῃδὺ ΤΠΘΥ͂ ΤΙΔΥ͂ ΒΕΓΥΘ τπι6. ΕῸΥ ἰ ἴδοι τοΐαβο ἰο 1οῦ ἐΐθην βο, δὰ 110 11.014 Ἰμθῖα 
8. 8.}}} [8η4 8ι1}} μο]ὰ {μϑι], Βϑβο]ά, [89 βαπὰ οὗ Φοβονδὰ ἰβ' Ὡροὴ (ΠῪ οδι1]6 τ 1ο ἢ 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

2 {γέόνς. 8. ΤΠ. Το ἴδ ἃ δο ΠΥ ἰπδίμποο οὗ [80 ρμαγιἰοἰρίδὶ ἴοστα οἵ ΤΠ, (δουκὰ ἔπ Νοΐ. τνἱ. 6 δπά Ἐμοὶ. 1]. 22 το 

ῬαγιοΡ}ο οἵ ἐπ9 δγοδαίο δηὰ Αταπιδίο ἴογιο οἵ {89 ὙοσΌ, 1, οοοῦσδ. 1ὲ οἰχὰς ὈῸ του οχοᾶ: “ ΒοΒοϊὰ, 6 ὨΒδηὰ οὗ 3εδο- 

Ὑϑῖ εὐ οὐπιθ ὑροη,᾽ εἰο.---ἼΒ.] 



ΟΗΑΡ. ΙΣ, 8-12. 25 
παυσαιισ πασσι πες αὐτισα πεσε πὐππσσστσασππαπιπσ πο ςὐπτα αν ςπυσ τ απσ πὐἶσαας ὐππιτσππς΄ῳ πιυσ-α πιπ  » απ τα υσπς . τ΄ 0 στητας 

ὦ ἴῃ (86 8614, Ὁροη (μ6 Βοῦβθβ, ἀροὰ 0886 δβ968, Ὁροὴ {86 οδπλ6]8, ὕροὸρ ἐμ οχθῃ, 
4 δῃηὰ ὑροη [86 Β06ρ: ἔλεγα δαϊ δ6δ ἃ ὙΘΥῪ στίονουϑ τιυγγαῖη [ρΘϑυι]6η66]. Απὰ 
ΨοΒουϑ 88}}8}} βοσοῦ [{7}}} τ 8} ἃ αἰβιϊποίϊοη } θούπϑοϑιι [)}0 οδύθθ οὐἨ ἴβγὰϑὶ δηᾶ {ῃ9 
οδιῖ]6 οὗ Εργρί : δπὰ (Βϑγθ 888}} ποίῃίηρ ἀ16 οὗ 8]1] ἐλαΐ ὁ (86 ΟὨ]αγθη 8 οὗ [βγβ6]. 

δ Απὰ ΦΔεδβονδὴ δρροϊῃτθα 8 βεῖ {ἰπιθ, βασίηρ, ΤΟ-ΠΟΣΓΟΥΝ «θῃονα}} 888}} [ν7}}}] ἀο ἐῃΐ5 
6 ἰῃΐηρ ἴῃ ἴΠ6 Ἰαπά. Απά Ψοθονδ αἰὰ (μὲ [{1]|8] {Π||πρ’ ΟἹ [8.6 ΠΙΟΓΓΟΥ͂, δῃὰ 41} ἐῃ9 

οδίι16 οὗ ΕΡῪΡ { αἰοά : Ὀυΐ οἵ ὑμθ οδίν]θ οὗ 86 ομι]άγθῃ οὐὗἨ [βγδ0] ἀϊθὰ ῃρὶ οῃθ, 
1 Απὰ ΡῬΒαδγδοῇ βοηΐ, δῃὰ ὈθΠ0]ά, [ἤθτο 18 ποῖ [Ὀθιο α, μοῦ ουθῃ} ομθ οὗ {6 οδίι]θ 

οὗ (0:6 5Γ86}168 ἀ6Δ4 [ἴἷὰ8 4684]. Απὰ (δ6 Ὠοαγὺ οὗ ῬΏΔΓΔΟΙ 8 μβαγάθηθα [Β8γα], 
δὰ πο αἀἸα ποὺ ἰοὺ (86 ΡΘΟΡΪΘ ξο. 

ἘΧΡΟΈΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ͂, 

ον. 1. σαίοκογὶοαὶ ἀθιηδηὰ οὗἨ θυ 88 ἐδ 9 
6οἀ οἵ (86 Ηοῦτονβ. 

γόον. 2. Αὐοσὸ ἀοβηϊίθ δδβδυαμπιρίϊοη, ἴῃ ΥἱἹΘῪ 
οὔ ραϑὶ οχροσίθησο, ἐμαὺ ῬΏΒΡΘΟΣ ΓΩΔΥ ἀο ΒΔ 
δδτγάθῃ ἰ αλ86} 7. 

γεν. 8. Α νϑῦὺ διίθνουδ Ροϑβ!]θηοο.-- 
186 ΙΏΟ0ΓῸ ζΘΏΘΓΑΙ ἰοσῖὰ 2 8 υϑοὰά. Τθο μ68- 

ΕΠθη66 ἰ5 ἰο σοπλθ ὉΡΟῺ οδίί!ο οΥ 811 βογίβ ἠουπὰ 
δ [80 δοϊά. 

γεν. 4ἅ. ΤῈ6 βορδγδίϊΐοη οὗ ϑγδθὶ] 18 ΙΏΟΓΘ 
Ἰοδτο Β6ΥΘ ἰμδὴ ἴῃ Υἱἱδ. 18 [22]. 

γογ. ὃ. Βοδβίἀθβ ἰδ ζοσοχοίῃκ δίψει, ὑἐμΐ8 ἄχίηρ 

οὗ (89 πϑδτ {ἴτη9 ἴον (86 ἰηδίοιϊοπ οὗ (89 Ρ]αζαθ 
8 9 τηοβί τηϊταουϊουβ οἰγουπηβίδησο, Βίησθ, 88 
Κ 61] βα 8, ““Ῥοϑ(. 19 068 ΒΙΏΟῺ β; {110 οδἰ{}9 οὗ Εςγρὶ 
ΓΘ Μομὺ ἴ0 ΟΟσυ ἔγοιῃ ἰΐπ)θ (0 (ἰπ|0 (6ομρ. 
Ρταμον, 2ὲ6 Κγαηζλείίεπ ὧδε Ογίοπία, γρ. 108, 
112 84ᾳ.)." 

γεν. 6. Α11 [16 οδῖι]ο.---ΤῊὁ ποτὰ αἱΐ ἴ5 ηοἱὶ 
ἰο 9 ἰδίζθῃ δϑοϊαἱοὶν, Ὀὰϊ ΟὨΪΥ ἴῃ ορροϑί(ἰοι ἰο 
οὐὴ ἩπαΩ οὗ ἰδ Ἰβγδϑὶϊιθθ. Οὐμρ, γϑσβ. 9 
διὰ 10. ; 

γον. 7. 1 15 δῃοίογ ὁμδυδοίογ βιἴο οὔ (μ9 ἐγτδαὶ 
{πὲ δ9 οδγο8 80 16 δϑὺ ἴον {818 Δ] δι ἐγ, τ αἰ σἢ 
δθθοίβ8 Ομ ἰ ον ἷ8 ΡΟῸΡ ϑυήοοίβ, ἐποαρσὶι Β6 ᾿89 
Ὀθοοπιθ δοηΥἱπορὰ οὗ ὑμ9 ταϊγδου]οιιϑ θραχίης οὗ 
80 [8γδ0}168. 

Ἐ.--ΤῊΗΕ ΒΟΙ15. ΑΝῸ ΒΙΜΑΙΝΗ͂. 

ΟἜΑΡΤΕΒ ΙΧ. 8-..12. 

8 Απᾶ 6 βονδὴ βαϊὰ πηίο Μοβθθ δηὰ ὑπίο ἄδτγοη, Τα ἰο γοὰ Βδηᾶῇι]9 οὗὨ 85}68 οὗ 
[86 ἔχγηδοσθ, δηα οΐ Μοβ68 βργίῃκ|ο 10 ἑοναγὰ ὑΒ6 ποασθὴ [(οτγατὰ μθανθη] ἴῃ ἢ 9 

9 εἰσμύ οὗἩἉῬΒΑγβοῦ. πὰ 1 8[}4}} Ὀθδοῦθ 8:18}} [Η1π6] ἄυβῦ ἰῃ [ροῃ] 41} (μ6 Ἰδμὰ οὗ 
ὑ, Δ 5}}8}1 Ὧ6 ἃ Ὅ011] [Ὀθοομηθ θ01]8] Ὀγθακίηρ ἔουι εὐὐδέ, ὈΪαΐπΒ Ὡροη τηδη, 

10 δηὰ ὑροῃ Ὀοϑδβὲ ἱπγουρδουῦ 4}} (Π6 Ιδαπὰ οὗ Εργρί. Απάᾶ {Π60 ἰοοῖς 85869 οὐ [86 
ἔστηδοθ, 8δπα βίοοά Ὀείογθ ῬΏΘγϑος, δηα Μοβοϑ βρυίη Κ] δα 16 ὰρ ἸΤοναγὰ μϑᾶγθη; βῃά 
ἰῦ θεσβιθ ἃ Ὁ01] [Ὀδοδπαθ 018] Ὀγθα κηρ' ἔσθ δ Ὀ]Α΄π8 ἀροη πη, ἀπά ἀροὰ 

11 Ὀεδϑί. Απα {π6 τηδρὶοίδη8 οου]ά ποὺ βίδη Ὀεΐοτο Μοϑεβϑ θθοϑιβο οὐ [86 οΪ]8; Ὁ 
12 [μ6 01] νγγδϑ [0118 6.6] ροῦ {ἢ τηδρίοἴδη5, δη ἃ ροη 4}1 (μ0 Εργρίίδηϑβ. Απά 

Φομόνδὰ Βαγάθηρα (86 ποατί οὗἩ ῬΒδγδοῦ, δὰ ἢ μθδικδηθά ποῖ ἁμΐο ἰμθμι, 88 
Φοβονδὴ Βδὰ βροίϑῃ ὑπο Μοβθ. 

ἘΧΈΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

γεν. 8. “Ἴθδὺ ἰδ οἰχὶ! ρίαζαθ, ἰμαὶ οὐ (ἢ9 
Ὀοΐ]8, 858 οχιγδογαϊ ΠΑΥῪ ΟὨΪ ἴῃ 18 οχίθηϊ, 18 
δον ὈΥ͂ οΘομρατίηρ Ὠδαί, χχγϊὶΐ. 27, σι οτο (}}0 
Β810)0 ἀΐβεοϑο οϑθυτ8 τ (ἢ [86 ἩδΔιη6 “ 0118 [Α. 
Ὀοί6}}} οὗὐ Εσγρὶ,᾽ 89 8 ΘΟ ΠΟ Ο0η6 ἴῃ Ἐργρὶ᾽" 
(Βϑηρειεμθοτε). Βοπβϑηι 16 (οη θυ. χχνι]]. 
1) αηάοτγβίδῃ 9 1ἰ οὗ {8:9 ΟΡ Ββδῃιΐδβίβ, νυ ἃἱδὰ 19 

Ῥϑουϊίδν (ἢ) ἰο Εαγρὶ. Βυν Ὀθριπθο ἀἰβθῆβοβ 
ποι οἰ ον τψονὶκ ἱππνατὰ διὰ ὈΟ0118 ἰμθγο ἷἰβ ἃ 
τδαϊοαὶ ἀοτθηθοοθ. ΑἾδβο “" (ἢ 6] ορ "ϑηἰ 8818 ἀ068 
Βοὶ αἴεοσι 6416» ἐερῤ μνορδ 866 οἰδοῦ 
ἰμιεσργοίδιϊουβ ἰὼ ΗΘ; διϑοθοῦρ, ἄσγρὲ ἀπά ἐλθ 

οοζε 9. Ἥοεεε. Ἠΐθ οση εἐχραπαίϊοη ἴϑ: ἰη- 
Βαπιπηα  ΟΥΥ Ῥυϑίι68--τ ποὺ ἸΘΓΟΙΥ͂ ἢ θα - ἰὴ 168. 
[ΠΣ το [Π, ἰο 6 οί. ἰχΧΧ' ἐλκη φλυκτί- 
δες. Ὑυϊα. αἴξετα εἰ υδϑίοδε ἰωγσοπίοδ. ἸΚοἰϊ ([ο]- 
ἰονίης ϑθεοίζθη): {π8 580-64 }1|6ἀ ΝΙ]6-Ροχ. [ωμ0γ- 
ΤΟΥ ἰὼ Πογζορ 8  εαϊ- Β)πονοϊορἀσ᾽4): Απιλταχ, ἃ 
ὈΪαοὶς ᾿ηδδιητηδίοῦυῦ υἰσοσ, κ᾽ 086 ΟΟΘΟΌΡΓΘΗΟΘ 
ἢ88 ὈΘΘῺ ἵγϑαι θη! ΟὈΒογυϑα ΔΊΟΥ Ῥο 8116 668 
διΠΟΩκ Ὀθδδί8, Θϑρϑοΐδ}ν αὐζον {8.9 ἰπδαιμηδίὶ οι 
οὔ (μ6 δΒρΊθθη διιοηρ ο81116.᾿" 

γεν. 9. Τ 86 βγιθοΐο θ᾽θηθηΐ ἱπ ἰδ 6 ἰγϑῆβδο- 
ἰἰοὴβ 18 6ΓΘ ΘΒρ οἱ ΠΥ Ῥγουίποηί. Τὴθ ΒΏΟΤΤΟΡ 
οὔ δβἰι9ο8 Ὑῃἕἶοῖν Μοβοϑ τηδὰθ Ὀθίοσο ῬῃδγδΟἢ 8 
θγ08 ἯΔΒ ΟὨΪΥ ἰδὸ ΒΥΠΩΡΟ]Ο οδυδοὸ οἵ ἐμ Ῥοὶϊ8 



26 ἘΧΟΘΓΤΞΒ. 

ὙὮ1ῸΒ Φοπονδ ἰηδίοίοα. Κυτὶς δοὰ οἰδοτβ 
δδβοσίδίϑ ἰμἰ8 ἢ ἃ Ῥγορ (Ἰδίουυ σἱΐθ οἵ (86 
Ἐκγριΐδηβ, ιλ16 δργϊ πκίίηρ ΟΥ̓ (86 8888 οὔ δϑδοτί- 
βο68, Θβρϑοΐδ!ν οὗ δυσμὴ βδονίδοθθ. Βυΐ δ6γθ 
ὯῸ ῬΓΟΡ ἰΔίΟΥΥ δοὶ 8 Ῥογίογιηθα, Ὀυΐ ἃ ΟὟΣΒ0 
ἐπδίοϊοι; δηὰ ἰἰ 8 8 ἴδι.ὶ(οἰ σα ΘΧΡΙδηδιϊου ἰο 
ΒΥ ἰδαὶ {μ6 Εκγρίΐδη το] κίουϑ ρυΣὶβοδιϊοα τι 8 
8 ἰο Ὀ6 ἀοδί ζηδαιθὰ 85 ἀοδ])οηθηῖ. Κεῖ] 1Δγ8 
Βίγϑϑβ οῃ {86 ἴδοῖ (μα. (86 ἔαγπδοο (71733), δο- 
οοτάϊηρ ἰο Κἰηοῆΐ, 88 8 βιηϑ]ιΐης αγηαοθ Οὗ 
Ἰ1ϊπηθ- εἰ], δηὰ ποὶ 8 δοοϊκϊη -ϑίονβ, δηἀ δίῃ σο ἔϊι6 
τοδὶ θυ] αἰ α8 οὗ {86 οἰ(68 δηἀ Ἀγτγϑϊαβ οδπι 
ἔγοτα {89 11π|6- (118, “6 5ἰχίμ ρίαζυθ Μὰα}δϑ ίο 
Βιοὸν (Β6 Ῥγουὰ ἰεἰηρς ὑμαὺ Φεμονδἢ 88 ὀυ θῇ 80]9 
ἰο Ρτοάιοϑ ταΐη ἴον πἰπὶ οἱ Οὗ 86 ΤΟΥ ΚΒΒΟΡ8 οὗ 
μἷθ Ββρ᾽ομάϊὰ Ὀυϊ]ἀϊρ8 ἰῃὰ τ ΐοσθ ἢ6 88 υδὶηρ 
89 βίγϑηριὰ οὗ 80 19 γβο] 168, δΔηὰ 88 80 στα ον 
ΟΡγοβϑίης ἰδ θπι τι ὶν Ὀυγάδηβοσηθ ἰαῦοσθ ἰδ δί 
86 Του ηα ὑμοτωβοῖνοβ ἰὴ ΕργΥρὶ 88 ἰΐ ἯΟΤΟ ἴῃ 8 
ΤΌΓΠΔΟΘ Ποδίοα ἔον {86 πηο]ιῖηρ οὗ ἰγοα (θοαὶ. ἐν. 
20).᾽ Τινῖθ νἱονν ἃ9 νου] δσοηδτια ὈΥ (86 οοπί6- 
Ταϊοῦ (πδὺ “ἴη ἰΠ6 ὅτϑβί ἰτεο ρίδζυοβ (86 πϑδίυ- 
ΤΆ] ΓΟΒΟΌΓΟΘΒ οΥ̓͂ (10 ἰδηὰ τθτΘ ἰγαπδίογιηθα ἰηὶο 

δὲν ὀχρδπάραᾶ ἰμαβ: ΑἹ] ἐμθ ρσίοτῖο8 οὐ Ἐργρὶ 
ὙΘΥΘ 019 ΒΙΟΥ ΔηοίΠοΣ ἰυτηθά ἰηϊο Ἰυάρηιηθαηίδ: 
ἰμ9 αἰνίῃο ΝῚ]9ὸ τα σιδηχοὰ ἱπῖο ΔΙ ν᾽ Ὀ]οοὰ 
δηὰ Ὀγουρμῖς ἔογιλ ἔγοξζϑ δῃιὰ χαδὶβ; ἰῃθ ἔγαϊ- 
ἴα] 8011] ργοάδυοορα ἔμο Ἰδηά-ρίαρυοθ, ἀορ-ἤϊο 8, 
Ῥοβίϊίθησοθ, ὉοϊϊΪ8 δηὰ δαὶ]; ΕἰχΥρίῖ, 80 τῦσἢ 
ΡτΓδίϑοα ζο᾽ (8 δἰἰυδίΐοη, 8 βυιϊίοη πεῖ ἐμ9 
ΘΌΓΒΘ οὗ ἰδ 9 Ἰοουδίδβ δά οὗ (πὸ ἀθβετί πὶηὰ ὙΒ16Ὰ 
ἀανκοποὰ ἐπθ ἀδΥ ; δηα}γ, (Π6 Ῥγὶάθ οὗ (86 Ρ60- 
ΡἷΘ ν8 οἰ δηρθα ἰηίο ρτίοῦ ὈΥ {86 ἰοδίοειΐου οὗ 
ἀθϑὶἢ οὐ ἰμ6 δγϑι-θοστη δπὰ, ἰο δοποϊιιὰθ δ]], 
δ ΒοΥδἢ δαί ἴῃ 7υἀριμοηί οα πο ΕχγΥρί ΐδη τοὶ] ῖ- 
(ΔΥῪ Ῥυν Υ, ΡΒ ΔΓδΟΙ Δ᾽ 8 Θματίοίβ δηἀ Ὠοσβοηθῃ ἴῃ 
(09 Βεοὰ 8.6. Βυὶΐ 1} 4}} (8 (ῃ 6 ὈΟ118 δ΄’6 ποῖ 
ΒΒΟΏ (0 Ὁ0 8 Ἰυὰριηοηὺ Ὁροὺ ῬΒΑΓΔΟΙ 5 βρ᾽ θη- 
ἀογ. Αἶδο ἐμ9 δἱιοζοὰ βυίθῦοὶ τνουϊὰ Ὅθ ποὶ 
ΘΑΒΙΪΥ υὐὰοτοίοοά. ΤῸ δβθδ νὶτπουὶ ἀουδὲ ἴῃ 
8 ῥἱοίογτ αἱ δ βΒυπι 0116 ὙΔΥ ὈΥ {δ6 }γ σΟΪΟΣ δηὰ 
ΒΔΟΓΡΥ͂ Βδίατγο ροϊηὐ ἰο (86 ᾿πβδιιτηδίοτυ Ὁο118 διὰ 
ἐδοὶν οοἷού. ἯΙ}. σϑϑβοῦ, πονόνοῦ, ὧοο5 ΚοΙϊ 
28}} αἰϊοπίΐου ἰο {86 ὕδοῖ ἰμδὺ (8 ρίαχιας ἰ8 τἢ9 
ἢνβί οὔθ δὶ οὶ διἰδοιοὰ ἐπ ᾿ἰἶἰγοβ οἵ πιθοῦ, δηὰ 
(ὰ8 ἰῦ σοηδιϊἱθἃ 86 Ῥτοιποηϊί(ίίοη οὗἩ ἀϑδι δ [ῸὉΡ 

ΒΟΌΓΣΟΘΒ οὗ ταΐϊβοῦγ. 16 (δουρὶ ταϊσυῖ Ὀὸ ὰΣ- Ῥδδγδοὶι ἰμ δἷδ οομἰϊπαθὰ Γοδίϑίϑῃοϑ. 

α.--ΤῊ Ὲ ΡΙΑΘΟΌΕ ΟΕ ΤῊΕ ΠΑΙ͂. 

ΟΒΑΡΤΕκΚ ΙΧ. 18--8δ. 

131] ΑΥΤΡὸ Φοβονδῇ βαϊα απΐο Μοβοβ, Εΐ86 ὰρ ΘΑΥΪΥ͂ ἰπ {Π0 τηοτηΐηρ, δπα βίδηὰ Βοίοτο 
ῬΒΑΥΔΟΉ, δπὰ ΕΥ̓͂ υπίο Ηἷπι, ΤῊυΒ βαῖ 8 Φοβονϑὰ, (ἀοὰ [86 οα] οὗἉ [86 Ηδῦτον, 

14 1,6 ΤΑΥ͂ ΡΘΟΡΪ]6 ψο, ἐμιδὺ (ΠΟΥ͂ ΤΩΔΥ͂ ΒΟΥΥΘ 6. ΕὟὉΓΣ Ι Μ|} δἱ [π|}}] (18 ἐπλ6 βεπά 4} 
ΤΑΥ͂ ΡΙΆρΡ 168 ὉΡΟῺ (δΐηθ [1ηἴο {80} Βοδτί, ἀπ ρου [ΔῪ Βογυδηίθ, δηἃ ὑροη (ΠΥ Ρθο- 

15 Ρ]6; μαῦ ἴδοι πηδγοϑὺ πο [δῦ ἐλεγθ 8 ΠΟΠ6 {Π|6 τηθ ἴῃ 81} [86 ϑαγίβ. ΕὟΥ ΠΟ 
Ψ1}} βἰγοίοα [1 πο] αν βίσοίο 64 7' οὐὐ τγ παμπὰ, (Πδὲ 1 τλδῪ βιατ6 [86 διι 67 [Π 66 

«8.ηἋ (ΠΥ ΡΘΟρΪο ψΊ ΡΘβυ]θποθ; δπα ποι βμα] Ὀ6 [που]αβὺ πανο Ὀ66η] ουϊ ΟΥ̓ ΙτῸπὶ 
10 (9 οαγίῃ. ΑἈπα ἴῃ υϑγὺ ἀθρα [Β81] ἔοσ {818 οατι86 [Ὸγ [818] ᾶνθ 1 γαὶβθα {866 ἊΡ 

[6βἰ80115:64 ἐμι661 ἴον ἰο ΒΗ 6. ἐπὶ (866 [ἴο ΒΗΘῪ 8|66] ΠΗΥ͂ ΡΟΣ, δα (πὲ ΠΙΥ͂ ΒΆΠῚΘ 
17 ΤῊΔῪ Ὀδ ἀθοϊαγοα [ο ἄθοϊαγθ ταῦ πδιΩ6] ἐπσουρδουῦ 41} (Π6 θαυ. Α.8 γοί δχδ[οϑί 

ἴδοι [Τποὰὺ δτί 5801}} οχδ ηρ]"} ὑπ γβο ἢ ἀρδίηβῦ ΤΥ ΡΘΟΡΪΘ, ἐμαὺ ποὺ 110 ποῦ ]οΐ 
.18 ἐμοὶ ρὸ ἣ [ποῦ ἰο 16οὐ ἐμοῖὰ ρο]. οὶ], ἰο- πόστον δοουΐ [8] (818 {ἰπ|6 [ ν1}}] σϑιβθ 

ἱῦ ἴο ταῖῃ [1 5}}} σϑὶ ῃ] ἃ ὙΘῚῪ φυίθνουβ μ81}, βιιο 88 δίῃ ποὺ ὕθθὴ ἱπ Εργυρί βίποβ 

ΤΕΧΤΟΑΛΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

1 [ὔοτα, 16, 16. Τη9 Ῥοχί, ΠΟ διὰ ἐΠ6 (Ο]Ἱονπίης Ππρογίροϊδ πὶ ἢ 86 ΨΥ Οοπδοουίίνο ΘΟΡΙΔΙΩΪΥ οδηθοῖ δ ΓΘ." 
προ. 

δοτγοὰ (ἢ (ἢ Α. Υ.) ὉΥ ἰ)0 Β᾿αΐατο, ΤῸ [5 δἰ ΡΥ ἃ ο8δὸ οὐ δροδοδίβ τ ὶϊῃ [Ὧ6 ὑτοίαβίθ οἵη ἰθὰ. Ῥγοοίβοῖν δἰτο δε ἰ6 τδ9 

οοπδίσαοίίου ἰῃ 1 ὅδε. χίϊ!. 13, 9 ΘΟ ΠΝ Ν 195 ἽΣΠΣ » 3, τ οἱ [9 Α. Ὑ. ΘΟΓΤΘΟΙ τοπάοσγα: “ ΕῸΣ πον πουϊὰ 
--υα» » “ὦ φΦ. . .0 φΦ. -““- Ἂ 

πὸ Τοσὰ πανὸ δϑίδ ὈΠ δ} οα (ὮΥ Κίηκάοπι," Οὐτωρι Ἐνα11, Αμγμλνὶ. ΟΥ. ὃ 368 α. Οὐγ ἐγδηϑδίοσβ δοοῖὰ ἴπ Βοίἢ ἔποθο σνοσθεθ 
ἴο δΥθ [0] ον ἤυ9 υΧΧ,, 1.6 Υὰ]κ., Δηὰ οἷον γυζδίοηϑ. ἴο ἴ;9 ὑοκίοςξ οὗ ἴ89 Ηθῦτον. Ἐρεοὶδ!} ν ἀοοδ {8 αρρϑασ ἰδ 

τόσ. 16, ψβόγο λα; 2)» 3 ἰο τομάογοά : “1ογ ἰο. Ἐον; ἐπ [860." 1 ϊίογαι!ν ς “ἸῺ Ὄγάοσ [0 ὁδυδο ἔμϑϑ ἴο δι6." ἸὙδοτο 

16 ὯὨΟ Ρ 6506 δυνυϊ σαι [πη 186 Ηοῦτον, Οοά᾽ ῬΟΊΤΟΥ τῶ ἴο ῦ6 δδοντσῃ ἰο ῬΗΑΤΔΟΝ, ποῖ ἴῃ Ὠΐπι. ῬΓΟΌΔΟΪΥ οἿΤ ἰγϑῃδϊδίοτθ 
ὍΠ6ΤΘ 6180 ἰῃδποησοά ὕζ (Ὧ6 αα νώτου οὗὨ ἰμὶμ τετϑο ἰη Β΄ 1. ἰσ. 11, σοτο Ῥδηϊ (οἰΐονα ἴδ υχχ. 1. ἴπ ἰγαῃϑί τί οὗ 
ΤΠ 7, Βονσουοσ, 186 ΔΙῸ ΙΏΟΓΟ οχδοῖ ἤδη Ραὰὶ]. ἴῃ του. 16 Φομουδὴ δαγθ: “1 πιίχϊ Ὧδγτθ δηιν το {11λ06,"" ἀΐα, 

“Βαοΐ," Βὸ κὰδ, “ον (μ9 1 Βαγο ὑσοδοστοὰ ἐμ (Ποῖ σ, οδυδϑά ἔπθ9 ἰο δίδη) ἴῃ οὔάϑυ ἰο ΒΟΥ 1866,᾿" εἰο.. ΤΒο ΤΥΧ, 

δδνὸ διετηρήθης, ἰῃ Βοπ,. ἰχ. 17 σξήγει ρά σε.---Ὀ )3) ΤῊ 6ΘῺ8 δ ΠΠΡῚῪ “νας, “ Πονογε6}ε88,᾽" δηὰ ποὶ “ [Ὁ ὙΟΤῪ ἀοοά."--Τὰ.} 
τ : 

3 [ον 11. Τῆοτο ἰδ πο ἰηΐοττοζο  γο ρατγίοἷο ἤογο, δηἃ πὸ πϑοὰ οἵ ἰγϑηῃδιαιίπα (86 Ὑ67Β0 846 ἃ αποοίϊοῃ, ἷξ υϊρθς 89 
ἊΝ 88 ἃ οομαϊ  ο.Δ] οἰαῦδο: “ ΠῚ ἰμοα γοῖ οχδῖς {γ 6010," οίο.,) γος. 18 εἰνίπς (Π6 σοποίπδίος .--ΤᾺ.} 
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19 186 Τουμπάαίοη ἐμογοοῦ οσθὴ αἰ} πο. Ξοπα ἐπογοίοσο πον [πα ΠΟΥ͂ βομα], απά 
ξλϊΠογ [8 ν6] (ΠΥ οδίι]6 δηά 4]1 (μα ποιὰ μαϑύ ἰῃ {π6 Π6]4 ; (ογ Ὡροη [45 ἴ01] δυΘσΥ 
Ι8} δηα Ὀθδϑὲ τ ΒΙΟΒ 88}4}} θ6 ἔουμά ἰπ [89 8614, δηἃ 588}}] ποῦ Ὀ6 Ὀτουρμὺ [ραὐμασοά] 

20 Βοταθ, {8μ6 [81] 588}} δοΐχθ ἀονῃ ἀροπ ἔμ, δα ὑπ 0 Ὺ 88}8}} ἀ1ϊ6.ἁΎ ἨΗθ {μαὺ ἔδραγοα 
16 ποτὰ οὗ “6 μονδὰ διροηρ ὑπ Ββουνδηΐϑ οὗ ῬΆΘΥΔΟΙ τηδαθ Ὦ18 βουσδηΐίβ δηα ἨΪ8 

21 οδίι]6 66 Ἰηΐο [6 ὨουΒ68: Απάᾶ 6 μα΄ ταραγαρα ποὺ ἰἢ6 ψοχὰ οὗ 6 ῃονδὴ ἸΘΩ, ἢΐ8 
22 βογνδηίβ δηᾶ ἷ5 οδίί]θ ἰπ {86 86]4. Απᾶ «“δομονδὴ βαϊα υὑπίο Μίοβοϑ, ϑιγοίοῃ ἔοσίἢ 

τΐπα [08γ] μβαπά ἰοναγα ϑανθη, ὑμδὺ {66 ΤΩ ΔΥ͂ Ὀ6 81] ἴῃ 811 {86 ἰαπὰά οὗ Ἐργρί, 
ὌΡΟΣ τ8ῃ, δπα ρου Ὀραβὺ, δῃηἃ ὩρΡΟῚ ΘΥ̓ΘΙΥ͂ Βογὺ οὗἉ {86 86]ἀ ἐμγουρβουΐ ὑμ6 ἰαπὰ 

28 οἵ Εσγρῷῷ Απαᾶ Μοβ68 βίγοίομϑα Του 8 τοὰ ἰονγαγὰ ἤθανθα : δὴ ΦθΒουδὰ βοΐ 
ἰΒβυΠαοΓ δηα ΒΑ]] ; δῃά {86 ὅτο [δηἀ 1.6} σϑὴ δ] οῃρ' ροὶ {86 στουπηά [οατλ6 ἴο {86 

24 δδαυί]; δηὰ “6 μου σταϊπϑα ἢ81} ἀροη [80 Ἰαηὰ οὗ Εργρί. ὅδο [6 γθ 88 881}, δθα 
ἢγϑ σοϊηρ]οα πῖἢ [οοπίληυουβ Εγοῦ ἴῃ ὑΠ6 τα ϑὺ οὗ] [86 881], ὙΘΥΥ͂ ρτίθνουϑ, ΒΌ ἢ. 88 
ἔμ γθ 88 ΠΟῸη6 {|{{π 10 [Πδ4 ποῖ Ὀ66η] ἴῃ 8}1 [89 Ἰαπᾶ οὗ Επσγρῦ βίηοθ 10 Ὀδοδιὴθ 8 

25 πδίϊΐοῃ. ἀπά (9 81] βιηοίθ ἱῃγουρβουῦ 811 {86 Ἰαπὰ οὗ Εργρί 41} ὑμαὺ τναϑ ἴῃ [86 
Βε]4, ὈοΐΒ πιβὴ δηᾶ Ὀθαδὶ; δῃηα [Π6 δὶ} βηγχοΐθ θυ ΣΎ μοῦ οἵ [Π6 86]4, δπὰ Ὀσαῖκθ 

26 ΘΥ̓ΘΣΥ ἰγθ οὗ {μ6 86] 8. ΟἿΪΥ ἰπ {86 Ἰδῃὰ οὗ ἀοβῆθα, ἡ ΒΘσο (86 ΟὨΠ]ἄγθη οὗ 5γδεὶ 
21 τοῦγξ, ἯΔ8 ἵὮΘΓΟ Ὧ0 Βαὶ]ϊ. Απα ῬΒάγδοΟΣ βοηΐ, δηα οΔ]]6α [ὉΣ Μοβοβ δῃὰ Αδγοι, δηὰ 

ΒΔ1ἃ υηΐο ἵῃεοῃ, 1 ἢᾶγθ βιἰῃηθα (18 {ἴτας : Φοβονδὰ 18 τὶ ρῃίθουβ [185 ὑμ6 τἱρῃίθουϑ 
28 οΠ6], δπά 1 δῃὰ [ΑΥ̓͂ ΡΘΟΡ]Ὸ αγὸ ΜιοΚοα [(86 Ὑ10]κ64]. Εὐπίγοαῦ Ψϑμονδὴ (ἴοσ ἐξ 18 

ΘΩΟΌΡὮ) Πδὐ {μ6γο ὈΘ6 πο γιογθ [ἴοτ 1ὑ 18 ἰοο ταυοἢ [Βδἱ [Π6γΘ βμου]α 067" πιῖρ αι γ [μυη- 
29 ἀογῖηρβ δη4 ἢ81]}; δῃᾶ 1 ν}}} Ἰοὺ γοῦ ρῸ, 8η4 γ0 8}8]] ΒίΔΥ͂ πὸ Ἰοῆροσ. ἀπά Μἴοβοβ 

βαϊα υπίο ἷπι, Α.8 Βοοὴ 88 1 δὴ ρΌΠῃ 9 [ΔΎ θη 1 50] ουὖ οὗ [86 οΟἰΥ, 1 011} βΒρτοδά δυγοδά 
ΤΑΥ͂ Ιαηἀ5 ἁμΐο 9688 : απὰ ἰ86 ἰμυπά6Γ 88.811} οθᾶ86, ΠΟΙ ΘΓ 818} [6 ὈῸ ΔΗΥ͂ 

80 πιογοὸ 881] ; {μαὺ (μοι τπιαγοβί ΚΠΟΥ͂ ΒΟῪ [[Κὴ0}}] ὑμαὺ (89 οαγίῃ ὁ Φϑονα μ᾿ θ. Βαΐ 
83 [ῸΓ (Π66 δά (ΒΥ βουνδηίβ, 1 ΚΟΥ ὑμδαὺ γα ΜΨ1] [40] ποῖ γοῦ ἔδϑασ. ϑειονδὴ Οοά. 

91 Απὰ ἰδ6 ἔαχ δηὰ {μ6 ὈΔΥ]ΟΥ͂ 1788 Βια 6} ; ΤῸΓ {86 ὈΔΓΙΟΥ͂ τσαϑ8 ἴῃ (Π6 οἀγ, δῃηᾶ ἰἢθ 
82 ἢδχ τσαϑ ὈΟ]]6ἀ [1 (86 Ὀ]οΒθοηλ}. Βαῦ {116 ψιοδὺ δηα [86 τγο [8ρ6]0} γα ποΐ βιηϊ- 
89 ἔρθῃ ; [ῸΓ {ΠΟΥ͂ τοῦ Ὡοῦ στόν ὕΡ [[ῸΓ ὑΒ6Υ τὸ 1.6]. πὰ Μοβοβ ψεμὺ ουὐ οὗ 186 

οἰἵγ ἔἴγοια ῬΒΔΥΔΟΙ, μα βργϑδά δογοδα ἢ18Β βαπᾶβ αηΐο 6 ῃοΥδἢ : δηα (μ6 ἐμ πμἀ6γ8 
94 δηα [41] οοϑ864, 8πα {9 Υϑὶῃ ψγ͵ἃ8 ποῦ ρουγοα ΠρΡοπ ἰδ 6 οασίῆ. Αμπα σμθὴ ῬΏΒΓΔΟΝ 

Βαῦν ὑμαὺ (86 τα δηα {88 411 δῃα (ῃ6 ὑπ) ΘΥΒ ΟΓΘ οοδβθά, ἢθ βίῃηθα γοϑῦ τηΟΣΘ 
85 [Δρϑ]η], δηα Ὠδγάθηρα 8 μθασγί, Ὦ6 δπηᾷ [ιΪ8 βοσυδηίβ.. Ἀἀπὰ ἐδμὸ βοαγί οὐ ῬΏΔΓΘΟΣ 

τος μανάἀθηῃσα, παιΐμον που] 6 1οὐ (89 ΟΒΠ]άσθη οὗὨ [8.86] ρῸ ; 88 ὁϑθουδ Βδά βροϊζϑῃ 
Υ Μοϑοβ. 

8 [γὸγ. 21. Το Ηρ. οὗ ἜΡΥ) ΟΟΟΌΓΒ, Ὀοαί 65 ὮΘΓΘ, ΟὨΪΥῪ ἴῃ Εσοκ. ἱ. 4, ΔΓ ἐξ [8 δἷδο υδοὰ οἵ Πσμιηΐης, απὰ [8 ΤΕ» 
| Ἐπ 

ἄοτοῖ πὶ ἴν 6 Α. Υ͂. : “ Σηοϊάϊηρ 1180177 (τδτα. “ οαἰοδίος [ἰ661{᾽. Ὑῖῶο [ἀθ8 δδοοῖῶὼβ ἴο Ὅο ἐπδί οἵ αἰ δγθηΐ Πλϑο5 οὗ Πρ - 
εἷος οὐαίης Βὸ τιν] οΚΊΥ τας ΕΠ1}0 ΟἽΘ δεθπιεὰ [ὁ ἴ4Κ μοϊά οὗ [6 οΟἴΠΟΓ; ΟΥ, ῬογΏδρΒθ, ἰὉ (6 ἀοδοχίριΐνο οὐὗὁὨ Ἑδαΐη-" πη κ, 
Ιδαξο, [ΟΠ] οπίης 9)ὸ Υ̓οίῖθ, δὰ οἴμοῦβ πάοχβίδηὰ ἰΐ ἴο πλοδῃ ὑᾺ}}86 οὔ ἤὅτθ. Τμΐβ ΒΘΟΙΩΒ ΒαΥΪΥ ἴὸ Ὀ6 ὕΟΓΏΘ οὐδέ ὈΥ̓͂ 1ῃ6 

πᾶτε. 
4 [Υδγτ. ᾿Ν ΔῊ Χο ΤΟΏΔοΙΒ: “ῬΓΑΥ ἴο Φοθογαῖ, πα 1{ ΤΩΔῪ ὈῸ Θῃουρἢ οὗἩὨ αοἂ᾽ ΒΒ γοϊοϑβ οὗ ἐδυπάοσ."» 8.0, βυρεϊαπε}} γ, 

ὙΌτρῆν, Κοὶ!, Κα ΠοΌ6], Ατηποΐπ, Ἠοτχῃοίιλοσς, θὸ  οιἴο, ΕΠτεῖ, ῬΏΠΙΡΡβοη, Ἐοδοη}]16τ, ] ον ίης ΠΧ Χ., Ὑ]Ζ. Βηι ὶς 
ἰδ Ὠλγὰ ἴο 5660 Ὑ8δῖ γρῃϊ γὸ ἢδνο ἴο χίνο ἴ(ὴ6 οχρτγοβείοη Π}}5 ΓΗ, ΠΘΓΘΔΒ ἴΠ6 οτἰαίηαϊὶ Βί ΡΙΥ ΝΥ 5: “δὴ τ 0 ἢ." 1ῪἋ πὸ 
πιυδὶ ΒΌΡΡΙΥ ἃ τόσ, τὸ 8ΓΘ ΠαΤΪΥ 8186 ἢ ταπκίῃρ ἰξ 7 υδϑϑῖνο. Απὰ {πὸ 6 ΓΟ, Υ̓͂ εαῖ εἰσ ῦ σλ ἴΠ9 ἐχργοβείρῃ : δ 1ο 
τῆοτο ὍΘ πεμοὶ οὐ ἴογο Ὀοίης ἰδ δηὰἃ ΠΔ4|},) 6 τηδθ ἴο τηθδῃ, “11οὐ δ οτὸ Ὀ9 πὸ πιογέ τ᾿ ηἀθ γ᾽ Ηπὰ [6.17 Εὸτ [ἢϊ8 ἰ8 ὙΠαξ 
“ ΘηΟΌ ἢ ̓̓ [6 δαβυχιδα ἰο ᾿Δ6Δη, Βυΐ ἩΠ1Ὶ1]6 2 Ὃ δοσροίίλοϑ ἀοεθ Σ ΘΔ ἢ “ ΘΩΟΌΚΗ,᾽" ἰδδὲ 18 ἃ γϑιΎ αἰ βόσοηϊ σοῃσορίίος ἔχοι “" ὯὨῸ 

ΤΠΟΤΟ." Ἰζοῦα Ῥτῆγπ: κἰοξ 6 ΓῸ Ὅ6 που μὮ οὔ πη ον, ἔπ 6 Ὀγοθττηρίίοη 5 [αἴ ὯΘ6 τδηΐδ ΤΌΤ σαῖπον (ἢ 8η 1668. ἘατίΠοΣ- 
ἴΏΟΓΟ, 13 αἰΐ 1.6 [οἷ δουρὶ οἴθι Θπιρίογϑθα ἴο ἀσποῖθ ἰ 9 ποραῖϊυη οὗὨ ἃ γοδμδ., γοῖ 8. ῬΟΓΠδ,.,8 ὩΘΥ͂ΘΣ υϑ84 ΟἸδΟῪ μΘΓΘ ἴο 

ἀοηοίὶθ δὴ οὗγεσέ ὩοκΑ γ6]Υ, πὰ 8 ΟΟΥΙΔΙ ΠΪΥ ΠῸ ἩΘΙΘ οἷδὸ πδοὰ αἴΐον νοτῶβ ΟΥ̓͂ ΘΗ ΓΟΘΙΥ (0 ἀοηοῖο ἔπ 6 {πίη ἀρρτροδλίρα, 
ΤΌοτο ἰ6. δΔ'δὸ [0 ὉΠΔΙΟΣΥ (οὺγ ἴδθ ᾽189 οὕ 175 Μἰῖὰ 109 Τηΐ, 1π ἃ ραγίἶνθ δθηδο, 88 οὶ] δῃὰ οἱδοσβ ᾿ψουϊὰ Ὠογθ 

ππάοτείδηά . Απὰ οὐϑῃ [ἢ 13 ἀἰὰ ᾿δυθ πο μασι ἶνθ βοηδὸ (βουσὶ οὐδ ἴῃ ἴθ του ἰϊπὰθ οΥ̓͂ ἰηϑδίδησοβ ἴῃ Ὑδίςἢ 

ἰξ ἰδ οοῃποοίεα τί ποι αδοῦ 2 1ξ ΟὨΪΥ οποθ--Ἔζοϊς, χὶν, 6--μῈ 8. ἃ γμασγιϊ ἶνο δθη 86), [89 ὕδ6 οἵ ἴδ [ηἴ πουϊὰ 

06 Ρῥοοημσείσ. [Ι͂τ υἱϑονν οὐ {πθ0 οοπαίἀογαςοη 5, ποτ δόθὴβ ἨΑΙΩ͂ΪΥ ἴο ὃθ ΔΗ͂ ΟἿΝΟΙ ἩΔῪ ἰπλπ ἰοὸ ΌἸΠοτν Κὰ- 
Πϑς ἢ, ΟἸαῖτο, δῇ να! (γα, ἢ 217 ὃ, ὃ 28δ ἃἅ), διὰ τϑηάογ: “1ἴ ἰδ ἴ00 τοῦοἢ ἴμαῖ τΠδγθ βῆου]ὰ Ὀ6.᾽) [ςᾺΈΓΔ}1Υ, 
“Ἰυ ἢ ἕγοια Ὀοίπκ," οὐ, [18 Ὀοίη!ς [86 Ηθῦτον τωοϊμοὰ οὗὨ ΟΧΡγοβδίης ἃ. οοταραγίβου, “τοῦτο ἴδῃ Ὀοϊης." Βαϊ οὐὔγ 

τάϊοιι ζγοαυ δε ΣΟΘΌΪΓΟδ κ΄ ΤΏΟΣΘ [8 } " [0 Ὧ0 γϑῃάογοὰ ὈΥ “ἴοο το ον." Εἰ σφ. Βυιὰ 1. 12, ΑΝ, 11] ΡΙ, “ἸΙ 

δ οἷά ἔγοτῃ Ῥοϊοηρίης ἴο ἃ Βπδθδοδ," {. 6. “ΟἹ ἀογ ἐμ ἴο ὈοΙοπρς ἴο,.) οὐ ταῖ οσ, “ἴοο οἱά ἴο Βοος ἴο." 80. ποιὸ: κἷξ [8 
ἸΏΘΟΝ ἴγοσ [ποτ [Δ] [θτο Ὀοίπρ ἐπ πο," οἰ6. ὙΠ 18, "11 18. ἴοο τπισοἢ ἐμδὲ ἔμοσο Ὀ6.) Α 81[1}} ογθ δρροβίϊο Ἵοδδὸ ἰδ 

ἴο Ὀο ἰουπὰ ἰη 1 Κίηχε χί!. 28, Ὁ 77" ΠΡ Ὁ3 2Ὶ, “1616 ῦσ ἴο γοὺ ἔγοτα βοϊος ρΡ ἴο Ψοταδβαίϑια," ἑ, 6. (88 
τ . 5. . 

Καῖδοτ, Α. Υ., δὰ Ἐ6Π τοηάον [1}, “1 [8 ἴοο ΔπΠΟΝ ΤῸΓ γοῦ ἴο βὸ υ}. ΑΦ 5.1] τῆοσθ ἰπάϊεραϊὉ]9 ΔΠΔΊΟΖΥ ἰδ Ἰουηὰ ἴῃ 18. 
χχ. 6, ἽΡ ἐν ἢ Ἀ}}1}] 70», “ΤΕ 16 Ἰὰς ἴσοπι (ΠΥ Ὀοίης ἃ ϑοσυβηῖ," ἑἱ. 6. “ΤῈ 18 ἴοο Πἰχξ 8 ἰπ’ς ἰμαὲ ἐμοὰ ββουϊδοδὲ 

δο 8 πΠε 80 ἘΖΟΚ. Υἱ!, 11. ὙΤΙΕΣ {819 οοποίσασιίοη πὸ βοὲ ἃ οἷον δῃᾶ δρργορείαίο βουϑὸ πίἐβοαὲ ἴογοίπε 8 οτίαί- 



ἘΧΟΌΤΒ. 

ἘΧΕΘΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 
ον. 18. 7. ϑευεηίλ Ῥίασιε. Ἠκαὶϊ αηὰ ΤὨπη- 

6 .- βίου πιϑ.--- ἘΠ156 ΠΡ ΘΑΣΙΥ ἐπ 186 στροσεΐῃᾳ. 
“-Ετϑα ἴῃ σϑίοσθῃοο (0 (6 ΤΌΥΤΩΒ ΟΥ̓ ρΡοΪ (6688 
ἔβογῸ Βοθ8 ἰο Ὀ6 8Δῃ ἱπίοῃίοηδὶ Ἰοἰἐΐηρς ἀονγη. 
᾿Αοσογναϊης ἰο Υἱϊ!. 16 [20] Μ|οδ868 γγαδ ἰο αν δὶ] πἰπι- 
Βο οὔ Βαὺ (ἴπιο π ἰδ) 9 τηογΐηρ θη ῬΒΔΡαΟΐ νγγ88 
ξοΐϊπς ἰο {μ6 Ν᾽]ο. Τμΐδ οομϑιογδίϊοι μθγ ἀΐβαρ- 
Ῥθᾶσβ. Ἴμὸ ἀοπγῶπὰ 18 ἸΏΟΥΘ ἱπηροσγδίϊγο; (89 
τοδὶ οτο ὕϑδγα]. 

γον. 14. Ταῖθ {ἰπ|8 4}} ἐμβὸ Ῥ]ακθθ δῖο ἰο ὃθ 
αἰτγοοϊθα, 'π 8 οοπσθπίσαιθα ΤΌΓπὶ, ὈΥΪ ΠΥ ΠΥ (0 
ἐπο οατί οὗ ῬΒδγδοῖ, ἰο .ι18 οὐΤῇ Ῥουβομ δὶ ἐπὲθ- 
Τοδίβ, δϊθοιπρ ἄτγϑί δἰ τ86 17, ἰμθὰ εἶα βοσυδηίβ, 
{86 .εΐβ ῥθ0ρ]9, Ὀορίποΐπρ δἰ ἰμ9 (ορ, δῃὰ ροϊῃκ 
ἄν. “ἔτοπι (λ9 ῥίαταὶ ΘΔ ἐξ ΔΡρδδὺβ  μδὶ 
ἐμὶ8 ἐβγοαὶ γοϊδίοβ ποὺ ἸηΡοΪ ἰο {86 δβουθηιῃ 
Ῥίαρας, ὑπο Βα]}, Ὀὰΐ ἰ0 4}} {μ6 χορδαὶ πίῃ οὔ δβ᾽" 
(611). [Ιε ΡΡθδὺβ 4180 ἰμδὲ πον ῬΠΔΥΔΟΝ 8 
ΟὈΓΔΟΥ͂ ἰ ἐο Ὀ9 Γοβαχάθαὰ 85 αυἱϊΐθ ἀοίοτηιίπθά, 
Τμΐδ 18 8(1}} πιοτϑ ον ἀϑαΐ ἔγοπι (86 ἔτγο 70] ονὶ πα 
ὙΘΓΒ6Β (866 Οοἴηπι. ὁπ Βοια. "Σ Ετγοῖὰ ἰμ18 
ἰπι9 ἔογναγά, ὑμογοΐοσο, ΘηβαΘ θη ον 5 δοίϑ 
οὗ Βαγχαθηΐηρ ῬΒΔΓΔΟΝ᾿ Β Βοδτὶ ἰπ (Π0 ὨΔΥΓΟΤΤΘΡ 
Β6ΏΒΘ Οὗ ἐμ6 ἰοτη.---δαῖ ΠΘΣΘ ἰδ ὩΟμ 6 141κ0 
1Ὲ9.--Οοπιρ. γον. 16. Τδο ὁχοάι οὔ ἐμθ [βγαοὶ- 
1.68 ἔγοιῃ Εἰχγρί, ζ0] ον πρς ἐμ 149ὲ δοὶ οὗἉ ἀϊγίηθ 
δυάχιηθηῦ ἀροὸὰ Ἐργυρί, ΠὰΔΥ Ὧθ ἀθείρσαδίοά 85 
{89 δρθοὶβο ἀαίθ οἵ ἰμθ τυἱοίοσυ οὗὨἨ πιοῃποί οἶβηι 
ΟΥ̓ΟΡ ([).90 Βοϑί θη Ζοά8, ΟΣ οὗ ἰμὸ ἐβεοοχαιὶο ζαὶ τ 
ΟΥ̓́Θ ἰμ6 Βοδίδοῃ σοὶ ρίοη 8. 

γόον. 1δ. ΕΣ ον 1 υσου]ᾶ δεανο εἰχοϊομοᾶ 
ουὖᾷξ ΣῪ Βεηᾶ.--Ἰἶ ῬΏΔΥΔΟΙ᾽ 5 ΡΟΓΒοῚ δῃὰ βυτ- 
τουπαΐηβ8 ΔΙοηθ δὰ δὴ ἴῃ ααρδίίΐοη, δ μον δὴ 
ΟΟΪὰ μα γθ ΔΙ ΓΟΔαΥ ἀθδβίτογοά Ὠἰπὶ τὶ ἐδ 6 ρ68- 
ἐ]θη606. Ἧἦἴο ἀο ποί, πὶιὰ Κοὶ, Σοηάον: {1 μαὰ 
βιγοίομοὰᾶ ουὐ τὰν Βαπά... (που του ἀοβὲ ἤαγο Ὀθοη 
ἀοδίτογοα ; ἴον ἰμΐ8 ψου]ὰ ργοβϑηὶ ἃ ἰδυϊο]ορίοαὶ 
Βοηΐθποθ, ΟὈδουγίης (86 δοπηθοίϊοη δηὰ ἔιππάα- 
τη θη] ἱπουρῖ. ΦοΠονδ μ᾽ 5 ἀδοϊδγαίΐοη τηθϑηϑ; 
Τμου, οοπείαογοὰ ὉΥ͂ ἐμ Υ86] δ'οπμθ, ατὶ αδἰγϑαὰ 
ἀοοτιοὰ ἰο οοπάθπιπδίϊοη ; Ὀαΐ 1 Θβίδ Ὁ} 18} ἐμ 96, 
88 10 ΜΘΓΘ, ΔΘ, ἰἱῃ ΟΥΔΟΡ ἰο Ἰυάρο ἰδ}86 ὩΣ 
ΘΟΩΡ]οἰοΙΥ δηὰ ἰοὸ αἹοΥ ΕΥ̓͂ ΤΥ πϑῆιθ ἰῃ ἐπ66. 
Ρίά. Οοτιαι. οα Βοιι. ἰχ.. Τμὶθ 18 (80 ρὶι οἵ 
αἰνίπϑ Γογθθαυβασθ τοι ἐδ9 ροί]θβα Θη͵ΟΥ οἢ 
δοοουπί οὗ ἐμ Ρίουβ.---Ἶ ΔΊ) ΓΠ δοοοτάϊηρὶν 
ἄο68 Ὡοὺ Τηθ. ἢ ΤΠΘΓΘΙΥ͂ σαμ86 ἰο δίαπά » διὰ Ῥᾳυὶ, 
αΐίθ ἴῃ δοσογάδηοθ ΜῈ 086 ΒΘη86 οὗἩ 6 ἐοχὶ, 
Ο.086 8 δίτοῦ ΟΣ Οχρσγοββίοη, ΏΘΓΟδΘ ἰδ6 ΧΧ΄. 
δὰ ποακοηθά ἱΐ, οτηρίουγίηρς διετηρήϑης. ΤῊΘ 
ἄτϑὶ βργϑδὰ οἵ {8:9 πον8 οὗ 6 ΒΟΥΔ᾿ 8 υἱοίοσυ 18 
ΤοοοΣα α ἴῃ οἷ. χγ. 14. 

γεν. 17. Α ὅπο δηϑ  μοβῖ8, δηδίορουβ ἐο ἐδαὶ 
οὗ οἈ. νἱϊ, 17 [21]. Τμ6 ὕοσπι οὔ [86 ἐβουρμὶ 
᾿ΠΚονΐβο ἰἰϊτιαῖθϑ ἐμαὲ τοῦδ, ΌΥ [86 σμδηχθ οὗ 
Βιῖ58 ἀἰϑροβί (0, τη ὈΘσοίηθ ἀϊβοτοηΐ, δηὰ ἱδαὶ 
{Β6ὴ Ψ.Βονδὴ ΓΑΔΥ͂, 88 ἰΐ γγο, ῥσϑβοηΐ Ηἰπ)βοὶῇ 
(0 Εἷπι 88 ἃ ἀἰδογθαί Ὀοΐῃᾳ.---Εἰχαϊ της ἘΠ Υ561, 

--ῬΓΣΟΡΟΣΙ͂Υ, βοιιϊης {ΠΥ Β0] 7 ἊΡ 858 8 ἄδτω, ΠΡΟ. 
ἴϑγϑοὶ, 88 (8 Ῥ60}]9 οὗ (89 ζαΐατο, 8. 1Κκ 6 
δβίγϑθπι 8080 συγγοηὺ ἐΠ:6 Πο58.110 ΡΟΎΤΟΓΒ οὗἩ {86 
ποῦ]ά, Ἰἰχθ ἀδπιβ δηὰ ἀγῖοθ, δτὸ οἰοοϊίπ. 
Εἰγδί, ἱἍ Ὀγθδκβ ἱπτουρ [ἰ8ὴ9 ροῦγοσ οὗὁἩἁ Ῥδασγδοὶ 
τὶ ἰΒϑοογαίΐο ἱπιρθίποδι ἐγ δι δὲ Ρβα] δ οὗ 
ἰγϊαπιρ. βοιποι μη ἰκὸ (8 ττῶ8 τὰ οὕ 86 
Βοίογπμαιΐοι ; ἷῃ (86 ἰδὲ δθηδ6, ἱΐ νγλ8 ἐγτεθ 
οὗ Αροβδίοϊϊο Οινι βιϊθ ιν; δηὰ ἰδ τγὰϑ πῸ ἴΏΘΣΘ 
ῬΑ οὗἩ ἰμο ἔδπου, σὅθη ὑπὸ φαγί Ἐςγυρίιίδη 
Ρίαριθβ 6ΓῸ δϑϑοοίαἰϑὰ πὶ ἐμ9 τοδὶ Ομειδίίαπ 
τυ Υγάοιηδ. 

γον. 10. Δπᾶἃἂ πον δο:ᾶ.---Πδὦ ῬΒΑΥΔΟΝ 
ἀοῃθ 8ο, 9 ψου]ὰ δὲ ἐμ 1δϑδὲ πηοπιοηὲ δγ 86- 
Κοαον]οακοά 6 μον} 5 ρόογοσ. δΒυΐ (86 ποτὰ, 
ὙΓΒΪΟὮ 6. δἰ πη86}}7 πίϊμοαί ἀουδὲ ἀϊδτορατάοα, 
βοσυρὰ ἰ0 ὙΆΓῚ δηὰ ῬγΈΒΟΣΥΘ Οἷον Θοά-εατίη ας 
Ἐσγριΐδηβ. 

γον. 22. Βισϑῖο ἔοσῖ τ Βαπᾶ τοννασά 
ἈθανΘΩ.---8.}}} Θπ οί ΘΓ ΒΥ ὈΟΪ 16 ἔογαι, δὰ ἐμδὲ 
οὗ ἰδ ποδὶ δρρχγορυίαίθηθϑ, ἤοδγο {6 ουΐ- 
βίγοίομβϑα παηὰ ἰβ το σὸ ἱτηιροτίδης {Πδπ (ἢ: δγτα- 
Ὀο]ο γτοὰ, ὑπουρὰ (μὸ αι ΒΟΥΥο8 70. 8 δβίβῃ 
{818 ἐἶπιθ 4]80. 

γον. 28. δυθ) τς ἀοδοτὶ ρίϊοα οὗὁὨ ἐδὸ δαὶ} δὰ 
ὑδυπάογ-βίογηι, ᾿ἰΚὸ Ῥβ. χυϊἱΐ. δῃηὰ χχῖχ.  920Ὁ 
ΧΧΧΥΪ,. δηὰ χχχυϊὶ. “ΤΠ ΟΥ-Βίοτ5 ὅτ ποξ 
ἰγϑαυθηῦ ἰη ΠΟΥΟΣ δπὰ Οοπίσαὶ Εργρί, γοῖ οοςδ- 
ΒίοὨ ΠΥ οοσὰρ δοίνγθοη Ὀοσοθῦδον πὰ Αρτυὶ], δὰ 
ἷπ οοπποοίϊοι ΜΔ (μθτὰ [41] βοπιείἵτηθϑ ζ6}}5, 
Ὀαΐ βοϊἀοπι ἰπ σδοπβίθγδὉ]θ αυδηίγ. ΟΟρ. 
Ηεηξϑίθηθοῦ,  συρί, εἰς. Ῥ. 121 84. (Καὶ!.) 
Ιὰ Ἐργρὶ (6 οδίι]θ ἂρ ἀγίνθῃ ἴο ἴ)9 Ῥϑβίυῃγοϑ 
ἴγομι ὠθθυθεΥ ἰὼ Αρυὶ]]. Ριά, Ηδηρβίθηθογζ, 
ἦν δι. Ὁ. 120, ψογο Ἀ6 αὐυοὲθ8 ἔγοτῃ ΝΙΘΌΩΣ δηὰ 
οὐ Γ8. 

γον. 26. 3 ἴπ σϑτ. 26, {πὸ (86 ῥσβοϑάϊωφ 
“.84}}5 οὗ ἤγο᾽᾽ (ον ᾿ἰσμίπίη), ΒαττΟ 268 Ἡ1 0} 
(86 ΒΥΡΘΓΌΟΙΪΟ δι γ]9 οἵ (89 ἀοβογὶριΐοη. 

γεγβ. 26, 27. Ιῃ βυοῖδ 8 ΒΟΑΥΥ δβίοται (ἢ 6 6Χ- 
οορίϊομαὶ οοπαϊίΐοα οὗ Θοββοη τηυϑὺ μανθ Ὀδοη 
(86 τοῦθ β γί κίηρ. ΝΟῊ οὐνθὴ ῬΒΒΥΘΟΝ δδ5 
τοσορηϊ:ξοα ἰῃ {Π6 ἰδυπᾶον (6 σοΐοε οὗἩ ΦοΠοΟΥΔΆ. 
Τ89 ἄγει ἀϑοϊδγδιΐοη, ἐμαὶ Φθβονδῃ ἰδ σισλίδοωδ, 
ΘΟΙη68, ΤΟΙΔΔΓΚΔΟΌΪΝ οπουρῶ, ἵγοια δἶβ τηουΐϊῃ. 
Ηὶβ γσορεηίβῃδθ, ΒΟΎΘΥΘΓ, 8000} βονγθ ἰἰβοὶ δ ἴο 
ὍΘ 8 ΤΏΘΡΘ αἰΐγέζίο, ἃ ἰΓΔΏΒΙ(ΟΥΥ, 8] αν ϑὴ ἰΘΥΤΟΥ. 
ΤΏιο σοπίγί(ο ἰα πνιϑηιίηρ ; (18 88 δὲ οὔδθ Β6Θ ἢ 
ΡΥ Μοβθ8. Το βϑιιθ 18 ἱπαάϊοαϊθὰ ἴῃ (6 οασδο- 
ἰοσίβιϊο αὐίουϑηοθ: ΒΒ 6Υ6 δἰβηρα (λύ ἐέηια. 

γετθ. 81, 82. Τλΐ8 δροοϊδοαίίΐοι αἰγοβ δ οἷτθ 
ἴο (86 βοᾶδοῃ οὗ ἰμὸ γϑασ. [ὲ νταβ ἰοσαγὰα (ἢ9 
θα οὗ Φδηυσαγσγ. Μία. Ηδαρβιθηθοῦς, Ρ. 124, 
δηὰ ΚοΙϊ, Ρ. 492. ΤΠ ὈΑΥΙΟΥ τγὰ8 δη ἰρογίδης 
δι ἰοὶθ οὗ ἴοοι 0 τη δῃὰ σαί ]θ, δἰ μοὺς ἢ Βροὶὲ 
δὰ πθδὶ ἔυχηϊβιθὰ ἤηον Ὀτοδὰ. Τα δὰχ ζατ- 
Ὠἰϑμθα ἐμὸ Ἰίριν Ἰΐηθα ψ οι (86 Βοὶ οἰϊπηαίθ 
τηΔ 0 ἃ ὨΘΟΘΒΒΙγ ; “Δοοογαΐϊηρ ἰο Ηοτοἀοίυθ 1]. 
81, 10ὅ, ἃ ὙΘΙΥ͂ ἱπροχίδαί ῥχοάυοιί οὗἩ Ἐργρὶ᾽" 
(Κ-ς}}). 
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ἙἘϊ.---ΤῊ ΒΒ ΤΟΥ ΤΗ. 

σβαρ. Χ. 1--20. 

1 ΑΝῸ ϑοδονδῇ βαϊὰ ππΐο Μοβϑοϑ, ὅο ἰπ απίο ῬἝΑΓΔΟΣ : ἴον 1 πανὸ παγάἀοηθαά ἢΪ8 
Ἰιοατῦ δὰ [86 μοδτί οὗ [ἷ8 βογνδῃηίβ, ἰμδὺ 1 τωϊρῃῦ ΒΗΘ [π|8Ὺ 40] ἰῃι:680 ΓΩΥῪ ΒΙρΊ8 

2 Ὀσίοτγα δἷτα [ἴῃ {16 πιϊάδύ οὗἨ {6}; ἀπά ὑμπαὺ ἰοὺ τηδγοβὺ 16}} 1ῃ {Π|ὸ 6818 οὐ (ὨΥ͂ 
80} 8η4 οὗὨ ὑμγ Βοῃ Β 8οη, τ βδὺ (]ηρ8 1 ἤανο Ὑτγουρῃῦ ἴῃ Εργρὺ [τὺ 1 μανῷ ἀοὴθ 
ΜΠ ὑμ6 ΕΠ ΥρΡίί4Π5]᾽, δηα ΤΥ δίσηβ ψὨΙΟΒ 1 μΒανὸ ἀοηθ διποὴρ ὑμθπὶ; (μ80 γ6 ΙΔΥ͂ 

8 ΚΗΟῪ ΒΟΥ [ΠΔΥ͂ ΚΩΟΝ] ὑπαὶ 1 αηὐ Φοιονδθ. Απᾶὰ Μοβϑεβ δηὰ ἄβδγοῃ οδπιθ {Π6}0] 
ἴῃ πηΐο ῬΒΔΓΔΟΙ, δα 8814 υπίο ἷπι, ΤἬυΒ βαῖ ἢ 96 Βόονϑι, αοἀ {{μ86 αοα] οὗ ἰδ9 
Ηδῦτονβ, Ηον Ἰοηρ ψ}}0 ποι τοΐαβα ὑο ἢ 1}0]0 {Πγ861 ὈΘΙΌΓΟ τη ἢ Ἰοὺ ΤΑΥ͂ Ρ600]9 

4 ργρο, [μδὺ [ΠΟΥ͂ ΤΩΔΥ βοῦν πιὸ. ΕἼ|80 [ΕῸὉ7] 1 μου Τοΐυδο ἰο Ἰοὗ ΤΑΥ͂ ΡΕΟΡ]6 ρο, ὈΘΒο]ά, 
ὅ᾽ ἰο-ΠΟΥΤΟ Μ{1Π1 Ὀτίηρ (μ6 [Ὀτηρ] Ἰοουβίϑ Ἰηΐο ΠΥ οοδδὺ [ὈΟΓα6ΙΒ): Απά (ΕΥ̓ 8848}] 

ΟΟΥΘΡ ἐπ6 ἴδοθ οἵ {πμ6 οατγίμ, ὑμαὺ [80 {1|40] οὔθ σδηηοῦ [888] ποί] ὯὍδ6 800]6 ἴο 866 {86 
οϑτί : δηά (ΠΟῪ 88}8}} οδὺ [86 τοβίάυ οὗἉ ὑμαὺ 16}. 18 ΘΘοαροα, ψϊο ἢ τοι ποι ἢ [15 
Ἰ6] υὐΐο γοι ἔτομι (ἢ 41}, δῃηα 8}}8}} θαὺ ΘΥϑ Υ ἴγθθ τ ϊοῖ στον ΤΣ γοὺ ουΐ οὗἁ 

6 ἰδο Βεο]ά; Απά {Π6Υ 888}} 811 (ΠΥ Ὠουδοθ, δαῃὰ [86 Βοιιδθ8 οὗ 8]} {ΠΥ βεσυδηίβ, δὰ 
[Π6 Βουξε8 οὗ 4]] ἐδο Ἐργρίΐδηβ, ιϊοἢ [8.5] Ποῖ μΒῸΡ (ὮΥ͂ Δ ΠΘΓΒ, ΠΟΥ (ὮῪ Ἀ Β ΟΓθ᾽ 
ΤΑ ΉΟΥΒ ἢᾶνο Β6ΘΏ, βίηοθ [6 ἀΔΥ ὑῃδὺ {ΠΟΥ σογΘ Ρο᾿ {6 οαυὺῃ απΐο {ἢ}}8 ἀΔΥ. Απα 

7 Βο ἰυτηθα Εἰ πη861} [[τῃ64], ἀπα ποηὺ ουὐ ἴγοιι ΤΏΔγΔΟῦ. Απα ῬΒΔΥΔΟΒ᾿ Β βουυδηῖβ 
Βϑ] ἃ υπίο ἷπι ; Ηον Ἰοηρ 8841} (ἢ]8 τάδ ὈΘ ἃ ΒΏ8Γ6 υπίο υ8ῇ΄ 1ωοὐ 86 πλθῃ ζο, (μδῦ 
[ΒΟΥ ΠΙΔΥ͂ ΒΟΕΥΥΘ ΦΘΒονδὰ μοῖρ οά : Κηογοϑί ποὺ ποΐ γεί {μαὺ Εργρί 185 ἀορϑίγογοα ῦ 

8 Απά Μοβεβ βπά Αϑγοῃ σψογο ὑσουρῃῦ ἀρϑὶη [Ὁ80Κ] υπίο ῬΔγΔΟΙ : 8δηα Π6 Βαϊ υπίο 
ἐαπι, αὐ, βοῦνὸ Φϑβονδῇ, γοὺῦ αοἀ: διέ νγῆο αγὸ {6 Υ ἐμαί 58}}8}} γοὸ [816 ροϊῃρ] ἢ 

9 Απὰά Μοβ68 βαϊὰ, 79 ν1}} σὸ ψῖ ἢ οὐ γουηρ δηα 1} οὐγ οΪα; ὙΠ ΟἿΓ 8018 δηᾶ τ ἢ 
ουν ἀαυρύογθ, ψ] ΠῚ ΟΌΓ τις δηα ὙΠ οὐγ μογὰβ γ{71}}} τὸ ρῸ ; [ὉΓ ψγὸ ηνιϑέ λοία [Ὑ 

10 Βατϑ] ἃ ἴδαβῃ υπίο [οἷ] Φϑβονσδῃ. Αμά Β6 βαϊά υπίο ἔμβθω, 1,οἱ [Μ4γΥ] ΨΦοιονδῖ Ὀ6 
8ὸ ΜΊ γου, 85.1 Μ}}} ἰοῦ γοὺ ρὸ δῃά γοὺυγ 1010 οὔοϑ] Ιωοοῖς ἰο ᾧ [366]; [ὉΓ 6Υ]1]} ὁ 

11 Ὀοΐογο γου. Νοῦ 80: 9Ὸ ΠΟΥ͂, γο ἐλαέ αγὸ ταθὴ [γ6 Π16η], 8η4ἃ Βοῦγθ Φϑβουδὴ; [ῸΓΣ 
{μα γο ἀἸὰ ἀοδβῖτο [(Π αὐ 18 τ δῦ γὁ 8γΘ Βοοϊκ ηρ]. Απά ἔμ υ ποτο ἀσίνϑη ουὧἱ ἔγοτι ΡΒ δ- 

12. γὑδοδβ ργοβθῆοθ. απ’ Ὑπμε βαϊ ἃ υπίο Μοβοβ, Θιγοίοῃ ουί {πΐπὸ [ΠΥ] ΒδΔΠΩ ΟΥ̓́ΘΓ 
186 ἸΔηὰ οὗ Εργρὺ ἴογ [86 Ἰοουϑίϑ, ὑμαὺ (ΠΟΥ͂ ΤηΔΥ Θομλθ ὉΡ ὕροπ {ἰδ6 ἰαπὰ οὗ Εργρί, 

13 δηὰ οδὶ ΘυΌσῪ Ποὺ οὗ ἰλ6 Ἰδπά, δυόη, 411} ὑμαῦ (86 41] δαί ἰοῦ. Απὰ ΝΣ 
εἰγοίομοα ἰοτίἢ 818 τοὰ ονὸγ [86 ἰαπά οἵ Ἐρυρί, δηὰ Φοβοόνδὰ Ὀγουρὰῦ [ἀτον6] 8ῃ 
οαϑὶ χη ὑροὴ (80 ἰδπα 8}] {μα ἀΔΥ͂ ἀῃάὰ 4}} ἐπαέ [086] πἰραῦ: απα ποθὴ ἴὉ ψ͵8 

14 τοοτηΐϊηρ ἴΠ6 οαϑὺ σἰηα Ὀτουραὺ {Π6 Ἰοουθα. Απά [δ6 Ἰοουδίβ ποηΐ [6816] ἈΡ οὐδ 
[ὕρο}] 811 [μ6 Ἰαηὰ οὗ Εργρί, δηα τεβίθα ἴῃ 4]1 {μ6 οοδβίβ [ὈοΓά 618] οὗ Εργρῦ; νΘΥΥ͂ 

, φόνου τὐογὸ ἰΐζοψ: Ὀθδΐοτο ὑμθαλ {μ6γ0 ΤΘΙΘ ΠῸ δυοι ἸοοιΒί8 ἃ8 (Π6Υ͂, ΠΟΙ ΓΠΘΡ ἰοῦ 
16 τὰμοπὶ 8..4}} ΡῈ βυοῦ. ΕὟν [Ἀ.Π4]7 {μ6 0 οονογοά [89 ἴδοθ οὗ ἴμ9 σι 01]6 δαυίῃ []8}6], 

ΒΟ ἰῃδί [84] [δ απ τὰβ ἀδυκϑηθά ; δῃηά {60 αἱ οδὺ ΘυσῪ μοῦ οὗἉ (Π6 Ἰαηα, ἀπά 
8411 (86 ἔγυϊ οὗὨ [86 ὑγϑαθβ ψ ἱο ἢ {86 Ἀ 411} μδὰ Ἰοἷ: δα ὑῃογθ τϑιμδὶ θα ποῦ ΔΗΥ͂ στθθῃ 
τὈϊηρ ἰη [16 γθ689, Οὐ ἴῃ {π6 που οὗ {Π6 8614, ἱΒβγουρσᾷὰ [1] 411 ἐῃθ Ἰαπὰ οὗ Ἐργυρί. 

16 ΤΒοα [4π4] ῬΒΆΓΒΟΝ ο8]10ἀ [ὉΓ Μίοβοβ δηὰ Αδγοι ἰῃ μαβϑίθ; δῃά [ὸ βαϊα, 1 πᾶνϑ 

ΤΕΧΤΌΑΛΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 [ὕες. 2. Τμαῖ Οὐ ὝΥ̓ ΒόσΘ πηϑϑὴθ “ Ἐχγυρι ἰδηβ,᾽ δπὰ ποῖ “ Ἐργρί," [6 οἱ άϑωὶ ἤγοτι ἔδ9 ρίασαὶ ρῬγοῦουη π!οἢ [01 

ἸΙονσα. Απά {80 ὙδοῖΙο ῬὮτδδο ὈΣΥΩΞ ον) »ῈΠ ἰ6 φοοεῦῖγ τοργοδυοσᾶ ἴῃ ἴδο Α. Υ, Τηΐδ τόσ ἴῃ [η9 ἨΠΕΌΡ66] ἷφ 

«αἴσαγε [οἸἸοπτεὰ ὉΥ 2 ὙΠ (89 τιδτηϑ οἵδ Ῥεγϑονο. ΤῊ ̓ πδθδοϊος οὔ[ε 9, “ ἴο ἄο ΟὨΘῈ υοασασο σὴ." Εχοορὶ Ὠότο, δαὰ 1 

αι. νἱ, 6, 1.2.ὲ Ῥῆγαϑο ἰ8 ὑδϑὰ ἰῃ ἃ Ὀθα φ6Ώ86, 4. 9. 1 βατο. ΧΧΧΙ. 4, “ Ἰοδὲ ἔμ19 υοϊγουστηοἰδοὰ οοζὴθ δηἃ ἰἄττιδί πιο ἑὩΣΟΌρὮ, 

δ:ὰ αὔτιοο πιο." ΟΡ. δαάς. χίχ. 25. Ηδτο, ἰβογείοσο, (δ σποδηίῆς 18, Κ ΒΟΥ 1 ἀϊὰ ΤῊ ῥ᾽ οδδυσο τ τὰ (μ0 Εργρίδπβ."--Τὰ.} 



80 ἘΧΟΔΌΞ. 

17 βἰππρᾶ ρα ηϑὺ ψϑμοναμ γοῦν (οα, δπα ἀραϊμϑὶ γοὰα. Νον {μογθίοσθ [Απᾶ πον] 
ἴογρῖνο, 1 ΡΓΑΥ {Π66, ΤΑΥ͂ 81}. ΟὨΪΥ͂ {818 ὁπο6, Δῃ4 οηύτοδὶ Φ6μουδὴ γουγ Οὐά (μὲ ἢθ 

18 ΤΩΔΥ ἰδ ΚΘ ΑΥΓΑΥ ἔγοπλ τ26 [818 ἀδϑίῃ Ομ] γ. Απά μ6 ποπὲ οὐ ἤτοι Ῥῃδγδαο, δηὰ 
19 οηἰγοαίβά ϑθῆοναμ. Απαὰ Φεβονδα [ἀγηθά ἃ τα! ρ Υ [ὙΘΓΥ] βίτομρ τοδὶ ψὶπά, σῃῖοὰ 

[8647 ἰοοὶς ΑΙ ΔΥ (86 Ἰοσυδίβθ, δηα οαϑύ [{μ τυ 80] ἰμθπλ το ἰμ6 Ηρα 3θα: ἔθεγθ χϑ- 
20 τηϑἰῃβά ῃσὺ ὁη68 Ἰοουϑί ἰπ 4}} [86 σοβϑίβ [θογά 615] οὔ Ερυρί. Βυΐ ΦεΠονδὴ Βαγά- 

οπρα ῬΠΑγδΟ 8 ̓Ἀθαγῦ, Βὸ ἐμδὺ ἢ ψουἹὰ ποῦ [8η4 Βο ἀϊὰ ποι] ἰδὲ {886 ΟΕ] άσθη οὗ 
Ι5γ86] ργο. 

ἘΧΈΟΘΟΨΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΙΤΊΙΟΑΙ,. 

γον. 1. 1 Βᾶνθ Βαγτἅϑθῃϑα δα Βοατῖί.---Αο- 
σοράϊης ἰο 5) ) ΠΟ Γαι Ἰοἢ 4] ἰ9ἐϊσ νἱονβ, (δΐθ. Ὀ6- 
ΥΑΥΒ ἃ ἰον βίαι 9 οὗ ἰηιο} Προησο; υἱοχοὰ ζγουῃ 
86 οἰ] 8] σοϊαιο8 οὗὨ [1ἴ6, ἐν ᾿ηἀϊοαίθδ 8 ὙΘΥῪ 
δἰχῃ οη6. ῬΒδτδο᾿ κὶ δοῖ9 οὗ 8βε1{-γάδηΐηρ Ρτο- 
οοαἀοὰ (ἐμὶ8; Ὀὰΐ αὐἴἴαον (}6 βουθηίἢ οὔθ, ἷ58 8θ6ῃ- 
ἰθῆοθ γγ͵ὰ8 ἀοίογπχϊηοα ; (Π9 ΤΟ] ] ΟΠ  ΡΪαριι 68," 
{Βογοῖο το, τηυϑὺ Θομρ]ο6 ἷβ Οάυγδου. Μόοβεβ 
“πιιδὲ ἸΠΏΠΟΥ {1}195 Ὀοέογο αηα, ἰῃ ογάον ἰδὲ ΠΘ ΤΙῈΔΥ 
ποὺ Ὅ6 ἀἰϑοουτηρεὰ χοβρϑοίίηρ κ19 τ ϊβϑίοη. Βαυὶί 
(δαί, ὑπάορ ἀϊνίπο γχονοϊδίΐοη, ἢ δα ζοσοίζηον 
ἱϊ, 18 σμδβαγαοίοσίβιϊο οὗ {16 τὰ ὙΠ0, Ὀοΐης 6π|]- 
ποηύ ἴῃ σοὶ σίου. δοπβοϊ ΘἰἰουΒη 6885, 848 ἃ ψγοη- 
ἀοΥ ΠΥ Ρῥτγοϊουπά ἱπηδβίρίιε ἰηΐο 86 πδιϊδ0 δπὰ 
λαάριμοηϊβ οὗ αἀοά. 171Ὸ ροηθτγαὶ ργοαϊοίίοα οὗ 
οἈΒ.. Υἱῖ. 8-ὃ 'ἰθ ΠΟῪ 0. (86 ἄγϑί ἐἶπλθ δοι ]Θί6} 
{18116 ἃ ; Βδποο 1ὺ 18 ΒΟΓΘ γορϑδίθά. 

Ψον. 2. Τμαῖ ἴδοῦ πιαγϑαῖ 190]].--- ον 15- 
τοὶ χοϊδί δα {680 τηϊτασυΐουϑ δἰ 8 ἰο οἷ ΓΘ 
δὰ οὨἰ το 5. οἰ άγοῃ, 18 Βονη ἰἢ Ῥ8. ἰχχυὶϊὶ. 
δηὰ ογ.᾿ ( 61}}. 

γεν. 8. Το Βασ0]9 ἴδ 089]1:.---ΦοΒόονδὴ Βροδὶςβ 
ΠΟΥ͂ ἰῃ ἃ ΒΟΥΘΓΟΣ ἴοη6. Α(ΘΥ 80 ΣΩΔΗΥ͂ Δρραγοηί 
ΤΑῚ] γ6 8, {1118 18. ἃ Ῥσοοῦ ἐμαὶ Μοβ68 88 ἢ͵85 60ῃ- 
βάδποθ δὰ ἷβ νογὰ ἔγοιᾳαῃ αοὦ. Απαϊορουβ 8 
ἐμ Βοαίβοη Ἰοχοηὰ οὗ (86 ΒΙΌΥ] ψ8ο, ἴον {89 
Ῥγορ οι ἴ681 θοο 8 ἐν οθ στοά πορα ἢ πΌδοΥ, Κορί 
ΔΒ (06 Β8Π16 ΡΓΊΟΘ. 

ον. 4, Τ|9 δἰ ποϑὶθ ἰδ δῇῆδγρ. Κ᾽ Ἱἶαῦ 
ἔοτπιϑ ἰὴ ἰχ. 17 δὰ υἱἱῖ. 17 [217]. [{ 18 ποῖ ΤΥ ΘῚΥ 
(89 δη 6518 Ὀοί τ θη 8 ἀινίηθ δῃὰ 8 υτηδη 80- 
ἐΐοη; (6 8) οὶ ΒΑΥ͂ ΡΟΥΒΟ ΔΙ Υ οὗὨ ΦοΒοναΒ ο6ου- 
ἔτοιὶβ (89 ἀοβιληὶ ῬΟΥΒΟΏ ΔΙ οὗ ῬΒδσδοῖ, 716 
ΘΒΒΌΓΤΘΠΟΘ τί ποσὰ (9 Ἰοσυδβίθ τὸ Ῥγϑαϊοιοὰ 
ον (0:6 πιόοῦγοῖσ τ 5 [86 ταΐγ 8610, 88 8680 δῖ! 9 Γ- 
ντὰϑ (6 βυάάοη σοηιοῦδὶ οὗ ἔμοια δὶ δίοβοβ᾽ ἴη- 
ἰογοθϑβίοη. 

γον. ὅ. 886 ἔδοθ [11ϊ. 6079] οὗ ἴ89 1δΔπἅ --- 
«ΤῺ 8 ῬΒΓΔΒΘΟΪΟΖΥ͂, Ῥθου δῦ ἰὸ 89 Ῥοηίδιίουσα, 
διὰ ὁσουγτίης ΘἸΒΟΉΎΒΟΥΘ ΟὨΪΥ Υογ. 1ὅ δμηὰ Ναῃι. 
χχὶΐ, δ, 11, Σεοβίβ οὐ 86 δηοίθηΐ δηὰ κΚἜ ΗΘ Ὺ 
Ῥοοίΐο οοῃπσεορίΐοι, (μΠ8ὲ ἰμ6 ϑαγίΒ Μ 1 118 θογα] 
ογῃβδηιοηίδίἰο ]00.8 ἈΡΟου τηϑη " (6|]). 

γον. 6. ΕἾ11 ΓΒ ΒουΒθ66.--- Μια, 7061 1ϊ. 9. 
Ουἱ Ἰοουβίβ8 δηάϊης {16 1] τΥ ἰπίο Βου868, υἱά. (6 
αποίαιἑοη8 ἴῃ Καὶ]. 

γεν. 7. ῬΒΑΣΔΟΒ᾿ 5 δοσνϑ18.--- 9 ΘΟΌΤ ἾΘΥΒ 
Ῥοσίῃ ἰο ἰγθ]6. Βα {Π6 } Δ΄Θ φογογῃθα ὈΥ͂ ὯῸ 
ΒΟΌΪα πιοίὗγο ἰο ἰπίθγοθαο [07 [8γ86], Ὀὰὺ Ὁ (ἢ 6 
ἤεαν ὑπαὶ ὈΥ͂ Γοβϑίδῃσοο Εἰμγρὶ ᾿ΔῪΥ σοὸ ἰο γυΐῃ.--- 
ΔΑ 5:8τ90.--Ἰ πνο89 ἴδλιαὶ ἰο118 (Π6Υ δτὸ Ὀ6- 
σοιΐπρ Θηἰδηκ]οα ἰο ἱποὶν ἀθβίγυοίϊοῦ. 

γον. 8. ον ἰ.)9 γβὲ ἐἰπιθ ῬΏΔΓΔΟ ϑηΐοσΒ ὌΡΟΣ 
ποροι( δἰϊοηβ Ὀθίοσγο (Ὠ9 ρίαξαθ; γοῦ νι ουὺὶ σο0ῃ- 
ΒἰϑίθΏ0Υ.---Ἴ,.ο δῖ ὕπο ν (111. το δηᾶἅ 
ὑγ 80) 5) Ὁ, Ιπυπιοάΐδίο! Υ {86 (ἰΔΟΓΟῺΒ ΡΟΪΐΟΥ 

οὗ (λὸ ἐγτδηὶ πὶ μάγανβ τόσο ἔβα Β4] οὗὨ ἰδ 
ΟΠ ΟΘΘ38Ι0Η. 

γον, 9. Τὸ τηᾶῖκο ἃ ζεδίϊ να] ἂτὸ ποοάθά ποὲ ὁ} Υ 
(86 το] δϑβϑιν, οἱ δηὰ γουορ, θαὶ 4150 (ῃ9 
οδί.16 δῃηἃ Ροβϑϑββίοῃβ ἰῇ βϑῆδγαδαὶ, οὔ δοσοιηὶ οὗ 
180 οβονίηχβι ῬΒΑΓΔΟΝ βυβροοίβ μὲ γοθάοσι 
ΑἾδο δ ἱπγοϊγοὰ ἴῃ ἰμ8 ρίὶδῆ. Ασδοοτάϊης ἰὸ 
Κοὶ!, (89 ποϊηθῆ, ὙΠῸ 8Γ6 δϑϑιγί σὴν οὔ 64, ΔΥΘ 
ἀεβίχηϑὰ ἰο ὃθ ἱποϊαἀοά ἴῃ (86 ““ γε. ΤΏΘΥ δῖ 
αἶδϑο ἱποϊαδεα ἴῃ {86 ρῃγαβϑϑ “" γουῃρ δηὰ οἹὰ.᾽" 

γον. 10. Τὴὁο (Βουχμὶ, ““Φομ να δ6 τῖ 1} γοῦ 
ΟἹ ΥΟΌΡ ᾿ΟΌΓΠΟΥ,,᾽ 8 ἰγαληδίοτιη θά ὉΥῚ ῬΒΑΓδΟΣ 
Ἰμΐο ΠΟ ΚΟΥΥ : ΑΒ 1116 ἂ8 1 τ ]}} 1ε( γοῦ ρσὸ νἩῖ ἢ 
γοΟῸΥ σΒ]άγθῃ, 80 ᾿ {10 88.8}} γὸ ρὺὸ Οἢ γΟὺΓ ἦουγ- 
ὨΘΥ͂, 80 1{{{10 88}} Φοιιοναῖι 6 τὶ} γου. [η82- 
ΤΑΟὮ 88 ἢ6 88 ὈΘΘῺ ΟὈϊκοα (0 τοῖον {8:6 Ἀτο- 
οϑαΐηβ ΟΧΡΘΡΊΘ.668 ἰο ΨεΒονδὶ,, μἷ8 δυἀ δαὶ γ ΠΟΤ 
ῬΆ8868 ΟΥ̓́Θ᾽ ἰπίο ὈΙΒΡΒ ΠΥ. 

γον. 11. ὅο ποῦν, γ9 Τ.Θ1.--Ὀ 3). Τὸ 
ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΣ ΤΌΤΙΔΒ 8π δι {μ65}8 ἰο (89 Ὁ)", ἷὰ 
ἐμ υ80 οὗὨ τ Βῖοι (Π6 βουυδηίβ ὑῬγοροβοὰ {86 Τϑ- 
168486 οὗ [π6 ΙΒγδο] 168 ἴῃ σοποραὶ. Βυΐ ὑπαὶ Β6 
ἶ8 πού οὐθὴ ὙΠ] ἰο 1οὲ ΟὨΪΥ 186 τῶϑ 50 ἰδ 
βθον ὈΥ {πο ἴδοὺ ἐπ (0:6 Τηοββθῦροτθ οὗ Θοὰ 
ὙΟΤΘ δὖ οὔ06 ἀγίγοῃ ουἱ. Τὸ ἀχργϑβϑβίουι “ Υγ6 
ΤΑΘἢ,᾽ ““γὺ ΒΘΓΟΘΒ,᾽᾽ ΤΊΔΥ͂ ἰΠΎΟΪΥΘ ἃ βοοσγηΐαὶ 8]1ὰ- 
βίοι ἰο {6 Ῥονγοῦ τὰ ΒΟ (ΠΟΥ μαγθ τίβϑη 

ἊΡ δραϊηϑὲ εἶπι. ΑἾβδὸ ἰῃ (6 ἴΌΓηὶ Ν 122 (89 
ἸΤΟΩΥ͂ (Δοοοταϊηρ ἰο Καὶ) 8 οοπέϊποα.--- ΠΟΥ 
ὍΘΙΘ ἄσίσϑθῃ οὔϊ.---α͵αὐ γὸ βῃου]ὰ βαύῦ, {867 
Ὑ6ΓΘ ἰυγηθα ουἱ οὗ ἀοογβΒ. “Το τοϑίγίοιϊοη οὗ 
(86 σὶρ οὗ ἀορασίαγο ἰο ἐμ9 σωθῇ 88 ῬΌΓΘ 
σλΡΡΐοΘ, ᾿μδϑτηυ οἷ 88 δοοοτάϊΐηρ ἰο Ηετοάοίυβ [. 
60 ιλὸ Εγυρίϊδῃβ 6180 μδὰ τοὶ ρίουβ ζδβιϊναὶβ ἴῃ 
το 186 τοῦθ ΓΘ δοσυδβίομηθα (0 ρο ουἱ τὶ 
(86 ταϑὰ ᾿ (6]]). 

γόον. 12. Βισοῖοβ οὔὖϊ τῆν Βαπά --- Ασοοτά- 
ἴῃς ἰο γον. 18, ψὶτὰ (η6 χοὰ ἰη {, Ἧ 68 ἰτ ἴῃ οΥ- 
ον ἰμαὶ (6 Υ ταὶροὺ σίδο μρ 11|κ0 ἃ ἢ ο81116 τ ΠΠΔΤῪ 
ἴογοοῖ Μοτθ ῬΥΟΌΔΟΙΥ (Π6 1άθᾶ ἰ8 (δδὺ (Π6Υ̓ 8.Ὁ 
ἴο τἶδθ ΠΡ ἰπ (μ6 ἀἰδβίδῃοο 11|κὸ οου 8 σαττὶ θὰ ὮΥ͂ 
{86 νἱπὰ. ἘΔ (μ6 τὶπάὰ, Ὀτουρμί ὉΥ ἱέ, Ἰοσυδβὲδ 
ἃτο τοηΐ ἰ0 οΘοζῆθ. Μία. ἰὴ οἰ(αίΐομΒ ἴῃ Κὶ εἰ]. 

γεν. 18, Απᾶἃ ϑοδβοόονδβ ἅτονο.----Φ ὁ οΥδὰ 
ΗΒ 6 Υ 18 {Π6 ΓΘ 8] ῬΘΓΥΪΌΤΙΩΟΣ οὗ τηΐγαοοβ. Ὑ ἢΘῺ 
Ηθ δβϑϑιὴϑ ἰη Ηὶ8 χονογσωμθηΐ ἰοὸ 9}Ὸ]]ὁγ Μοβαβ᾽ 
βυρσκοδίϊοι, τ 8116, ὁπ ἐμ6 οἶος μδηά, (6 δοίϊοῃ 
οὗ Μοβεβ 18 ΟὨΪΥ͂ ἃ Βυμ Ὁ ο] δα] ὁη6 γΓαβίΐ πα ο ὑτγο- 
ῬΒοιίο ἐοτοβί αν, (818 4}} βρηΐδοϑ ἐμαὶ Οοὐ᾽Β ἀο- 
τηϊἶοι ἰἢ ὩδίυγΘ ΔΏΒΉΟΥΤΘ (0 Οοα᾽ 5 ἀοπιϊπίοη ἴῃ 
Ηἰβ Κιηκάοπι, ἱΒβογθίογο, 8180, ἰὰ (86 τιϊηὰ οὗὮ 
Μοβοθ. [ὁ ἰ8 ἃ Ῥγθ- Θβϑί δ Ὁ] 96 ὰ ΠΑΥΠΙΟΩΥ͂, ἰπ 
ψϊο {86 οαὐπαγὰ (πὶπᾷ8 οὗἩἨ παίαγο τὸ τηδάθ 
ΒΟΓΥΪΟΟΔΌΪ6 (0 ἰμ6 ἰητγαγὰ ποοοβδί (68 οὗ {1.6 βρῖ- 
για] 19. Μια. Μαιὶ. χχυὶ. 18.--ΑἹ θδδὲ 
υσυἱηᾶ, ὉἼΡΠΠ. ΦΝοῖ νότος (0ΧΧ.}, δουὶδ 

πα, 85 ουὐϑῃ οολατί ( Πιοτοζοίοοπ 111., Ὁ. 287) 
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ἐδβουσμί. ἘὼρῪ δι δβουρῃ 89 δβγαγβ οὗ Ἰοσυδίβ 
δου! 0 Ἐχγρὺ ζόπΟΓΑΙΥ ἔγοι Εἰ ορίδ οὐ ᾿ἰῦγα, 
γοῖ {86} 8΄ΓῸ βοτηϑίΐπιοϑ Ὀσουαί ὈΥ [9 οδ8ὲ πὶπὰ 
ἕγοτα Αγδϑΐα, 88 888 Ὀ6Θἢ ΟὈΒΟΡΥ Θά, διροπρ ΟἴΠΘΥθ, 
ὉΥ σπου, αὐοϊθὰ ὃ Ηοη Βίθηθοῦς, συρέ, εἰς.» 
Ῥ. 12δ᾽᾽ Ὲ5}}}" 

Ψόοτθ. 138-16. Εανίμον τηϊτδουϊοῦϑ ἔθαϊαγοδ: 
(σα) ἐμαὶ ἰὴ Ἰοσυδὶδ οοἴλθ ἤγοπι 8ὸ ἴδ ((89 
ἱπὰ Ὀονν ἱποηίγ- ὍΣ ΒΟυΓΒ) ; (δ) ἐμαὶ {δ0γ 
δονον {δ 6 Ὑποΐο ἰδῆ, το γ088 (ΠΟΥ͂ ΠΘΏΘΓΑΙΪΥ 
διδοῖς ΟὨΥ Ρανγίΐουϊδὺ τοχζίουβ. Απιοῃρ ἐδ9 νἃ- 
τὶοῦδ ὕουτβ οὗ ἐμ ρῥγοϊυ θα οἴ ἐδ 8π8] ἡυἀρταθηὶ, 
(Ὀ]οοᾶ, ἔὅγο, τῶσ, ροβίξίθῃοθο, ἀδυϊζηθθθ), ἐδ 9 
Ῥίδκιοδ οἵ Ἰοου5ὲ8 δτὸ 8180 ϑϑρϑοΐδὶν Ῥγοπιϊηθηέ. 
Αοοογάϊηρ ἰο 7096], ἐπ9 ἔπη ἀδιηγηοηίδὶ δἰ κοΐ βοθηοθ 
οὗ ἐβοῶ ἰδ ἐμ ἰποθβοϑηξ ἀοδίσχυοίΐοι οὗἨ ἰδ 8688 
οἱ 4}} δἰ θβ. Ἐ 

4 [πο ἰσ οὔδοτιτο. [ἐ [ὁ ἴσιο ἰπδὲ ἐδ6 ἰπγαδίου οὔ [9 10- 
εὐσὼ ἰα ἀοδοτ ὑοὰ ὉΥ 9061] 66 [0 Ὀγθοῦτοος οὗ “ [9 ἀΑΥ̓ οὗἁ 
οὐ ρενόῤσος Ἐ4ᾳ.1δ: 11..1); ἐφ ρΑ ΕΣ ΥΤ Ῥλόδοῦ τρανὰ 6 ΓΟΘΡΓ6- 
δοηΐδ ᾿φΩ 86 ἀδοέγομ με Ὁ ἰὁ 10 ὁ ἴο 8296. ὕδι- 
1Δ[η}γ ἰζ 19 {{πό τὰ] οὔ 7οοὶ ἰ6 τοίογγοά ἴο, ἴοτθ 18 
δοϊίης οὔἶδο δοτέ. Απὰ Ὧ0 τροἵο ἰ6 [θγο ἰπάϊΤταῖίοη 
ἔοι .0οἱ ποϑὴ6 ἴο ἐἱπέϊαλαίο ἰδὲ Ἰοουδὶδ δυιαῦοῖϊ 59 (09 ἀθ6- 
εαἰτυςείου οὗ ἴηὴ6 δοδὰ. [Δ ἸΏ ΟΤθουοῦ ἰϑανϑῦ 5 ἢ ἀουνὶ 
ἘΊΡΕΙΝ δ 1966 [59 ποεὰ “ “ο6ὰ ᾽ (ἡ ἰδ ᾿νοτα] οὐ ἄχυταῖνο 
ΘθΏ5Θ.--' 

ψοτθ. 16, 17. Απᾶ ῬΒδασδοῦ! οεδἰϑᾶ ἴῃ 
8ι856ῖὁ9.--Το,ῇἝο ἰἴ8. δα βοοοηὰ σοπίοθϑίου οὗ βίῃ, 
ΤΏΟΤΟ ἀἰδιϊποὺ ἐπ 8ὴ (πὸ ἄγβι, 'χ. 22. Εὸγυ δο ἐπὶ ρὰ 
πιὸ 9 ἱπρΊ]Ογ08 Μοβϑβ᾽ ἰπίθροοθϑίος ; Υἱἱὶ. 24 
(28), ἰχ. 28, δη ἃ ἴ'οσθ. Ηἰἷβ βοηϊίθῃοϑθ, ΒΟΎΘΥΘΥ, 
δραΐη ὀχ ἰ Ὀ1 8 ἐπ9 ΘΒ δΥΒ ον οὗ 8ὴ ἰηβίηοσγο βυὉ- 
ταϊβϑίοη, αἰέγίο; Ὧθ Ὀθ038 ΜοΒοβ᾽ Του βίυθῃϑββ, δαὶ 
ὙΠ 6}.68 ἷπι ἰο ἰδίοτοοὰοθ πιὰ αοα ἰο δυοσὶ {μὶ8 
ἄθαίῃ, (158 ἀοϑάϊγ σταΐϊῃ, νοι ἢ6 8008 ἴῃ (9 
ΡῬίδζαο οὗ ἸἰοουϑίΒ. Ηθ οοπάθηηη8 ἐΐτη86]7, Βο- 
ΘΥ͂ΟΡ, ΓὉΣ Ὑμαὺ ζ0]] 08, ἱπαδπιαο 85 Π6 8.518 70: 
οχοτηρίΐοη ΟὨ]Υ͂ ἐμὲ8 0566. 

Ψον. 18. Μοβδοδ᾽ ἰπἰογοθϑβίοι ἢ88 8 ἐν οὔο! ἃ δὶ ζ- 
εἰβοδηοο: [ὑ ἰδ, ὅγβί, δὴ οχρσγοβϑίου οὗ ἀϊνίηθ 
Του ΘΔΓΘΏσΘ: Βοοομάϊΐγ, ἰἢ6 δἰἰοϑίδιϊοη οὗ 89 
Γαΐτδο1]9 ἀἰϑρίγοὰ ἱη (86 ρίαραθ οὗἉ Ἰοοπβίδ. 

Ψον. 19. Το οὁαδὶ νἱπὰ ἰ8 σμδηρϑᾶὰ ἰοὸ ἃ τυϑϑὲ 
πη, οὔ, ΠΟΘ ῬΓΟΌΔΌΪΥ, ἰο ἃ πονρίμ γϑϑὶ πὶηά. 
“Τμδὺ {80 Ἰοσαϑι8 Ρογβὰ ἴῃ {86 868 18 υδυΐουϑ)Υ 
αἰϊθαίθα. Οτγεσαίιτε φυδίαίω συέεπίο ἐπ πιατία αὐ 
δίασπα αἀεοϊάμηί, Βαγ8 ῬΙΪηγ᾽ (Κοὶ]). Εὸν Ῥμδ- 
ΤῸ (ἢ 9 6} ΠιαΥ πᾶθ Ὀθ6ὴ Οπλΐῃουθ, 88. δ6 
δ᾽ π|86}7 αἴτουνατὰβ τὶ μἷβ ποδὶ γ1χὰ8 ἰ0 ΡδΡΐβὰ, 
.κὸ [80 Ἰοουδίδ, ἱπ ἐδ Βοὰ 68. 

:--ΤῊΕ ῬΑΒΕΝΕΒΗ͂. 

ΟπΑ». Χ. 21--29. 

2 ΑΝ 9 6δουδ βαϊ! ἃ υπίο Μοβοθ, Βιγοίοι οὐὐ (δΐπο [{8γΥγ] δαπά ἰοναρὰ θάνῃ, 
Ἐπδῦ [8679 ΤΩΔΥ͂ ὈΘ ἀΔΡΚ 658 ΟΥ̓ΟΥ {Π0 Ἰδηα οὗ Ε' 

22 ἴο]. Απά Μοβοϑ βίγοίομοά ἴοσί ἢ 18 μβαπὰ ἴονα 
ὁ ἰῃγοθ ἀδγα. ΤΉΘΥ ΒΔ ποὺ ΟἿΘ 8ΒΠΟίΠΟΣ, 22. ἀλυκηοαθ ἴῃ 8}} ἰμ0 Ἰαπά οὗ Εἰ 

ὑ, ΘΥΘ ἢ ΟἀΑΥΚΏ688 τυλίος, ΤΩΔΥ 6 
ΘΑΥΘΩ; δηα ἰδοῦο Μδ8 ἃ ἑοῖς 

ΠΘΙΓΠΘΥ ΤΌΘ ΒΩΥ͂ ἔτομλ ᾿ΐ8 Ρ]806 [0Σ ἰγοθ ἀδγ8: Ὀυΐ 8]} {η0 Ομ] άγθῃ οὗἨ [βγ8θὶ μδὰ 
24 Ἰὶσδὲ ἴὰ {μον ἀστο  ηρθ. Απὰ ῬΒΆΓδΟΝ 68]16α απο Μοβοβ, δπα βαϊά, 6Ὁ γ6, βοσῦνθ 

“ΘΠ ον δἢ ; ΟΠΙ]Υ͂ Ἰοὺ γουγν ΗροΚΒ δπμα γοὺνῦ πογάβ 6 δβίδγοα [Καρὺ ὈδοΚ]; ἰϑθὲ γοὺγῦ 
25 1110 οπ68 αἷἶβο [8]80 γοὺγ 11{{16 Οὔθ8 8811] γὸ πιὰ γου. 

οὔ 88} 4]80 ρυΐ ἰῃΐο ΟἿΓ Ππδ.9] ΒΒΟΥ 068 δηα δυγηί Οδι- 
ὁ ἯΘ ΤΩΔῪ Β8ΟΥ 69 πηΐο Το μου οὐ αἀοα. ΟὐΧΓ οδίῖ]θ 8180 5}}8}} ρὸ σι] 

Βοοῦ ὃ Ἰο ὈοΒὶπαᾶ; ἴο. {βογοοῦ [ἔτοπι {Π|61}} τασδὶ τ 
Θῃονδῖ οὔὖῦρ αοα ; δῃηα γὸ πὸΐ ποὺ ὙΠ τδαΐ τὸ τυδὲ 

Βυῦ Φόβον δαγάθηθα ῬΠΔσδΟΝ 8 Ὠοϑσῖ, 

Ταυδὶ ρῖνο 18 8180 
26 ἴηρϑ, 

59; ἐμοῖο 888]}} ποΐ δὴ [Α] 
[8}}4}} τὸ] (δ |κθ ἴο Β6σῦ6 

27 βόγγο ὕθθόονδὴ υπ1}} τὸ οοθ {1} 61. 

Αμὰ Μοβοβ βαϊά, Τμοιὺ 

28 δῃηά Βα σψου]ὰ ποὶ Ἰοὺ θὰ ὅθ. Απα ῬΒΑΓΘΟΣ βα] 4 υηΐο ἴω, Οὺ μθ0 ἔγομμ χη, 
ἰδῖκο μοϑὰ ἰο (ἢ 

29 ἰδου 8.41} 106, Απὰ Μοβϑβδ βαιά, Του ᾿ἰδδὺ βροίκθῃ Μ6]] ; 
ΠΟ ΙΏΟΙΌ. : 

ἘΧΡΟΑΞἙΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ,. 

οτα. 21--28. Τὴὸ παίυτδὶ ῬΒΘποσλθποΣ ππ6γ- 
Ἰγίως ὑπῖ8 το βαουϊουῦδ ἰηδἰοϊΐοι οὗἩ Ἐρσγρίΐδη ἀατῖ- 
Ὧ666 15 ΚΟΏΘΓΔΙΪΥ ἰδοι ἰοὸ Ὀ6 ἐδθ ΟδΒδιωδίῃ, (89 
Βοοσοδβίηρ οὶ βου ὶὰ πὶπὰ (ἴῃ 18} (80 Κίγσοοοσο, 
ἦῃ βηυνιηχογίδηάᾶ ἐπὸ ΕὔΒη), “Τοΐοσγοὰ (90 δρρϑ- 

ἘΟΒΟΥ ΥῚ 0 ΧΧ,, πΌΟΣΘ (ΠΟΥ͂ τϑηοΣ π 
6 

ν 866 ΤΑΥ͂ [8.60 ΠΟ ΤΊΟΙΘ ; ἴον ἴῃ ἐλαΐ [{}6] ἀΑΥ͂ ἔποὺ Βϑοϑὺ ΤΥ [806 
111 906 ὑΠγ ἴλο0 δρβίπ 

ΠΌΒΙΣ ὉΥ σκότος καὶ γνόφος, καὶ ϑύελλα. ΤᾺ 
πίη, πϑῖοῖ ἰη Ἐργρὶ 15 δοουδίοταϑὰ ἴο ὈΪονν Ὀ6- 
ἔοτο δῃὰ δίϊοσς ὑπ: υϑγῆδὶ δαυΐποχ, δπὰ κοΠΘΓΔΙΪΥ 
Ἰαϑὲβ 000 ΟΥ ὑπ γ009 ἀδΥ8, Ὀβυ8}}γ συἶδοδ ΣῪ δυὰ- 
ἀΘΗΪΥ δηὰ 4118 ἐμ δἷν νῖ ἢ δυσὰ 8 τη888 οἵ ὅπ 
ἄυδϑί δῃηὰ σΟδυΒΟῸΣ βαπᾶ, ἐμαὶ {6 δυῃ ο64868 ἴ0 
ΒΕϊη6, Π0 ΒΚΥ ἰδ σογογῦοὰ υὶὶἢ ἃ ἐμ ΐοῖκ τοὶ], δπά 
(δ) 9 οὐβουπτδίίοη Ὀθοομπο8 80 ποοίαγηδ] ἐμαί (ἢ 9 
ἀδεῖκηοδδ οὗ ἐμο ἐμίοἰκοδὲ ἔος οὔ οὔὖῦ 1δϊ9 δυίΐυπιῃ 



82 ἘΧΟΘΌΞΒ. 

οὗ πίη ἄλτ 8 18 ποί ἰο θ6 οοπιραγοά ψ 1 ἰΐ (σἱα, 
ϑοδυῦονι 8 Πδείφε, 11., ». 409).᾽" (Κοῖ}). 8.99 ἴατ- 
τηον οἰϊαιΐοη5 ἰηὰ οὶ. ΗδηρϑίθῃοΥς ἰπίογρτ οί 
1ῃ9 ἀΔΥΪζ 688 ἰῃ ΕχΥρὺ 88 (μ6 ἱπηδρο οὗ {86 ἀϊνγ 9 
ΔΌΖΟΓΡ, (89 Ἰίαιι ἰῃ ΟΒΏΘΩἢ 848 'πηαρθ οὗ (86 αἰγὶ 6 
ἔτδοθ. Βυὶ μθ9 ργοσοάϊηρ ρμίδμιθθ 6180 Ὑ6γ0 δἱ 
Ἰεαϑὶ βἰζηβ οὗ ἰμὸ αἰνίηθ δῆροσ. Τὸ ἡπάρτηρηί 
οὗ ἀδυκηθ98β ἀοα .1688 ΘΧΡΥΘΒΒΘΒ ΤΏΟΤΘ ΒΡΟΟΙΒΟΔΙΥ͂ 
(86 ἔδοί, μαὶ (89 νιβάοιὰ οὗ ΕΥΡὺ (88 Ὀδδουλθ 
ἐγδηβίογπιοα ἰηίο ἃ βρὶ γἰ 8] αἰχαί, ἰῃ τοι ἰδ 9 
πἰρὰς οὗ ἀδαίμ βοοῦ (0 ΓΟ] ΟὟ 18 Ῥγθ- δϑηπουηοθρά, 
Ἡ ΒοτοὰδΒ (6 ᾿ἰχὰῦ 1ῃ ἀοΒμθῃ ἴῃ οοπίγαβδὶ πὶ ἰἰ 
ἸΩΔΥ͂ Β' ΖΕ Ὺ ἰμ6 ἀδτγη οὔ 8 Εἰ οΥ τ ίϊϑάοτα τ ιΐσὶ 
βη 4} Ὀτγίημθ ἵγθοάοῃ. 8:0 τὶ γδου ο8η088 οὗ 
ἰς σοηϑἰβίοα, ἄτβί, ἰῃ 18 701] ὁ τίης [80 δγηιθο 116 
δοίΐοη δηὰ ργοαϊοιϊοῃ οὗἨ Μοβθβ; ΒΟϑΟΌΘΙΪΥ, ἰῃ 
ἐϊ8. ἐπίθηϑιιΥ δηὰ (μ6 ὀχοορίΐομδὶ σοηάϊΐοι οὗ 
ΑοΒΒ θη. --- ΓΠϑὲσς ἄνσθ!]η 6.8.--- οὶ] σοΣτθ οί Υ 
Τοΐογϑ (818, ἰὴ Ορροβιιϊθα ἰο Καυγίξ, ἰο [6 οουῃ- 
ΕΥ; ὙΒΟΥΘδ8 ἰμ6 ἰαίίοῦ υπηἀογϑίδηἀθ (δὶ ἐμ 9 
Ἐκχγυριϊδὴβ ὙΟΓΥΘ οὐδϑῆ ὉΠ8ΔΪΘ6 ἰὁ0 ᾿]Ἰαταΐηθ ἐμοὶν 
Βουϑε8. Βυΐ οὔθ τοὶρὺ 88 Σοδαγ ἰπΐον ὑπαὶ 
[86 18γ86}1168 οδίδὶποά ᾿ἰχῦ ΟὨΥ ὉΥ͂ γι᾿ Βοῖδ) 
ΤΩ 68ῃ8.--- ΣΙ ζθαα ὙΥΒΙΟΝ ΣΩΔΥ͂ ὈΘ {9]11.--- 
Βεδυι}] Ὠγρουθο] 5 ἀσχργοϑβίου ; γοὶ ὑμθ ἀιπδὶ 
Ὀτγουσίιὶ ὉῪῚ (Π0 ἰοτδαο σου]ὰ ἱηάοοα ὃ6 ζεϊὲ ὌΥ 
19 μαηά. 

Ψον. 24. ῬΒδσδοῖ, ἔγρίθηθα, τραῖοβ ἃ ΠΟῪ 
σοποοββίοῃ, Ὀυΐ δρζαΐη ὙΪῚῈ ἃ Βητονγὰ γοδογυδίϊοῦ. 
Το οοποθϑβίου οοηβίβίβ, βιγ οἱ Υ ϑροακίηρ, οὔ ὑτὸ 
Ῥαγίβ, δῃὰ ἐὴθ ΣΘΒΟΥΎ δ 0 ἰ8 ΥὙΟΥΥ͂ ΤΌΓΟΥΘΙΥ ἰη- 
βοσίοα Ὀοίνοθα {89 ὑνο.---Ὁ)Ο γ8, [0 ΒΔΥ8 αἱ χοί, 

(ιῖ8 ἐπι Ὡοΐ ΟὨἿΪΥ ἰΠ9 δίγοη τηθ ; δῃὰ δἱ ]δϑί, 
88 ἱ{ νι τ ὑπὸ ἰαἰ δηΐου οὗ θΘεἰγαρρίηρ Μοβοα ὉΥ 
(μΠ9 οχοϊ οπιοηΐ οἵ ἷ8 Θπιοίΐοηθϑ: 4.160 γουῦσ 
11{|16 ομϑα 6888}} κο νυ γου.---Νονυογὶ 6 688 
8}} ὑποὶν σδιὶ]6 τϑγο (ὁ 86 ἰοΐυ ἴὰ (6 Βδηὰβ οὗ (89 

Ἐργρίίδμβ 88 ἃ ρἰοάρθ οὗ ἱμοὶς γοίατπ. “5, 
διείαίωτ, Ὀθ δίορροὰ, Κορὲ ἴῃ οεγίδίπ ρἴδοθα ὑπάοὲ 
[86 οβδσρο οὗ 89 Εκγρίΐδῃδ 88 ἃ μ᾽ ϑάκο οὗ γοῦγ 
τοίαγη ̓̓  (ΚεΙ]). 

γόον. 26. Μοβοϑ ἰηναϊ δ 65 ΒΔΓ ΔΟ᾽ 5 ἀοιηδηᾶ 
ὉΥ τοίθγοῃοο 0 {89 τοὶ κίουβ ἀα(Υ οἴ δ'8. ΡΘΟΡ]δ6. 
ΤΌΘΥ τουδὶ τη ῖκ9 8ῃ οἴἶδοτίη(, τοσδϑί ἰμΒογοοτΘ ΒΔ Ὺθ 
ἰποῖν οί 16 τὶ ἐμ οὼ. Βαΐ, ἰοροίμον τι 89 
αἰαὶ τ8 οὗ το] χίουβ ζθο  ἰπς, (μο086 οὗ ᾿υδίϊοδ δύὸ 
αἷδο ἰπμδιβϑιθὰ οὔ, ἰῃ ὑπ αἰίοτδηοῦ τέο δ88 δΥΘΏ 
ὈΘΟΟΙῚΘ ῬΒΓΔΌΟΪ 08]: ““ΤΒΘ6Υγ6 58}8}} ποὺ 8 οοῦ Ὀ6 
Ἰοῖ Ὀοπϊη ἃ. ΤὨὶδ ὈοΪὰ αἰΐογδηοο, οὐ ἐπ 6 οἶδαῦ 
μδηὰ, 19 δοϊοποὰ ὈΥ ἰμθ ἀξςξοϊαταιΐοα ὑπαὶ {86 
ἀἰϊὰ ποὶ πον πὰδὶ οὔογί παβ (διὰ ]ΔΟὟὟ ΙΩΔΩΥ) 
{8090 πουἹὰ δγο ἰο Ὀτγίης ἰ0 οούδῃ. 

νον. 28. Τ86 ποροὐϊαίΐοι ὈθΟοΙη68 ΤΊΟΤῸ δοὰ 
ΤΊΟΓῸ πηοααΐγοοαὶ. 189 ὁη9 ἱηπἰθηίΐοι [88 βίτυβ- 
εκἰοὰ νὶτὰ (86 ΟΘΓΡ ἴπ σΘΡΘ ΠΥ ΘΒ ΟΒΘ ἢ ἰθΓΠΙ8 Ὁρ 
ἰο τ[λ9 ρΡοΐηί οὗ ἀοοϊδίοθ. Τμο ἰγτγδηί β ἀϑᾶῆδῃοθ 
ΠΟΥ͂ δπιο8 ὕὑρ, δη ἃ Μοβοβ, ν ἢ ἃ ὁ61π| ΘΟ βοίουῦδ- 
Ὧ088 οὗ δυροτγίοτὶ ἐν, ὑϊηρσοὰ ἩΪῈῈ ἸΤΟΏΥ͂, 8586 η18 (0 
{π6 ἄθογϑϑ ἐμαὶ ἢθ 8}}8}} ποὺ δρδὶῃ, ΟἹ ῬΘΏΔΙΥ οἵ 
ἀθδίμ, δρρϑδνρ Ὀϑίοσο ῬΒαγδοῖ. [1 18 δὴ ἱπάϊγθοι 
δηπουποοπιθηί οὗὨ ἰδ Ἰδϑὲὶ ρἷαχυθ. Βαϊ ἐΐδ ἄτοὶ 
οοηδοαῦθησο ἘΠ ὃὉ6 μδὲ ῬΒΔΙΔΟΝ τησδὲ ἰδ ῖκο ὕδοκ 
͵8 ἐμ γοϑί, χἰὶ. 81. 

ΤΗΙΗῸ ΞΕΟΤΙΟΝ,. 

ΔὩποσυποθεηθῃϊ οὗ [89 188ῖ οΥὐ ΓΘ ἢ Ρ]86Ό9, [86 ἱπηηη0 1 6ῖϑ τ οΌ ΟΌ5 1 ΟΥροΟδ Εἰ 08 
οὗ ὅοᾶἅ. Π οοἴηδη πκ τοδρϑοιϊίηρ [86 ἐηδοιηπὶβοαιϊζου οὗ ἴ86 Ιατϑο]ἐϊτόπ, δᾶ 
[86 Ῥδζβουου, 88 ἴ86 ἔδϑαειϊϊνδὶ ὑσϑὶ πὴ ΣῪ ἴο τΒοὶσς ἀϑι σόσθοθ. 
οὗ ἴϑεσοσ δῃᾶ οὗ ἴ86 ἐθαϊίναὶ οὗ ἀο) ίνοσασοο. 

ΤἘ6 τοϊδηρῆὶ 
6 τ0168826 δηἃ ἴ80 ὁχοῦιπια. 860 

1Ι9θ6ᾳ44ἃ1] οοπδοαύῦθῃοορβ οὗ [80 ᾿ἰοσαῖζου : [8.6 Ῥϑδδονυοσ, 186 οοῃδϑοσδϑίΐου οἵ [89 
Βχαῖ-Όοσ, ἴδ 6 ἔθεδὶ οὗ πη]θανυθηθᾶ Ὀτθεαᾶ. ΟΠΑ:5. ΧΙ. 1---Χ] 16. 

Α.---ΑΝΝΟΟΝΟΕΜΕΝῚΥ ΟΕ ΤῊΞ ΓΑΒ ῬΊΑΟΌΕ. 

ΟΠΑΡΊΣΕ ΧΙ, 1-1ο. 

1 Ανοῦ ΘΒου δ Βα] ἃ υηΐο Μοθοα, Ὑοὺ ν1}} 1 Ὀτὶπρ οὨ 6 μἷαριθ πιῦγα [ΟΠ6 ΠΊΟΙΘ 
[3806 Μ1Π1 Ὀσηρ] Πρ ῬΒΔΥΔΟΒ δηᾶ ὕροὴ Εργρῦ; δἤογπαγαβ ἢ Ὑ1}] οἱ γοῦ κ0 
Θῃη06: ΨΏΘΗ 6 8}8]] [οἱ ψοῖν ρῸ, 86 5888}} [1}}] ΒΌΓΟΙΥ (γυβὲ γοὰ ουὖ ἈδηΟ6 δ[60- 

2 ρείβοσ. Ξὥρϑδκ ΠΟῪ ἴῃ [86 6818 οὗ {Π6 ρθορὶθ, δῃᾷ Ἰοὺ ΘΥΘΓῪ τῶϑδῃ ὈΟΙΤΟῪ [851] οἵ 
ἴθ ΠΟΙΆ ΒΟΥ, ΔμΠἃ ΘΥΘΙῪ ποτΏΔη ΟΥ̓ ΒΟΡ ποίραθογ, ον )618 [Δτί1668] οὗὨἁ Β’]1νογ, δηά 

ὃ ὥρνῳ [ἀγ016]68] οὗ χο]ϊά. Απά Φοβονδὴ ραᾶγο [80 ΡΘΟΡ]6 ἴΆγοΥ ἰπ {86 εἰρμὶ οἵἉ (80 
σΥρίίϊδηβ. Μοσθονοῦ {86 δὴ Μόοβοβ τραϑ ΥΘΙῪ ρτοδὺ ἴῃ [86 ἰδπὰ οὗ Εὶ 

4 ἴῃ {δπ6 βιρῦ οὗ ῬΏΘΓΔΟΝ Β βοσυδῃηίβ, αηά ἱπ {86 βῖρῃί οὗἁἩ (9 
8814, ΤὭυδ βαῖ ἢ Φοβονδ, ρθουν [41] τϊἀηϊριηι Μ111 

δα οὗ 
οὗ ῬΏΔΓΔΟΙ ἐμαὶ δἰ τοὶ ἃ ἀποπ ἢἷβ ἰτοπθ, οσθὰ [{ὨτΟΠ6], απἴο μα ταίςθοσγη οὗ (80 

ὕ Ἐνγυρὶ: Απῇ 8]] {πὸ βγεί-Ὀοση ἴῃ [ἢ6 

ΡΪθ. Απὰ Μοθα 
ὁ ουὐ ἰῃΐο ἐδθ πιϊάϑὶ οἵ 

Ρὐ 8 ἀΐο, ἔγοπι {π6 ἀγείεῦοτα 

6 πιδἱ-ϑογσνδηὶ ὑπαὶ ὦ Ὀομἰηα ὑπο τα]}}; δηά 811 (6 βγβι-θοση οὐἁἨ Ὀοδβία. Απά (δεῖθ 
Β841} Ὀ6 8 ρτοδί οὔν ἰὨτουρδουΐύ [187 811} {86 Ἰπά οὗ Εργρί, δυσὶ 88 (γθ 88 018 
1κὸ 1 [86 {16 οὗἉἨἁ τοὶ μα ποῦ ὈΘΘῺ], ΠΟΥ 8881} 06 ἰκθ Ὁ [ΠΟΙ 8881} 6] 887 
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Ἴ τόσο. Βυΐ δραϊηϑί ΔηΥ οὗ (86 Ομ] ἄγθη οὗὨ Ιβγδ6] 8881} ποὺ ἃ ἄορ τῦονο [βῇδυρϑῃ) 
ῖϑ ἐοῃρσιιθ, ρδίηδῦ τ8} ΟΥ̓ Ὀϑαβὺ ; (μδὺ γὸ ΙΔΥ ΚΟΥ ΒΟΥ [Κη0] ἐμαὶ Φοβοόνδὴ 

8 ἀοίῖῃ Ρυΐ ἃ ἀΙβότοποθ [ἀοἱἢ αἰδεϊηριβ}} Ὀδύπθοη ὑπὸ Εἰσγρίϊδηθβ δηὰ ἴβγαθὶ, Απά 
411 [μ656 (ΠΥ βογναπία 888}} οοῖηϑ ἀόνῃ υηΐο Π16, Δ ὈΟΝ ἀοπῃ ὑμοηηβοῖγοθ [θ0Ὺ 
ἀοτῃ} υπΐο πη6, βαγΐηρ, αδὺ {μ66 ουΐ, δηα 41] {86 ρΡΘΟΡ]9 ἐμαὺ {0]]ὁντ [866 : δηα ΔΗ6 
(μαι 1 ψ}} ρο ουαῦ. Απά Βθ πϑηῦὺ οαὖ ἔτοπι ῬΏΔΥΔΟΙ ἰῃ ἃ ρτοαΐ [Ὀυγηΐηρ] ΘΏΡΘΓ. 

9 Απά δοδονυϑὰ βαϊά υηΐο Μόοβοβ, ῬΏΔΥΘΟΙ 8881} [1}}}] ποὺ ἤϑαγκθὴ αἀπηίο σοὺ ; ἰδεῖ 
10 ΤΥ ΜΟΠΑΘΙΒ ΤΩΔΥ͂ Ὧ6 ΤῸ 1 0]16α ἴῃ (9 ἰδηά οὗ ργρί. Απὰ Μοβοβ δηά ἄδτγουῃ ἀϊά 

811 [μ686 τοποΥΒ ὈΘίοτο ῬΒΆΙΒΟΝ; δηἀ Φοβονδὰ Ὠαγάθηρα ῬΏΔΥΘΟΙ 5 ποδί, 80 ἐμδὺ 
μο πψου]ὰ ποὺ [8ηἀ Βα ἀἰά ποῖ] Ἰοὺ ἐμ οἰ ἄγοη οὗἁὨ [8γ8θὶ] γὸ ουὔὖ οὗ δίβ ἸΔηά, 

'ᾶγὸ ῥγοσοαρα ἰδ Ῥαββϑοόοῦοῦ, Αἶβο ἐδ9 ἱπάϑῆ- 
ἘΧΈΕΟΕΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ,. ὨΪΠ6]Υ ἀνα φλφαθῥα οχρθοοἰίδἰΐοη οὗ (6 βίο Θ πγυϑί᾿ 

Βδγο μοϊχἰθηθα {Π9 ἤθϑν ἰπ Εἰαγρί, δηὰ ππλάο (ἢ 9 
γον. 1. Διοᾶ ὅθβονδβ δα .---Αοοοτάϊπρ ἰο Βίγοκο 89 τότ οἴδοίυδ). Αἱ υιἱἀπίχε Υ1ΠΣΙ 

ΚΕΙ], ϑομβονδμ᾿ Β δάάγϑβθθ ἰο ΜΌβ08 ἤθτὸ γϑρογίϑα ᾿ς οῃς, Τμ6 βουυδηὶ πίε δ δΥταθοὶΐο δοιΐοι 
υὐμβ ἐρη τῷ δ δλν ὑχὲ ἘΈΕΤΟΥ ΠΝ: ΤΊΣΕΕΟΥΤΕΙ γοιίτοθ; Φόβον {}}} Ηἰπι56}}7 δίϑρ ἕογι ἃ ἔγοια 
τὸ δὴ ̓ πρὸ τείας τῶν Ἔ εὐ δὲ τ ἜΡΡΝΝ δά ἰβηθνος ἢ 5 διά θα ἰβτοπθ, δῃὰ πιᾶτοὶ ἰἈγου ρα ἐμε τι 0}9 
: “20 ἜΠΙ ΘΥΕΙΒΒΒ ἀκθθνν (δὲ Μοβεβ οὗ Βοϑί}}]9 Εἰχγρὺ ἰῃ 70 1614] χμα᾽]οδίγ. Τὴ ἡυὰρ- 
" Ἢ ἣᾳ πΥΣ ΤΣ ΠΝ ἐμ  ὙΜΕῪΣ Ἰασαο 80. 95 11 ὍΘ0 80 Β6Υ͂ΘΙΘ ὑμδὺ οὐθὴ ΜοΒβο5 τὶ ἢ15 
ΠΌΒΙΣ ΠΕΥΟ ΡΕΓΟΒΟΠΟΒΠΘΘΟΛΤΘ ἘΘΒΊΕΟΨΡΙΒΕΌΘ. τοὰ τησδὲ ΣΘΥΘΡΘΠΓΥ τοί γθ, 811 (89 ἸὩοτΘ, 88 ἴῃ 
ἴογϑ ῬΊΆΔΓΔΟΒ' 8 ορἀΌΣΒΟΥ ἴῃ σοίθεομοθ [0 ὑΠ0 1808 (8 ἰαϑύ βΒοθΌΘ {μ 6 γ9 18 ἰ0 ὃθ τηδθ τηδηϊΐοβὲ οἢ 
Τρ ἡ δίας 186 ]7. ἀρὰ, Ὁ ἀκώρ δον: ὀδδδος 153γ86}᾽8 Ῥαυΐ 8180 8 σοϊαἰΐγθ ϑουιρ! οἱ ἴῃ ραϊὶὶ, 

; ΟΕΟΠΟΠΕΘΘΕΙΘΙΝ ΠΠΒ ΠΕ ἐποτο 29. ΤῊ νἱοἢ οΔ8 Ὀ6 ὀχρίαίθαὰ ΟὨ]Υ ὉΥ (Π9 ὈϊΪοοὰ οὗ [9 
ΔΙΑΕΙΣ ΤΙ ὀξαγεην πυνθτοναυ ας Ἕ Τὶ “ἢ εἰς Ρ686}8] Ἰδιῦ. Μοβθβ πιυϑὲ ἤδγθ τϑίϊγθ οὔ 80- 
ΠΕΓΘΙ ΘΒ ΘΕ. ΚΘΘΝ ἘΠΕ ΠῚ ΟΠ ΘΟΙΣΕΕ, Θ᾽] δουμῃὲ 8180 οὗὨ ἰΒ6 ᾿πϑὶοιΐοη οὗ ἀθδίῃ οὴ ἐμ γϑί- οτταθτ' 0568 οοπβἰδίϑ ἰῃ ἐμ6 7δού {μ 80 815 1680 ΟΠ [Ὁ γῇ ΘὨΠάτοη οἵ Βργρί..- 6 τιαϊἅ. δουσδὴξ 

ἴδ πιϑάθ ᾿τητη θα 8.6} δου ῬΏΔΣΔΟΙ᾽ Β ΘΔ Γδίθ ἐμαὶ ἰᾳ Ὀοδίπᾶ εὐ ταῦ]. τοῖι ἐπ κίηρ 5 

ΔΑΘΉΘΓ, ΒΥ ἃ βογὶ οἵ δἰἰγϑοίϊοιι οἶμον Ῥασίϊου- [ ἢ ἀσιγα ἰο (μ9 Ἰοιγοδὲ ζθιη816 βῖδυθι' 811}} 
ἰδτβ ἃτο δά θὰ ἰο ἐμ18 οθηῖτα] ρατί οἵ [Πι9 Βθοίϊοῃ: ΟΕ ΣρΏ σο. ὀχργϑββίοα 18 αδϑὰ ἴον ἐδ Ἰδίίθυ δχίγθιηθ 
τ. 9 δηὰ 10 88 ἃ σϑοο]]θούϊοι τ} ἢ (16 {μ60- [ἐν χὶϊ. 29Ὁ-.ΑΨἸ1 δ Βδιπὶ Ὀοτη.. ΤῊο ἄγρί- 
οτδίϊο δρὶνὶν ἐλλῤρι ἴο ΤΈΡΘδς πνκοΣ πδν Ὑον: ὉΟΤΒ Δ΄ΓῸ ἐμ6 πδίαγαὶ μοδάδ, γοργοβθηϊδίϊνοδ, 
ἜΠΕΓ ΒΤ ΡΟΣ ὌΘΒΙΟΓΕΥΕΥΕΒΙ ΓΕ ΘΟ, ΘΥΙΘΘΕ Υ ἘΓΟΠι Ῥγϊοϑίθ, δηὰ οἠϊοίύ βυθθνουβ, οὐ δηλ} 198; δηά ἰὸ ῬγΔχτοδιΐο οοπδίἀογδιΐοηβ; ἴῃ ἰβίοσὶ σαὶ οὐ ον : 

: : ; .- [09 δ γδί-ὈΟΓ 858 ρυΐθδίϑ ϑογυγοϑροηὰ ἰμ9 δγϑί- ὈΟΤ ἢ 
186 Υ ἕογια [μ6 ἱπηπιοαϊδίθ ΘοπΒθα 6000 οὗ ταὶ 18 οἵ δεδβίβ 88 οὔδνυΐηρβ (υἱά, χἰϊ!. 2). Ηθρτο, ἰἱ ἰΒ 

ἴμοτο τοϊδίθᾷ. ΟἿΪΥ (119 πιαίίον οὗ 89 δῖϊγον δυὰά ὑγυθ, ὑμ9 οὔοσίης Βροῖϊκθα οὗ 18 86 δου γ50- Οδονίηρ, 
κο]ὰ δνίϊο165 δϑοῖὴβ ἴο βαγθ Ὀθθη οἵϊοα ἰΔ]]κοα οἵ: ὈἼΠ. Αοοοτάϊηρς ἰο Καὶϊ, (μ6 δθαϑίθ αἰβὸ 8.10 

4.96. Ὁ } 100 ἰάοδα 18 δΔἀνδησθὰ 88 θαυ Υ 85 1ἰϊ. 21, Ὰν - 
γεν. 8. Ῥμαὶ (ο]]ονν 18.66.---Ηοτο ἴον (89 τυϑηἰομθα Ὀθοδῦβθ ῬΏΔΥΔΟΝ γγ88 ροϊπᾷ (0 ΚΘΘΡ 

ὈΔοῖς (89 θη δηὰ ἰδ οδίί]θ οὗ 9 [18Γγ80] 198. δτϑὶ ἰἰπ 6 {86 ἱμβοαρηῦ ΔΡΡΘΆΣΒ, ὑΒαὺ ἐμ 6 ῬΘΟΡ]6 ποι 
ἅτ ἰο ἴοτπι 8 τι Πα Ὺ Βοβί.---Ἴπ ἃ Ῥαΐαϊαα Βαὺ {μὲ8 Ἰυάριηθηΐ σ068 8δὸ ἀθορ ἰδδὲ (8:86 ἤγϑί- 
δηβοι.---αιΐθηοθ ͵5 ὀχ δι βιοα, δπὰ (μ 9 ργορ μοὶ 8 Ὁοτη [ΒΡ 86} }{18}} δ] ά το τασδὶ ἢ Ἰκον 156 Ὀ6 δίοηοα 

ἔον ; ἱδβογοΐογο 8680 ζδυ 9895 ἰασλὉΒ ταυϑὺ Ὅοθ οἵ- ΔΏΓΟΥ Ὀγοδ κῃ (ΤΊ 18 8 ἕογοίοκοα οὗ ̓ υἀ ι. 
ψετα. 8. 10. ἯΠδι τ ἀκν ΡΡς ἀἰσ ἃ (Υ: Τοτοὰ. Τ1}ι9 βγϑί- Οση διηοης ἰδ 08 σδμηοὶ ΒΩΥΘ 

Ὀθθπ ταθϑηί. 21; τἱϊ. 8) δ ἰμ9 ΓΔῚ 411 Ὀδθη {1816 , 119 
Ῥδῦβο δοΐοσο [86 168ὲ ἐβυαπάοτ-Ὀο]} 889 ἱπίοσ , Κ8.. 7. Νοϊ ἃ ἄοβ ββασρθῃ δὲ5 [ΟΠ βΌο.--- 

Α Ῥτονθυ8] οχργοββίοῃ, δ᾽ χαϊγίηρ (μδὺ ποὺ (89 γοηθα, δηἃ οσσαϑίοη8 8 ΤΟΥΪΘ. ν ἷ 
Υετα. 4, ὃ. Δὲ τϊδηῖρμι.---ΤῊὴ9 ἀδΥ ἰδ ποὶ δι κμὐοϑὲ ἐγοα 9 οου]ὰ Ὀ6 ὀχρθγίθποϑά. Ηθῃοθ, 

ἄχοὰ, ον ἐμο ἀτγϑδάζαὶ ποὰν οὗ {86 πίσῃϊ, Καοὶὶ ἴοο, ποὺ οὐϑῃ 189 68.419 οἵ ὑδ9 769 }0078 ΘΓ (0 8Βαἴ- 
ΘΟΣΤΘΟΙΙΥ  φέτει, ἐπ ορροβί ἴοι ἰο Βεύ τι ξίοπ, ἴον ἰμθ Ἰθαϑὲ ἀϊϑίυγθαποθ ( υἱά. Φυά! χὶ. 19). 

(δδὲ ἐμοὶ ἐπβεϊζαϊίοη οὗὨ ἐδ ὕδαβέ οὔὗὁἨ (89 Ῥϑδββουδν 89 ῬΣΟΥΘΓ ΔΙ ΘΣΧΡΥΘΒΒΙΟΩ. ΤΗΘΥ 860Πὶ Βίγϑῃ 9 ἴῃ 
ἄοοβ ποὶ δοπιθ {{Π] δμον [39 δῃηπουποοτηθαὶ οἵ ἐμ (8 οΘοππθοιίου ; δαὺ {π6 ἐβουρὰὶ ΣΟῚ] ΟσΟΌΓΒ, 
Ἰαδὲ Ρἴδσιιθ, διὰ ἴῃ δοοοσάαποθ σι ἰμἷ8 ἀΐτοο- ἰμδὺ ἐμ9 Ἐργρίίδηβ, ἴῃ (μ18 ρτϑαὶ ΠΡ ΎᾺ ΔΔ. 2.70}. 
ἰἴοῃ δἱ Ἰϑδϑὲ πἰπο ἄδγα, δοοοτάϊης ἰο χἰϊ. 8, ταδὶ {8607 δὰ ἰο ὀχρθσίθῃοθ οὔ δσσουππὺ οὗ 80 [18:896]- 

ἀϊ68, ταἰχΐ σοθ δῴζαϊηδέ ἐμοὶ πῖμ γουθηροία 
Ῥύτγροβο. Βαὶΐ ουὐϑὴ (μῖ5 τὶὶ}} 80 11{{19 Ὀ6 ὑπ 6 6886 
ἐπα ΓΒ ΘΓ 8}} οὗ ῬΒΔνδΟΙ᾿ 8 Βουυϑ ἢ 8 Ὑ}} 7411 αδἱ 
Μοβοβ᾽ ζδθοὲ δῃά δὸς μἷτα ἰο κὸ ουί (οί τ 
ἷβ Ρ60ρ]6. 

ΡΟΣ 8 ταἰορτγίηΐ ἴον “ ἴοησ,᾽" {. 6.,ὄ [80 ἴ0ῸΣ ἄδγθ ἱπίοτ- 
γεηΐίτ να, Ὀοί τ 6 ἔδο ἸΟΙὮ δηᾶἃ ἔῃ 14} οὗ τὸ του. Μι- 
ῬῸΥ δξτοοϑ σἱἱὴ Βδυτυ δγίθη ἐμδὲ [86 τυ ἣξ μθτθ δροΐςοη 
οἵ ἰδ 10 οὯ6 ΤΟ] ον (Π6 δηποιποοιηϑηῖΐ οὗ ἔἢ6 ῥΐημπο, 
ψ οι, ἰδοτγοίοτγο, δοοοτάϊης ἰο χίΐ. 6, 29, τησδὲ πανὸ ἔαρι 
Ρίοοθ οὐ [πο 141}. ΤὨΪθ οἵ οσῦγθο σϑαυΐγοῦ υ8 [0 δδδσυτηο ἰἰιαὶ 
186 ἰοϊπποιίοη οὗ Σἰ!. 1-8 Ρτοοοάϑά δΌΠοΟῸηοοζηθηΐ. [Ιἢ 
{16} οοποίάοτοί, Ὠούγονοσ, [ὩΘτῸ ἰ6 ΘΟΥΔΙΠΪΥ ΠΟ πιοτὸ ἀ - 4 Ῥυϊδοιοτε διὸ δυδοι ἰδὰ ἴοτ ατίηλοτα. Βαυΐ, δ5 
ΟΌΠῪ [ἢ [816 (ὩΔη ἰη ἴλ6 νἱοῖν Βο]ά Υ Κοὶ ἀρ νίμα ἢ ἂς 

Δ. 
ἘοΙΪ σϑυλαγῖκβ, δοοοσάΐϊης ἴο Ψυς. χυί. 21; 158. χΙΥ. 2, ἐξ 

Σ. 24.29.-- Ῥ58 Ὠοῦ ὈΠοὺυΠΠΟῺ ἴο ΘΙΏΡΙΟΥ ὈΓΙΒΟΏΘΙΒ 88 χζτίηθχ8.---ἼῈ.]. 1.3, νέα, [πὲ οἸτουποίορίοα:!γ [ἐ Ῥοϊοηφο 
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Ἐ.-..ΤῊΞ ὈΙΨΙΝΕ ΟΒΌΙΝΑΝΟΕ ΟΕ ΤΗΞ ῬΑΞΒΟΨΥΕΒ. 

ΟἜΑΡΤΕΒ ΧΙ, 1-20. 

1.2 ΑΝ 9οδονδῆ βρακο υπΐο Μοθοβ δῃὰ ἄδγουῃ ἴῃ (89 Ἰδηὰ οἵὗἁ (, βαγίπρ, ΤῊΣ 
τοηίἢ 9λαϊΐ δα απο γοῦ (ἢ6 Ὀορίππίηρ ΟἿ πη (8  ἰΐ δλαϊ δὲ [ῃ6 τηοῃί οὗ 86 

3. γρᾶγ ἴο γοῦ. ρϑδκ γὸ υπΐο [86 βου ν ἐδ ἰδίῃ οὗ ἴδγβϑοὶ, βαυίηρ, ἴῃ [0] {86 
ἰθρί ἄαν οὗἨ (818 πηοπίδ {ΠΟΥ 88}8}} ἴδ κὸ ἴο (δθπὶ ΘΥΘΤΥ τλδῃ 8 ἰδπηῦ, δοοογαϊηρ ἴο 

4 (89 Βουδθ οὗἁὨ ἐλσὶγ [ἈΠ 618 [δοοογάϊηρ' ἴο ἨουΒ6ΒΟ] 8], 8. Ἰδτὴ [ὉΓ ἃ ἤοῦβο: Απὰ 
{πὸ Βουβοο ] Ὀ6 ἴοο 11{{16 ἴον 86 [8] δῖα, 1οὺ ἷπὶ δῃὰ ᾿ἷ8 ποίσῃ θοῦ ποχὲ πίο 
εἶθ Βουθο ἰαἶκο ὑξ δοοογάϊηρ' ὕο 9 ΠΌΡΟΥ οὗἉ (ἢ ΒΟᾺ]8; ΘΥΘΙΥ͂ τηΔη δοοοτγάϊηρ ἴο εἶδ 

δ᾽ οαἰΐηρ,, 5881] [881] γ60] τιᾶῖκθ γοὺγ οουπὺ ἴο᾽ (86 ἰδῶ. ὙΌΣ Ἰδιὰ 588}8}} Ὀ6 [γϑ 
88.8}} βανὸ ἃ ἰδ} σι πουὺ Ὀ]Οτ 8}, ἃ τ. 8]9 οὗἉ (6 ἢγϑί γϑ8γ [0Π6 γοδγ ο] 1] : γο 5884}} 

6 ἰδκο ὑ ουἱ [[8|κθ 1] ἔτοτα {86 Βθθρ, οὗ ἔγοσα ὑπ ροδίβι Απᾷ γὙ8 8881} Κϑορ ἴδ ὰρ 
ΘΘΡ 1] υῃ}}} [80 ἔοασίοσθηι ἀΔΥ οὗἉἨ [10 βᾶπιθ [{818] τλομπίῃ : δῃά ἐμὸ ψ|0]6 δβϑοσω- 

7 Ὁ]γΥ οὔδο οομρστορδίίοη οὗὨ Ιβγϑδοὶ 8}}4}] Κ1}} 10 ἴῃ (η6 ουθηΐηρ. ἀπά {6 ΎΥ 8}}8}} {8 Κθ 
οὗ (89 Ὀ]οοά, δηὰ βέσῖκο [ρὰ}7 ἐξ ου (19 ὕγγο βἰ46- ροβίβ δῃὰ οῃ (89 ὈΡΡδΥ τὐρὴν Ἀἰκὸ 

8 [86 11η[6}] οΥὗἁἨ ΛΓ89 Βουθοβ τ βθγοὶη {ΠΟΥ͂ 8841] δαί 1. Απά {867 Ὅ8}} οδί ὑπὸ ἤδη 
ἴῃ (μδὺ πἰρὺ τοαβὺ [τοϑϑὺθ4} πὶ το, δηὰ υπ]οανθηϑθὰ Ὀγοδᾶ: απά [Ὀτοδά]: πὰ 

9 ὈΠῸΣ ἐπὶ; ἔθου 888}} οδὺ 1. αὶ ποὺ [ποι] οὗ 10 ΤΑῪ, ΠΟΥ βοάάθῃ δὲ 4} 
[Ὀο1164] τῦῖἢ παύοσ, θαΐ τοδδὺ [τοϑβίθα] εοὐζξ, ᾶτο; ἷβ ΠΡ] Βοβὰ ψῖϊῃ 18 [18] Ιϑρβ, 

10 διά πιὰ (86 Ῥυγίθηδποθ [1 7845] {μογοοῦ. Απά γο 88}4}] 16 ποίμῖηρ οὗ 10 τοτδῖη 
ὉΠπ|}} (86 τπιογηϊηρ ; δηα {πδὺ ΜὨΙΟΩ τοιμδ μϑὺ ἢ οὗ 1 15 0}] 086 τλογπῖην γ6 8841} Ὀυτη 

11 νῖθ το. Απά τυ 8}18}} γὸ οδὺ ἰύ: ευἱδδ' γουγ Ἰοΐηβ ρἰγάθα, γΟῸΣ Βῃοοα. οὰ γοὺγ 
οί, δῃηα γοὺγ βίδ᾽ 'ῃ γοὺγ Βδηᾶ;: δῃαὰ γὸὺ 8881} οδὺ 1ὑ ἱπ διαδβίοὶ : ἴὉ ὦ (06 τα δ 

12. ῬΆΒΒΟΥΘΓ Κ ῬΆΒΘΟΥΘΡ υπίο « ΤΡ: ΟΥ [ΑΠ4]1 γψ1}}} ρδδϑθ {πγουρῇ (86 ἰδῃὰ οὗ 
Ὁ {818 ἰρμί, δῃᾶ Μ|1] βυιϊῦθ 411 {π0 ἢσβι- θοσῃ ἴῃ (86 Ἰδπὰ οὗ Εγρί, οί τδη 

αὶ γαρε. δηα δρϑίηδί 81] (16 γοαβ οὗ Εργρί [ μ1}} ὁχϑουΐο Ἰυάρτηηθηί : [απι 06- 
18 Βογδῆβ. Αμπὰ {86 Ὀ]οοά 5}}8]} Ὀ6 ἴο γοῦ ἴὉΓ ἃ ὑόκοῃ [β'ζη}] ὕροπ (6 Βοῦδο8 ὙΒΘΣΘ 

γὙ8 αγδ: διὰ σβθη 1 860 [89 Ὀ]οοά, [ π|}} ρᾷ88 οὐδσ γοῦ, δῃὰ (δ Ρ]αρθο 8}88}} ποῖ Ὀ6 
ὍΡΟΙ γοῦ ὕο ἀοΒίΤΟΥ͂ ψόις [(Π6ΓῸ 8}}8}} ὈΘ πο ἀοδίσογιης ρίδρυθ ρου γου], πο 1 

14 βυρὶίο {10 Ἰδπα οὗ ργρί. Απὰ {}18 ἀΔΥ 888}} 6 πηΐο γοῦ ΤῸ ἃ Τηθμλ τ]; δπα γὸ 
Β.8}} ΚοΘρ ΓδεΙθρζαίο] ἵξ ἃ ἴδαβι ἴο Φϑβονδὰ ; [βγουρμοαΐ γοὺγ βϑῃθγαίοηβ γα 8881] 
Κοορ ἰΐ ἃ ἴδαβύ ὈΥ̓͂ Δ Τγάϊμϑῃοθ ἴὌσονο [ΤΘ]Ὀγαΐο ἰὑ 88 8 ρογροίιδὶ ΟΥΑΙΠΔ:ΟΘΒΊ]. 

15 βουϑῃ ἄδυβ 8181} γϑ δαὺ Ὁ] οδσοπο Ὀγοδὰ ; ούϑὰ [γοδ, οἢ] {86 ταὶ ἀδῪ γ9 βὴ 
Ῥυῦ ΔΎΘΥ Ἰοδυϑῃ οὔΐ ΟΥ̓ ΥγΟῸΓΡ ΒΟΌΒΟΒ; [ὉΓ ἩΒΟΒΟΘΨΟΙ οδίθί ἢ Ἰοανοηθα Ὁ ἴὰ [86 

16 ἢτγβί ἀδὺ ὑπ} (86 βου αΔΥ, ἐμαῦ 800] 8881} Ὀ6 ουὐ οὔ ἤουλ Ιεταοὶ. Απα ἴῃ [Π6 
βτϑὺ ἀν ἐδόγο ὁμαϊΐ δ6 αι ΒΟΥ οοπνοσδίίοη, δπᾶ ἴῃ (16 βουθηίῃ ἀδΥ ὑπο γθ 58}8}} ὃὉ8 δ 
ΒΟΙΥ οοηγοοδίϊοπ ἴο γοῦ [οη ἴδ βτβί ἀΔΥ γ9 8.}8}} ᾶνθ 8. ΒΟΙΥ οοῃνοοδίοη, δηα ὁ 
[86 βουϑηΐ ἀΑΥ͂ ἃ ΒΟΙΥ͂ οΘοπνοοδίϊοῃ] ; Π0 πη ΏΠ6Ρ οὗ ποσὶ [0 ποῦΪς} 888}} Ὀ6 ἀοῃθ 
ἴῃ ὑμοπι ; βᾶνθ [Ο]Υ] ἐλαΐ τ ΙΟΝ ΘΥΟΣΥ͂ Τγ8ΔΠ τηυδὲ οδδὺ [18 ϑδΐθῃ ὈΥ͂ ΟΥΘΣΥ͂ Π28}], δὲ. 

17 ΟὨΪΥ͂ ΤΑΥ͂ ὉΘ ἄοῃο οὔ γοῦ. Απᾶ γο 8}8}} οὔβογνο ἐδδ [δαδϑὲ οὔ ὑπ]οασεποὰ ὑγοβδά ; 
ἴον ἴὰ [08] (815 86 1βϑπλο ἀδΥ μᾶνθ 1 Ὀγουραῦ γοὺ δυυηΐθβ [0618] οαὐ οὗὨ 86 Ἰαπα 
οὗ Εμγρὶ ; ἐμογοίοσο 8}18}} γο [8πα γῸ 884}}} οὔθοσγο (118 ἀδΥ ἴῃ [{πτοῦσΒου ] γοὺς 

ΤΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝ ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

ἸΓγον. 11. ἸἸΒΤΊ3. ἸΔΌρο ἰσϑηδϊοίδα: ἐπὶ Κ᾿ ἱἹκολίδογείολαν, " 1π τοδάϊποθο ἴοῦ δι χα," οοπάἀουιδίης ἢ Ἧ οἰδο᾿ο τοδσε- 
τ: 

πᾳ, Εἰ ιν σξκοί, “ Ἰοδὺ6,," “ ργοοϊρ διίοη." Βαξ ἴῃ [86 ΟἿ οδβον ἔτσο βαδδαμοβ ὙΒΟΤΟ ἴἢ6 ψογὰ οοοῦτα, ΔηβοΒ ἰσγασιοῖα- 

κίοι 18 Βασαν δἀτα δοί Ὁ]6θ. Ὁϑαϊ. χΥυί. 8, ““ ΤΟΥ σδπλοδὶ ἴογ οὐϊ οἵ [89 Ἰδηὰ οὗ Εαγνὶ [πῃ διδδίο, 1913." Ις οραϊὰ Βοὲ ΒΘ 

βαϊὰ, “ Του οαπιοαὶ ΤΟτ ἢ ἴῃ γοαάί 6868 ἴογ ΔΙ χης." 80 166. 141. 12, “'Ὑὸ δ 4]} ποὶ ρὸ οὐὔἱ τῖιν μιδοῖο (ΙΒ.13), ὯΟΥ ξῸ ὮΥ͂ 

διγθι." Βοτο [δο ποιὰ δἷδὸ ἀοῃοῖίθθ δηχίουβ μδείο. Τῃο τσ ἸΞΓΠ ΠΠΚοντΪ60 ΟΥ̓ΟΣΥ ΏΘΣΘ ΟΟΏΥΘΊΟ [δ 9 ποϊίου οὗ ματτίοᾶ- 
“τ 

πιοϑδ, ΟΥ ΔΏΣΙΘΙΥ οοπποοίοα ἩἰὮ .,6δι6.--ἴ8.]. 



ΟΒΑΡ. ΧΙ 1-20. 8ῦ 

18 ροῃογαίίοῃβ ὈΥ͂ [48] δὴ ογάϊμδηοθ Ὅσοσοσ. [ἢ (86 Ηγβί πιοηξξ, οῃ {86 ἰουτγίθοηί ἄδ 
οὗ [86 χτροῃ ἢ δὲ θυθη, γ6 8[}8}} οδὺ Ἀπ] θανθηθα Ὀγθδά, π}0}} (ἢ6 οὯθ δηὰ ὑνθηίὶθ 

19 ἀδγ οὗ [86 τηοηίὰ δ θονθῃ. ϑὅὅθυθῃ ἀδὺβ 888}} ὕποῦθ Ὀ6 πὸ ᾿ἰϑαυϑθῃ ἴουηα ἰῃ γὙΟῸΓ 
ΒΟΙΒΕΒ: ὉΓ ὙΒΟΘΟΘΥΘΓ οϑίθί ἰδαὺ τ ΒΙΟἢ 18 Ἰοανοηθα, οσθη [1ϑανθηθα], [μὲ βοὺ] 
888}} θ6 ουΐ οὔ ἴσοι [89 Θοηρτορϑίοη οὗ [Βγϑ6], μοῦ οΓ ἢΘ ὈΘ ἃ βίσϑῃροσ [8ο] ου ΓΠ61] 

20 οἵ θογὰ ἰῃ [(Π9 Ἰαπα. Ὑο 888} οαῦ ποίβίηρ ἰθαψθηθᾶ; ἴῃ 811 γοὺν δὶ αίϊοηβ 8881} 
γὸ οδὺ υπ]οανθηθα Ὀγοϑά. 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ον. 1 5Βα4ᾳ. Ιπϑιϊἰαϊΐίοη οὗ (μ9 Ῥαββοῦορ. ΑΒ 
Ομτίβιοη οι ΓΘΟΚΟΙΒ (8 γοδγβ δοοοσάϊηρ ἰο ἰμ9 
Βαϊ νδαϊϊοη ἱπ ΟΝ γὶβδὶ, 80 86 βϑγϑϑ] 68 ψΟΣΘ ἰὸ 
Τοοκοῦ (ἢ 9 τροηίβ οὗ ἰμ6 γϑ9ὰ} ἔσοιι ἰδ6 ἤγβι 
ΣΟ οὗ (μοῖρ σοἀοιρίΐοη. 1.6 ὅγχβί τῃοη!, 
ἐπ τ ἶο ἐμ9 Γοἀοτηρίΐοι ἴοοῖ Ρ]8666, ΑὈϊΌ (πιοπὶῃ 
οὗ ζτθθῃ 6813) ΟΥ Νίϑδη, γγ88 (0 ὈθΟοΙθ9 ἐΠ9 ἢχϑι 
ΖΏΟΠ ἢ οὗ ὑπο ὶν γοῶγ. ΗΟΓΘΌΥ ᾿ἰκονίδο ἐμ ἔοθαϑί 
οὗ μ0 ῬΑΒΒΟΥ͂ΘΥ γὙὃᾶἩδ ἰο Ὧ6 πιδὰο {80 ζοπηἀδίϊοη 
οὗ 81} ἐδο δον δι [ο6δέ8, δὰ (Π6 Ῥαββούοῦ βϑοῦὶ- 
Ὅσο πὸ Τουπάδίΐου οὗὨ 411] (89 ναγίουβ Κη οἴ 
οδοτίησ. 8μο ἴοαϑί, Βονουοῦ, Ὀθοοτη6Β ἃ ἀο.]6 
ο28. 6 ῬδβΒΟΥ͂ΟΥ, 85 ἰδ ἴθαϑδί οὗ σχϑαοϑιηρίϊοη, 
Ἰδβίβ, ἰοβείμον πὶ 86 ἀδγ οὗ ργορασαίζοι, οὨ]Υ͂ 
πε πῖσοι; (λ9 [689 οὗ τ]οαυθηθα Ὀγθδά (Ἰποϊαάϊης 
ἰδ9 ῬΩΒΒΟΥ͂ΟΣ) βούϑῃ ἀδυβ. βἴποο ἴμ6 ζοαϑδὺ οὗ 
186 ζτοδὶ ἀδν οὗ δἰοηοιηθῃί 8180 σο8]98068 γε (ἢ 
49 ἔσδαϑὶ ΟΥ̓͂ ἰΔΌΘΓΏ8Ο]68 τ Εἰ οἷ Ζ011 0078 ο1086 ὉΡΟῚ 
ἦε, 1ι τσου]ά δϑϑῖὰ ἐμδὺ δ 6 ἔοβδβὶ οὔ Ῥοπίϑοοϑὲ 8160, 
88 (89 ἤοακβί οὗ ἱπραιποχίηρ, θα υΐγοθ ἰο Ὀ9 δου- 
Ρ»ὶοὰ υῖϊ δβοπιοιἰης. 16 ἱπβιϊιαιο οὗ {16 
ἴοδβιὶ οὐ 86 Ῥδββουοῦ, οοηποοίθα τὴ ἐδ9 8ῃ- 
πουποοιηθῃί οὗὨ [80 ἀοδίγαοίίοη οὗ (6 δγβί- ὈΟσα 
οὗ Βγγρί, ἰδ6 ποιταίοα ἴῃ υο 78. 1-14; ἴῃ 1δ--20 
Ἐπὸ ᾿Ἰηδιἰταἰίου οὐὗὁἨὨ ὑμο ἴοδϑί οἵ υπ]ϑαυθηϑὰ Ὀγοδά. 
ΤῈ τὸ ἴοδϑίβ, ΒΟΤΘΥΟΡ, 8ΓῸ 80 ἱδογουρὮ)}Υ 
διεμαθὰ ἱπίο οὔθ, ὑμδὺ ἰ86 ψ8010 ζθδϑί ἤΔῪ 
86 οδι]ϊοὰ οἱΐμβοῦ ἐμ0. Ῥάβϑουοῦ, οὐ ἰδ ζϑαβίὶ 
οἵ υπϊοανοηθὰ Ὀτοαὰ. Τὴ ἔοδιυϊναὶ δὃ8. 8 8016 
β'σηϊβοθ βορασγϑαίϊοῃ ἔγοια (89 σογγυρίίζοη οἔ 
Ἐσγρὶ, {μῖ8 Ὀοΐπρ 8 δυο] οὗ ἰ)!9 δοτγυρίϊοι 
οὔἴδο ποτὶ ἃ. Τμο ἠουπααίΐοι οὗ (86 ψ101]6 δοη- 
δἰξίδ ἰὴ ἰδ αἰγίῃο δοὺ οὗἨ χοἀοτορίΐοη οοϑ]οὈταϊοα 
ὉΥ ἰδ Ῥαββδοῦοσ, Τ.9 σϑβυὶῦ οοῃϑἰδὲΒ ἴῃ (ἢ 6 δοί 
οὗ ι6 ἴβϑγδοὶ 68, ἴ80 γϑηλοῦδὶ οὗ ἰῃ6 Ἰϑδυθῃ, 
ἩδΪΘΝ ἀσηοίθ8 ΘΟ 1 τ 1} Εσγρίΐαπ ῥυϊποὶ- 
ῬΙε6 (ὙΠ. Οομαπι. οὐ Μαίίμον, Ρὑρ. 248, 289). 
Ἧθ δύ ποθ, ἰμουϑίογθ, 8 ἰγρίοδὶ ρυγι βοδιΐου [ἢ 
Ἰαδοὰ οὐ 8 ἰγρίοδὶ γοἀθιαρίϊοι. 

γεγβ. 1, 2. Τπ ἴ89 ἸδΔηᾶἃ οὗ Εαγρῖ.---Ἴ 8. 8 
τοατὶς οὗ [6 ἀοτοϊηΐοη οὗ Φοιότνδ ἴῃ ἴΠ6 τηϊά δὲ 
οὗἤἩ Ηἴδ ϑηοιΐοθ, ἐμαί Η6 65.80]18η 9 ὑπο 268 
δοιπιπηϊίν ἰη (80 ἰδΔπὰ οὗἩ Εαγρὶ, 68 8180 ἰἰ 
Οπσί δι δ σοι 1 Υ ἴῃ (16 πιϊἀδὶ οὗ υάείδηι, 
δὰ (Π6 Ενδηκα  ϊο81 σοι πη 1 Υ ἀπά ον ἰδ 6 ἀοτηὶ- 
που οὗ ὑ6 ῬΡδοΥ. Τὸ (86 ὑσϊυπρϑηΐ 8888- 
ΤΒΠΟΘ ἴῃ τορσδγὰ (0 80 ρῖδοθ ΘΟσγϑρο δ ἰ}10 
ἰὐἱαρϑηῦ Θϑϑυγϑηοο ἴῃ τοχαγὰ ἰὸ [0 (ΐπιο: 
δ ῬΑΒΒΟΥ͂ΘΥ, 88 8 γ0168] ζοβίϊ γα] οὗ σοἀριωρίίοῃ, 
28 οοἰουνδίοὰ Ὀοΐογο 9 ἰγρῖοα] τοἀθιρίΐοη 
λϊιϑοῖϊῦ,; 89 ᾿οτα᾽ 8 ϑΌρΡοΥ Ὀοΐοτο ἐπ 6 Γ6ἃ] τα θιῃ- 
(ἴοῃ ; δά ἴῃ ἐμ σοππίδηϊ Σοροιϊοη οὗ (8. 66]6- 
Ῥτωιϊίου ἱΐ ροϊηιϑ ἠογνασὰ ἰὸ (00 ὅπ] τοαοιριΐοη 
ὙΙΟἢ 15 (0 δίκα 0]ῖδο0 θὰ ἰδ 6 [ῳοΓὰ ΟΟΠΊ68. 
ΚΚ61] 04118 δἰἐδηιΐοη ἰοὸ ἐἷ8 οἰ δ] εἰ οα ἴῃ ἰλ 6 Ἰδηα 
οὔ Βαγρὶ, δ ἴ8ο δγϑὶ, ἴῃ ἀἰδϑιϊποιΐοη ἤἔγοπι [89 
ἸεκχίδἸδιίου οὐ Μι. Ββίπαϊ δηὰ ἰμ9 86148 οἵ Μοδῦ. 

--Το Ὀσορείππΐπρ, οὗ σοῦ 8.---Ἴἰ ἀοοθ ποὶ 
ἀοδηὶιοὶν 90]1ὁ ἔγοπι ἐμὶ8 ογάϊηδησο ἐμαὶ (89 
δον Ὀοΐοσο δὰ 4. ἀϊδοτοηί Ὀορὶπηΐηρ οὗὨ (89 
ΘΔ; Ὀυΐ (μἰ8 18 ΡΓΟΌΔΌΪΘ, ἰμδϑδιυο 88 (89 
ΕΥΡ(ΐδηβ μδὰ ἃ ἀϊδογοηΐ οὔθ. γιά. οὶ}, οὶ. 

1... ν. 10. Νίϑθαῃ ὨΘΔΥΡΙΥ͂ ΘΟΣΤΘΒΡΟΠ ΒΒ ἰὸ ΟΌΡ 
Αρτὶ!. ᾿ 

γον. 8. ὍἽμωπϊο 811 ἴδ0 οοῃβτιοβαῖίοι οὗ 
Τα χα 6].----Αα ᾿οτοίοΐοτο, ὑβσγουρὶι ἰδ 9 6]1467τ8.--Ὁ 
Α' 16: Ό.---Α ἰδ ΟΥ Κὶ'ἀ.---.Αοοοτᾶϊηρ ἴο 
ΒΟΏΒΘΒΟ]ΖΔαη.---ΤῊὴ 9 σοηρϑηΐοδ ΓΘ ἡοὺ ἴ0 ὉθΘ 
ζογπιθα δι γατῖϊγ, Ὀὰΐ τοῦθ ἰ0 ὈΘ ζογιηθα 80- 
οογάϊηρ ἰο ζἔδιϊοβ. Μία. τοῦ. 2].-- ΟΣ 189 
τ ὅδν' οὗ 1815 ΣΩ ΟΣὩ ΤΏ .--- ὲά, υοσ. 6. 

γον. 4. Οὗ οοῦυσβο πιοσὸ ἐμὰ {πὺ ζ8ι}1}168 
ταὶ πηϊὶο, ἰἶ βοιῃθ οὗὨ ἰδοπὶ ψΟΥΘ ΘΟ ]α1088. 
ΑἾ80 ΡΘΡΒΔΌΒ ἐμ θ 58}Ρ8 ἱπ βιῃ 8116 Ὁ ἔϑιιὶ} 168 ταὶ 
9 81104 ὈΥ πιϑ 018 ἔγοπι ΘΧΟΘβϑ οὶ Υ ἰαΡκΘ 
ΟἾΘΟ8, [,δἱοὸν ἰγδαϊιοη ὅχϑα ὈΡοπ ἴθ 8ἃ8 [89 ΠΟΙΓ- 
ΤΩΔῚ ΒΌΤΩΌΟΣ οὗ Ρδγ οἰ ρϑηίβ. 

γόον. δ. Οὐδ) οὗὨ (89 Ἰδπιὺ : ψιϊποσέ Ὁ] τη ἰϑἢ, 
Τγ819, ΟὯΘ Υγοὸδνῦ οἷά. Εον αἀϊνγογρθηὺ ορἱῃἱΟΏΒ, 
Β00 Καὶ!, οὶ. ΠΠ|., ν. 11. Ταῦ πὸ Ἰδιαῦ, 88 
ἴγοθ ἔγοτα Ὀϊοσηΐϑη, ττδϑ ἀϑεϊρποὰ ἰο γοργοδοηΐ 
(6 ΤΏΟΓΡΔ] ἰπίορτὶγ οὗ (μ6 οὔογος (Κεῖ), ἰ8. 8 
ὙΘΥΥῪ ἀουδέξι] Ρτοροβι(ἴο, βῖῃ6θ πιογδὶ ἰαι αν 
ΠΘ648 ΠΟ ΘΟΥΡΙΔΙΟΣΥ Ὀϊοοὰ; ἰὺ το, τὶ ἢ ΤΏΟΣΘ 
ῬΓΟΡΥΙΘΙΥ, Ὀ6 ἰδοῦ ἰο γϑρσοβθηὶ ἰμοοοτγαίΐο 1η- 
ἰεσνῖγ. ΑἾδο ἰδ9 τοαυϊγοιηοηύ ἐπα. [819 Δ Ὁ ὈΘ9 
8. ἴὩ8]9 ὁδ} ΒΑΤΑΙΥ͂ [68 ΚΟΙΪ 88811π168] δ ὺ]9 ΘΧ- 
Οἰαδίγθ σϑίθσεθοθ ἰο ἰδ βγβί-Ὀοση 808 [{ὉΡ 
ΟῚ ὑπο ᾿Δ}08 Ὑ6Γ6 Βυθδϑιϊίαἰ 6]. 16 σο- 
αυϊτοτηθηΐ οὗὨ Ο.ὯΘ ΥΘΟΔΡ 88 {10 δρ0 ὈΓΟΌΔΟΙΥ ἴ8 
οοππῃθοίοα πὰῖτϊ ὑῃ8 ποοοβϑίυ ὑμαὺ (0.6 Ἰδὰ ὯΘ 
ψοϑησα : {0τἰβοσιίάοτο, ἰ 89 ἴου 8. τα] π ΐσὰ 
Ὑ848 ἰο0 Β 8106 [Ὁ 8 ΟΥΑΙ ΏΔΣΥ ἔδιιγ. 116 βτβί- 
ὈΟΤ οὗἩ Ὀοδδὶθ νι ϊοὰ ΟΓῸ δδου σθὰ οὐ Οἱ Ρ 
οσοδϑβίοηϑ ἐθδη δὺ ἐμ ῬδββΟΥσ ποοάρα ΟὨ]Υ ἰὸ 

4Φ [ΤΊιο δζὸ οὗ ἔΐπὸ ἰδ ἰ8 ὀχρτοδαθὰ ἴῃ Ἡρῦγου ὈΥ (ἢ 9 
ὮΤΗδΟ : 800 οὖβ γοαγ."" Τὸ ΒΑΌΡΙ ἶσα] ἑοτογργοιδιίοη 18 

παῖ 1018 ΙἸηρΒῺΦ 8 γϑῶῦ οἷ ΟΥ 1688, δηὰ ἴη υὑτγασιίοθ 1 83 
Ὀ6Θὴ δρρὶἰθἃ ἐο ἰδ 08 ἔγοπι ἐπ 9 ἀκὸ οὗ οἰσΐ ἀπ γώ το [Πδὲ οἴ 
ΟἿΘ ΥΟΘΓ. ΑΡΡΑΓΘΏΠΥ οὐνῖ δἴογα δὰ αι ἰπτογρσοῖα. 
το ἰὼ πλἰμὰ ἴῃ τοπάογίης: “οὗ ἴἢ6 γα γϑᾶγ"" Βυῖ ποῖ» 
νυν δήδησίης ἴΠ6 Μὶὰθ ΘΌΓΣΓΘΠΟΥ οὗ ἐπΐα νἱονν (δἀοριοὰ οὐθα 
Ὁ Βοβθῃμ ον, Βαυπιραγίθη, ΜΌΓΡὮΏΥ δα οἴπον πγοάοτῃ 
σοι ϑοῖδίογδ), ἐξ ϑοοίηβ ἴο Ὧ0 ΔΙτηοπὶ ΘΕ ΌρΡΙΑΙΥ ἱπεοογτοςῖ, ὧ8 
Κηοῦοθὶ ΥὙΟΡΥ ΟἰΘΑΙΙΥ βίον, ἈΜΓΌΤΡΗΥ Β84γ8: “ΤῊῺΘ ῬΏΓΑΘΘ 
“80 ΟΥδ γοδῦ᾽ Τηθϑὴδ οὗ ΔΏΥ͂ ἃ09 ἴγοιῃη ἃ 1ηοηΐϊι [10 ἃ ζ}}} 
γολν,᾽" δηὰ γχοίοεβ ἴο ὅδ. ντἱὶ. 6, 11. ἃ ΨὮΥ “Ἶτο ἃ, 
πιοπλ" ΤΣ τοὶ “ οἱρῃξ ἀαγπ᾽" δῷ νγὸ}}}]} ἸΥΏΥ Ὠοΐ ΟὯΘ 
ΑΑΥ͂, ΟΓ οΠ6 δΒροοῃά, ἔγοιῃ [06 {{τπὴ8 οὗ ὈΪΠ Ιβιδς, γγ δῦ 
τοϊά [ὰ θη. χχί. 4, ᾿γχὰϑ οἰγουπιοίθοα ἩγΒοὴ ἢ6 88 (ἢ “Βοῃ 
οὗ εἶκε ἀαγβ." Ἦον οἷά παρ μοῖ [η 167. ΧΧΨΙΙ. 6 ὍΘ 
τεδᾶ: “1 ἐτ ὕὈ6 ἴσο ἢ ἔπ δοῦ οὗ ἃ τηόοηἱ ὑπο τ᾿ βοὴ οὗ ἢνϑ 
γοατα, στο ἴὴ9 Α. Υ΄. ΘΟΣΤΘΟΙΣΙΥ͂ “ἃ τπηοπίῃ οἱ ,᾿" δυὰ 
“ἢγνο γϑδγα οἱ," 11 που! ὉΘ ἃ οἰηκοϊαν τὰν οὗ ἥχιης ἵπὸ 
Εἰ, ἐΓ Ὀοτ ΟΧΡΥΙΘδΒίοηα ΓΘ 80 ἱπαθίογιιίηδίο ὧα ἴμ89 Βηὺ- 
ὈΐαΐςΑ! ἑητογργοίδιειοι τοῦ ὦ τμαῖκο ἴπθὰ. 1 τἢ6 “δοη οὗ ἃ 
ΣΑΣ ΠΙΔΥ͂ ὉΘ κα γοΟῦ 6, 88 οἰχῷξς ἀἄαγα, αηὰ ἐμὸ ““8οὴ οἵ αὶ 
το ἢ ̓ ΙΩΔΥῪ ὕ9 Ὁ  γ-Ὡ[Π0 ἀΔΥΒ οΟ], παὶ ἰφ [6 υδ6 οἵ [᾿πἸ 0 
ῬΏΓΒδΔΟ ““ δοη οἷδ τποηΐ "δὲ 8}}ΐ Οὐ ναὶ ἰΒ ἴπὸ 86ὴπο οἵ 
υδίηρς ἴΠ6 ἸαΓΓΟΣ ῬΏΓΑΔΘ 88 ἴΠ6 ΘΟΣΙῪ Ἰἰπεῖῖ ὙΓΌΥ ποῖ Βα 
οἰηιΡν : ΚΊΓΙ ὈΦ ἐπ δοὺ οἵ ἦνο νοᾶῦϑῦ"  νἘΐοῖι, δοοογὶης 
κὐομρ ἘΔΌὈΙηἰοδΙ ἐπιοσργοίδιίίου, οὐχ ἴο οοΥὸγ (6 ὙΟΪ]Θ 

.--ἘᾺ.] 
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Ὅθ οἷσι ἀᾶγϑ οἷά, ΑΒ {86 ἰδ ὙΜΔ8 ΟΥ̓ ΙΠΟΥΘ 
γαὶὰο ἰμδὴ ἰμ0 Κι, ἰΐ 18 πδίυγαὶ ἐμαὶ ζῸ. ἐπ 8 
Οσσδδίου ἰὖ ὈΘΟΒΘΠῚΘ ΙΏΟΣΘ δηῃὰ τῃ0γ0 ργϑαοαιΐ- 
ὨΔΏΓΥ υδοὰ, : 

γεν. Ὁ. 260 888]} ἴσϑϑρ ἐ1.---Ὅο08 (5 τηθδῃ 
ΒΙΤΩΡΙΥ : γ6 88}8}} ΚΘαρ ἰΐ ἰπ βίοσθ ῖ Ργοῦϑογ ἰΐ 
ἰδ ἰπιϊπιδίοα μ8ὲ 89 Ἰαπιῦ νῶϑ ἀοϑίχηθαὰ οἰϊ μον 
ἴο Σεργοϑϑῃὶ {89 ῬΘΓΒΟΏΒ, ΟΥ ἰο 6 μοϊὰ πῃ ουπίοα 
ἴοσ ἴμοπι. ὙΓῸΥ αἱά (δὲ8 ἱκδορίης οἵ 86. δηΐπ)αὶ 
Ἰαβὺ ἔσοτα {μ6 100} ἰο {89 141} οὗ Νίδϑβ ἢ ““  Εἰσἢ 
Τορυ]δίΐοη, ΒΟΎΘΥΘΡ, Φοηδίμδη δηὰ Ἐ δβοὶιὶ σγϑ- 
ξαγα θα 88 Δρρ 68 Ὁ]6 ΟἿΪΥ ἰο (80 ρϑββουογ ἰδίῃ 
η ΒρΥΡρὶ (Κε611}). Ασοοτάϊης ἰο Ηοΐπηδπη, (ἢ 9 
ἴουν ἀαγβ τοῖο ἴἰο {80 ΟΡ βοῃογδίϊοηβ βροπὶ ὉὈΥ͂ 
ἐμ9 ΘΓ 6} 1168 ἱπ ΕχΥρί. [ἢ {μδὶ 6456 ἐμῃ9 τ Βο9 
ΔΠΔΊΟΖΥ ποιυ]ὰ 116 10 ἐΐ9 ὨΌΟΥ ἴουν,. [17 {89 
1Ο1Ὰ ἀδΥ οὗ Νίβδῃ '"γἋὦβ ΠοδῚ ἰδ ἀδλν οὗ ἐμ9 δοτη- 
Ἰηδηα, δηὰ Μίοθοθ ἤόοσοβϑδανν (μδὲ (6 168ὲ ρῥ]δρὰθ 
Ὑου]Ἱὰ ποῦ οοτηο {1}} δέϊον ἴουτς δ γ8, ἐΐ νδϑ πδίιι- 
ΤΑΪ [07 ἷπι πού ἰο 19879 80 ἱπηροτίδηϊ 8 ῬΓΟΡδΓδ- 
ἐΐοη ἰο ὑπὸ Ἰδὲ ἀδΥ; ἐμ:0 ΤῸ ἀδυϑ, ἹΠΟΤΘΟΥ͂ΟΣ, 
ΘΟ ὈΥ ἐπ9 ογάἀΐηϑηοο ἰἰ861[ ἀογνοιθα δι γο}ν ἰο 
ῬΟΙΘΒΟΙΙΘ ΒΌΘΡΘΩΒΘ δηα Ρῥγϑρδγαίίΐοῃ: ἴῃ 8δηο- 
ἐμὸν ἤοχαι ΕαρίυΒ τοίου ἰο 015 νυ μ πη ΒΘ ΒΔΥ8: “μΐ 
οοοαδίοποπι δαδεγεηὲ ἐπίεν 86 οοἰϊοφμόπαϊ εἰ ἀΐερυ- 
ἑαπαϊ,᾽" εἰς. Ψιά. Ἰοἱ!.---Ῥ 9 Ὁ 0]6. δ8δϑιη- 
ΌΙΥ οὔϊδο οοῃαιοβδῖίος οὗ [5.89].---ΑἸ που ἢ 
ΘΥ̓ΟΡΥ͂ Βοδά οὗ ἃ διαὶ ᾿1]1ὸὰ ἷδ6 Ἰδα, γοὶ (19 
ἐπαϊνζάυ 8] δοῖβ ΓΘ 8 σΟΙΩ 10} δοὶ οὗ ἐμ9 Ῥϑορὶθ 
ἐπ (ὸ γίονγ οὗ (6 δυΐμον οὗ ἰδ σἱΐθ. [βγδοῖ 
Ὑ8 ὑπ 6 Πουδομοϊὰ Θῃ]δγβοαᾶ ; ὑπ βδορδγαίθ Βοιιβδο- 
Βο]ὰ ψαβ (89 σοι ἴῃ ταϊηἰδίατο. Ηθησδ 
Ἰδίοῦ {μη Ἰαῃ ὉΒ ψ6ΥΘ δαί ἴῃ (μ6 οουγί.---Ἴπ 
ἴπΠ6 ονυθϑεηΐπρ (Ἰἰογ8}}γ “« Ὀούνθθη (η9 ὕνγγο 6Υ6- 
πἰηρ8.)). Τῖθ γορυϊαϊου, Ὑ ἰοὰ ἀϊδιϊηχυΐν 68 
ἔνο ουθηΐῃ δ Οη9 ἀδΥ, ἰ8Β οχρίδἰποὰ ἴῃ ἰἢγοθ 
ὙΔΥΒ: (1) Ὀοίψ οι δυηδοί δηὰ ἀδνὶς (Αθη- ἕσγα, 
{π0 Καγϑίιθ8 δηὰ βιδιηδυιίδηβ, Καὶ] διὰ οἱ ογβ) ; 
2) 8 Ὀοίότο δῃὰ πϑὲ δῇ βυπβοί (Εἰμιοδὶ, 

8οιῖ, Ηἰισὶ Ω); (3) Ὀούνθοι ὑπὸ ἀφο] η6 οὗ (Π9 
ἀΔΥ διὰ βυπβοὶ (71.056 Ρ 8, [9 Μίαδπδ, δηὰ ἐμ 
Ῥτγδοίϊοϑ οὗ ὑο 2958). Ἡϊμοας ἀοανὲ ἐδὶα ἰδ 
1:0 σογγοοῦ οσρ᾽ δηδίϊου ; ἰῃ ΓΌΥΟΥ οὗ ( Δ ΥῪ 90 δά- 
ἀιοοὰ χνὶ. 12; οαί. χυὶϊ. 6; Φοδη χἰϊΐ. 2. Αοοογά- 
ἴῃς ἰο {818 Ραϑϑᾶβθ, ργοραγαίϊου ἴου (ἢ 9 ῬϑβΒβΟυοΥ 
88 Ὀθρσύυη Ὀοίοτο ἰῃ0 δ γγα8 7}}}7 βοίέ. Οοῃϑβὶ- 
ἀ ΣΌΪ {1π|8ὸ γ͵δ8 ποοαϑα ζ07. 8:8 ΤϑιῦοΎ08] οὗ (}}6 
Ἰθανθη δηὰ (Π9 Κὶς οὗ ἐμ ἰδ. Αοοογαϊηζ 
ἴο ὑἐμὸ 6 88 οοποθρίϊοι οὐ (μ0 ἀΔΥ͂ 88 γοοϊζοηϑιὶ 
ἔγστοπι 6 Α. Μ. ἰο 6 Ῥι Μ., ἰογο νδ8 ἰῇ ἰδοὺ ἃ 
ἀουῦ]ο ουθηΐηρ: ἄγϑί, ἰμο ἀθοϊΐπο οὗ (86 ἀδὺ οὗ 
ἔπγοϊνο ΒουΓδ;: Βοσοηαϊγ, (86 πὶχδι- (τα, Ὀοκίη- 
πἷηρ αἱ 6 Ρ. Μ., πίοι, δοοογσάϊης ἴἰὸ ἄδθηῃ. 1. ὅ 
δὰ Μαίί. χχυϊἱ, 1, τγὰβ δία ουὐθηΐϊης ἴῃ ἐμ6 
ΘΙ 56η86---ἰ 9 Θγοπΐηρς οὗ (86 ἀδγ οἵ ἱποηΐγ- 
οῦν δΒουγθ---  αῖδὰ ργοοοάοα ἐπ τηογηΐηρ, (9 
ἀδν ἷῃ 8:0 ὨΔΡΥΓΟΥΤΟΡ 86086. Ἐ ᾿ 

4 [Οἰπδθοῦς ἰη ΑἸοχδυάοσ᾽ 8 Εἰ εἰο᾽ 8 Ογοϊοραρά δ, (γέ. Ῥδϑο- 
ουοῦ, Δ δον ἴππὶ (06 δϑοοοῃά οὗ 9 τῦγοΘ Υυἱθνδ βδὺὐουϊ 
“1η9 ἵνο οὐθηΐηχε᾽" τ ποῖ μιο]Ϊὰ ὈὉῪ ΕΚίιοδϊ δηὰ Πδϑο 
(οἰ βοῦν ῖδο ο4}10ὰ Ψαγο δ), ὑιὲ ἴπδὲ ἸΟῪ δριοοὰ σἱτἢ το 
κτοαῖ τ 886 οὗ ον δ οοτητηθηΐδίοτα ἰη δὐορέίϊηρς {πὸ {δ|τὰ 
σἱον. Ὅη6 ΡΌΓΑΔΟ [[861{ [8 δ0 γαχζιιο ἴμδὲ ἴγουι ἰδ δὴ ἢ 6 
πιοδηίηρ οδπηοὶ ἢ οοτία ΠΕ ὃὉ6 χαϊῃογοὰ, Μοδὶ σρούοση 
ΟἩ σι ϑείδΔ σοιϊρτηθηϊδίογδ, ἰξ δῃου!ά 6 διυι:ὰ, βάορὶ (Π6 ἔτεϊ 
σίεν. δουῖ. χνὶ. θ, πιοτὸ ἴμο {{π|0 [ΟΓ βδογι βοίης ἔθ Ῥὼω8- 
ΒΟΥ [6 χοα " δ ἴ"ὸ μοίηφμ δον οἵ ἴπ9 δῃπ.,"" ἰ6 4υοῖΐ ἃ 88 
ζιναγίηκ μ᾽ νίον, π 8 }9 9 ᾳιοῖοα ἱΐοῦ [ἰδ οἵμοῦ δἰὰο. 
ὙΓΠΔΊΘΥΘΓ ΠΙᾺ ὮλΥο ὕθθη [06 οχδοῖ τηδροΐϊος οὗ ἔθ ρἢΓΆ89 
οτἰκίηδιΥ, [1 14 ργόραῦῖο πα 1.6 ΥΟΥῪ ΦΑΓΙΥ ΨοὙἰδ ῬΓπΟΙΙ 9 
οοἸτοβροηἀοῦ π|1 [89 ΒΗ Ό  ἰςο4] ᾿ ἰγρτοιίαἰίοη. Τἢθ ἰγϑηδ- 
δοιοὴδ τοοογἀοα ἰὰ 1 Κίημο χυὶ. ἰπήἠϊοδίο τ|8. ΤἘΠΘΓΟ τγὸ 
τοδὰ (νυοσ. 26) δὲ [110 ῬΡγορδοὶϑ οὗ Β84] οδι]!ϑὰ ὁπ Βδαὶ ἔγοϊμ 

γον. 7. αϊσθ οὗ ἴῃ Ὀϊοοᾶ.---Ἴ8ὸ ἐντο ἄοοσ- 
Ῥοϑίβ, 88 Ὑ786}1] 88 (80 ᾿ϊηίοϊ οὗὁἨ (89 ἀοοῦ, ἀδθῃοὶθ 
189 σψ]ιο016 ἀοον ; ἐμ ἐβτοδμοϊὰ ἰδ Ἵσχοθρίοιὶ Ὁ6- 
οὁ8Δ39 ὑπ6 δίἰοπίπρ Ὀ]οοὰ βμου]ὰ ποὶ Ὀ6 ἐσοάάδπ 
Ὁπᾶον ἴοοι. “76 ἀοον,᾽᾿ δαγἊ Κοίϊ, “ΤΠ ΓΟ Β 
ΨΥ οι Οἢ6 2008 ἰηο (0 ουδο, βἰδηὰβ ἔοσ 186 
Βοιδο ἐἰδο}7; 88 18 Βῃογγῃ ὈΥ ἴἰμ6 ἔγοαυδηὶ 6χ- 
ῬΥΘΒΒΙΟΣ  ὁἰπ (ΠΥ χαίοδ,᾽ 70. “ἐπ (μγ οἰτ168,᾽ σἂ. 
Χχ. 10, εἰς. [10 18 ΒοΥΘ δϑϑυηθὰ μδὶ δυο σῦν 
Ββουβθ ΟΥ ἰθπΐ μδὰ 6 ἄοοῦ Ῥγορδυγγ 80 οδ]]εὼ. 
“ Ἐχρίδιίοῃ 8 πιδὰθ ἴοὸν 1:6 ἤοθ86, δῃὰ ἐξ νυδϑ 
ΟΟὨΒΘΟΓΘΙθα 88 8ὴ δ᾽ ν᾿ (Κ61}}. ΤΙνΐ8 8 8 Θο"- 
[χαβθὰ οοποοριίοη. [1 νγ88 [μο λοιμελοϊά (μδὶ ννδῆ 
διἰοποά ἴογ; 11:09 Ὀυϊάϊηᾳς ἀἰά (μὰ ἱπάοορὰ Ὀ6- 
ΟΟΠῚΘ ἃ δογὺ οὗ βδηοίυδῦυ; Ὀὰὺ ἴῃ π|μδὶ Β6 890 
88 ἰξ 10 ὈΘ Δὴ Δ) ίαυ ἴ ΕῸΣ Π6ΓΘ 81} κίηὰἀβ οὗ 
οβοσίηρβ σοῦ ποϊιθὰ ἴῃ ὁπ οθηίταὶ οδοσίηρ : 
(80 ὉἽΠ,, οὗ (μ9 ΒΙδυρθίον οὗ (16 Ἐσγριΐδῃ ἄται- 
Ὀοτη; ἴμ0 οχρίδίοσΥ οἤονίηρ, οὐ {89 Ὀ]οοὰ δΒργΐῃ- 
ΚΙοὰ ΒΥ μὸ ΒΥΒϑορ- Ὀσϑθοῆ οἢ (Π6 ἀοογ-ροϑίβ 
(μον. χίν. 49: Νυμπι. χὶχ. 18), Ἡ ΒΙΟὮ, {ποτ ΌΓΟ, 
88 ΒΟ, Χοργεϑϑηὺ {86 ΒΟΥ͂ΘΤ δὶ ρασίβ οὔ ἐμ 8|8} ; 
80 ὑμδηϊ.οοσίηρ, οὐ ὑΠ6 ῬΔΒΒΟΥΘΣ- Το]: (89 
Ὀυγη-οὔδεγίηρ, ΟΥ (Ὡ0 Ὀυγπίπρ οὗὨ (μ6 ραγὶβ 1οἵς 
ΟΥ̓́Τ. βοσδυδθ ἰμ9 ἀοοτ-Ῥοβίβ ἐμοιηβοῖνοβ βίδη ἃ 
ἴον 189 δ᾽(δν, (8) διαθδαγίης οὗ ἐβοῖ) 88 δἵϊοσ- 
ΡΒ ΟἾΥΘΏ ὌΡ, δηὰ, ἰηβϑίοαάδ, ἰὴ ἰδ νγϑϑ 
ΚἰΠοὰ ἴπ 89 σοαγὲ; διὰ (μ18 σϑηρχο τηυδὶ αν 
ὈΘΘΏ πιδὰθ 85 ΒΟ0Ὶ. 88 ἔῃ 6 γ0 τν88 ἃ σουτί, 

γον. 8. ΟἹ δεῖ πἰρμῖ.---ΤῊο ὁπ9 ζ0] τίη ς 
{89 148 οὗ Νίϑαη. ΒΥ ΟὨ]Υ οἢ (86 βΒδο εἰσρεῖ 
ΟΥΒΟΥ 89 1 που]ὰ ποῦ ἢδγο Ὀθ6Π ἃ οϑιΐϊνο πρὶ, 
ὙΥ τοδϑίϑα 186 ὅτο (186]7 Βγτω 0} 164}}γ δὲ α- 
πἰδοδῃ) οοποθηίγδίθβ (86 δίγϑσί οὗἩ ἐμ9 τιδαΐ - 
Ὀγ οϊ!ίης 8 μαζὶ οἵ ἰΐ ρϑββοα ἰηἰο ἐδ πδίϑι. 
ΤῊΘ ὠηεαυεηδά ὀγεαά δ ἃ ὑπο-0] 4 δἰ χηϊδοδπσα. 
ἩΓΒΘΏ οδίθῃ δὶ (86 Ῥϑββούθν, ἰΐ ἀθποῖθβ βερδρᾶ- 
ἰΐοι ἔγοτι ἐπ: Ἰθάυϑῃ οὗἩ Ἐφγρὶ (Μαίι. χνὶ. 6, 12 : 
2 Οογ. νυ. 8); 88 ἃ ἔθαβὶ Ὁ. ἰἰβοὶῖ, (η6 [οδϑὲ οὗ 
απη]οανοηθὰ Ὀγεδὰ, οδϑὰ Ὀγοδὰ οἵ δβιϊοιΐοῃ, 
ἀθῃοίθθ ΣΟΙ ΘΙΔΌΥΘΔΏΟΟ οὗὨ {9 881): οὐἱοῦΒ τψΒΙΟΘὮ 
ΟΥΘ σοῃμηθοίοα 10} ἐμ ἢϊρηξ ἔγοαι Ερξγρὲ 
(θϑαί, χτὶ. 8). Τμῖθ ᾽δ ογου]οοϊκοα, θὰ ἰτ ἴδ 
ἰηξογγοα ἤγοιῃ σον, 17 ἰμδὶ ἐμ ογάϊηθῃσα οὗἨ 89 
οαϑὲ οὗ Ὀπ]οαυθηθὰ Ὀγοδὰ γγχὰ8 τηδὰο δἱ 8 Ἰδίον 
(πιο (848 Κοὶ! ἀοθ8, 11., Ρ. 20).-- 118 Ὀἱτῖος 
ΒΘΣΌΒ.--- 2, πικρίδες (ΧΧ.), ἐαοίμοδε ἀφγεείεα 
ψυ]ᾳ.), [80 νὴῖϊὰ Ἰοίίασο, {ἢ 6 οπάϊνο, εἰς, τα, 
61111., Ρ. 1ὅ, Κποῦεὶ, Ρ. 99. “Αοοοτάϊης ἐο 

Β886)}," βαῶγϑ Κποῦδὶ, “66 δ ὁπάϊνγεβ ἔῃ 
ϑγγία ἔγομι 89 Ὀδραίποΐης οὗ 86 τϊηθον Ὡοδί Βα 
ἰο 18:0 ϑηὰ οὗἩἨ Μαγοῖ ; πο σδομηθ8 Ἰοἰίποο ἔπ 
ΑΡΓΊ] διὰ Μαγ. ἀοοοτγάϊηρ ἰο ΚοΙ!, “186 Όϊι- 
ἰθὺ ΒΟΡΌΒ δΥθ ποὲ 08]16 ἃ δοδοπιρβϑηϊ θη οὗὨ ἰδ 9 
ΤΑΘΔ], θυΐ Δ΄Θ τϑργοβθηιθα 88 ἴ19 ῥγϊποῖραὶ μασι 
Οὗ 89 τηθ8], ΒθΓῸ δῃὰ ἴῃ Νυπι. ἰσ. 11." ΕῸΡ 

τοογηῖορ Ε11 ποοῖ, δηδ δἴογσπδσάβ (τοῦ. 39) ἥοπι το αν 
“ πη} ἴθ Ἡ ο οὗ [ἢ9 οὔοτγίηςς οὗ ἴΠ0 ουθηϊηκ δδοιιῆοο "" 
(το ὌΧ ΟΥ, ΠΕ οὔὐνδσὺθ (0 {Ππ9᾽}. ᾿Αςσοογάϊης ἴο 
Ἐχ. χχίχ. 80 189 ουϑηίΐης θδοσί ῆοθ 8190 πῶ οὔογοὰ “ Ὀδϊν θα 
1820 ἔννο οὐοηΐηρε."" [{{ιὮῶἢῖἢ8 τλοϑηΐϊς τ ΟΓῸ “ΤῸ τἰ ἀν 11}1} 
διιηδοῖ,"" ἴΒοΓο που]ὰ βοϑῖὰ ἴο ὉΘ ὯὨΟ ΤϑΆδοη ὝὨΥ ἰΐ δῆοι ἃ ἢοξ 
Βαγνθ Ὀ66ῃ 80 οχργοϑϑϑά, Βοδβί 68, [ὶ ἰβ ἰπίγ πϑί τα. ἐπυρτοῦα- 
Ὁ]9 ἐδδὶ ἴ86 Βοπ)]ϊο 8 οἵ [ἢ 9 ἴα]80 ΒΡΟΡΙΟΙΝ οοητἰπυοὰ [του ἢ 
ἴιο τοῖο ἀδγ. Ἐρϑοία}}} [8 ἰε αἰῆουϊς, {Γ ποῖ ἱπιροδοιθϊα, 
ἴο δυὰ εἰπ|9 Θηοῦ ἢ ἔῃ π᾿ ονδοΐης οὗ ἐμδλὶ ἀδν ἴον ἴδ οσυδηΐα 
πο δγὸ παιτδίθα ἴο Ὦφνο (ο] ονοά, υἱς, ἘΠῚ Δ᾽ 6 Ῥγαυοσ, 
ἴη6 οοηδαηρτίου οὗ [ἢ9 τύ μὰ ἢ (Π6 διαγίηχς οὗ ἴδ 9 
6166 Ῥτορῃοῖα, ἐμθ ΓοϊΌΣΩ ὕγοι [86 δου, 89 ἐξα ὀρ { 
ταί, [9 δογνδξ' 8 σοί ΒΟΥΘΏ [ἰπηε6 (0 ἰουκ, κιήι 8 ξοίη κα 
ἴο Φοξγοοϊ.--Τ8.} 
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ὉΡ, Ὧδ 58γ8, ἀο08 ποὶ τιϑδὰ αἴοηφ τοί (δ, ἑοφείλεν 
τοἰλ, υς τεϊαὶπβ 18 ἐπ πα διηθηία) ταϑϑηΐϊηρ, ὑροη,, 
ουεγ. ἴῃ ἐμπὶβ ὙΔΥ ἰπ6 70] τίη βίγϑηχο ΒΥΠ)- 
ὉοΪ᾽6 ταϑδηϊης ἰ8 ἀοἀυοοά: “ἼἸμὸ Ὀϊίιον ΒΟΡῸΒ 
δΙα ἰο 08}} ἰο πὐἰηὰ ἰμ6 Ὀϊ(ίαΓΠθ85 οὗ 119 6Χ- 
Ῥονϊοησοα ὉΥ [5τδοὶ ἰῃ Ἐχυρί, δῃὰ [818 ὈϊΕ ΘΓ 688 
18 ἰο Ὀ0 ΟΥ̓ΟΥσΟΙΏΘ ὈΥ͂ 6 Βτγϑοί Ηθ:68}} οὐ ἐμὸ ἰατιὉ.᾽᾿ 
17 οὐγ ἰμ6 Ὀἱιον ΒοτῸ8 ἀἰὰ ποὶ ἰδβῖθ ρ᾽θαϑϑῃὶ 
1 ΟὨΪΥ ἰδο δὰ ἀἰϊά ποὶ ἤοττῃ 8 πιϑδὶ οὗὨ ὑβδῃκΚ- 
οδετίης, δβηὰ ἰὰ (818 τη68] ψ0ΓῸ ποῦ {π6 οἰϊοῖ 
τη; ΜΑΥ τοὶ ἰδ ἰδπιῦ, δοοογάϊης ἰοὸ ἰδθ9 
Ὧ58..8] ουϑίοτῃ, 8} 76 ἑαὲπ Ὡροη 8, βο((ἰης οὗ ὈΪΓῸΡ 
ΒΟΓΒΒ᾽ [ἢ ἰὴ9 ραβθϑαβῖθ ὈθίοΤο 08 ΟὨΪΥ͂ 89 υη- 
Ἰοδυθηϑᾶὰ Ὀσγοδα 15 βαϊὰ ἰο ὃ6 ρυὺ ὕροπ (μ0 Ὀἰζιο᾽ 
Βετῦα. Τὴ πηοαϊδοδίϊοη οΥ̓͂ (1 9 δυτδηροιιθηΐ ἴῃ 
Νυπι. ἰχ. 11 18 πηϊμροτίαμί. [ὑ 18 8 βίγϑῃ βθ 
ποιϊίοη ἐπδὶ ἐδ6 ὈΓΠΓ ΟΡ ΒΟΡῸΒ δῃὰ {86 δυσϑοῖ Ὀσοδα 
ἑοττωϑὰ “186 θ488 οὗ {89 ῬΆΒΒΟΥΘΣ.-τ 6081 (Κο1]). 
πη (δὶ οα89 ἐμ ““δινοοί᾽ Ὀγοδά οὐυριΐ ἰο ΠΑΥ͂Θ 
τοδὰθ (89 ““διυγοοὶ᾿ Βοδὶι οὗ (89 δι βυ ρου βιό. 
ΜΟτθοΥΘΡ, 6 Ορροδϑίίο οὗ δχϑοί ἴθ ποὺ Ὀϊ(θτ, 
αὶ δοῦγῦ. Αοοοτάιϊης ἴο Κηοῦοὶ, ὑμ6 Ὀἰἱνιοῦ ΒΘΡῸΒ 
δογγοβροῃὰ ἰο (86 ἔγϑδηκίποθηβο ψιΐϊδὰ ἀϑοὰ ἰὸ 
ΒΟΘΟΙΏΡΒΩΥ ΠΙΔΌΥ͂ οΟἴθΓγίηρθ οὗὨ κγδαΐη, ἱπδβιιυ ἢ 
8ΔᾺ 1886 μα, ἴογ ᾽Ἀπ6 τηοϑί ρματί, 8 ρμ᾽θδβδῃίΐ οὐἀου. 
Βυὶ ἔγδηκίποθηϑθ 88 8 δρϑοῖὶδὶ γϑίδσοῃοθ ἴὸ 
Ῥτγδαγοῦ. {80 Ὀΐ ΟΡ ΒΟΡῸΒ δῖθ ὁ 6 ἰπἰοτρροίθα 
85 ΒΥΤΩΒΟΪΐο, Μγ1ὸ ΤΠΔΥῪ ἀπάοστβιδηά ἐμαὶ {πΠ 60 Β110- 
Ρἰοπλθηὶ (9 ποϑαίϊγο δἰ χηϊβοδηοθ οὗ ἰδ 6 πη]68- 
γοποὰ Ὀτοδὰ ὉΥ βοζηοίἱπρ Ροβί(ἷγο, 88 Ὀθιηρ 
Β68}ε8- αἰτίης, υἱ ἐδ] 1, ΘΟ ΒΘΟγδΙΟΤΥ ΠΟΥ Ὦ8. 

ον. 9. 5 μοεᾶ Ἱἱῦδ 118 1θ6 5. [“'ΕἾοΙι 
ἐμα ποδὰ ἰο ἰδ {δῖα 88,᾽ 18 δηρο᾽ Β ἰγδῃβ᾽δίϊοῃ. 
“7. 6., 88 ΒΑΒΟΒὶ ΘΟΥΤΘΟΙΥ οχρ]δῖηβ, τ οΪθ, ποὶ 
οαὲλ ἐπ ρῥίοοοϑ, 80 ὑμδὺ ἰμ μοδὰ δῃὰ 9.8 δῇ ποὶ 
ϑορωτσγδαιοὰ ἔγοιῃ ἐμὸ ϑδηϊπιδὶ, πὸ Ὅοπ0 οὗ δἷπι ἴδ 
Ὀεοΐκοη (Υον. 46), δηὰ (Π6 ἱππαζὰ ρατίβ ἱοροίμοῦ 
με (6 (ΠΟΌΪΘΡ 3) Θπίγδὶ]θ, ἐν. 680 οὗ ΘΟ γ86 ἢγδὶ 
οἰοϑοδο, ἂτὸ γοδϑβίοα ἰὴ δηὰ πὶ (ῃ9 Ὀοάγ,᾽" 
ΤῸ ὑπὲΐν οὗ (6 ἸδὉ τγὰϑ ἰο γϑηχδίη ᾿πίδοὺ; ΟὨ 
γε οὺ Ροϊηΐ οοαρ. Βάν, ϑ'νπιδοίϊᾳ ἀε8 Ἠοεαϊδολεη 
Ουζέωε 11., Ρ. 688, Κοὶϊ, ἀπά οἰμοῦβ.ι 10 βυηι- 
Ὅο]ῖο δἰχοϊδοδηοθ οὗ ὑμὸ δ ἰδ 5 ἰοηἀοαὰ ἰο- 
ψδτὰβ ἰδ ὸ ποίίοη ΟΥ̓ ΡΟΓΒΟΠΔΙ Δ Υ͂ δὰ ἰπυ οἰ ἐγ, 
ἐδ οὐ ποῖ τοϑίϑα 6180 (6 ἔαοὶ δηὰ οοῃπίϊηι- 
8090 Οὔ Ἵδο υπϊίγ οἵ 89 ἔδυ γ τ ἰσἢ ρδγίοοῖϊς οὗ 10. 

Μεγ. 10. ζϑ᾽ ποιϊδίηρ οὗ ἐῖ τϑεηδίῃ. “Βιυὶ 
τγδδὶ πουογί 6 1688 ἀ068 Γοπιδίη {1}} τμοτ αἷς 18 ἴ0 
Ὅ6 Ὀυγπὶ πὶ ἤἄνο᾽" (Κ61}}. Βυὶ τῶβ δὴν οὗἉ ἰΐ 
διονοὰ ἰο τοδί [1}} τηοτηΐηρ ἢ Ρ]α. ΓῪ ἢγ- 
Ῥοϊμοβίβ, Ζύγε 9" Ολγίδε, οὶ. 1]7., ν. 262. 

γερ. 11. Δηᾶδῖῆμησ. ΤΏο ρῥγοραρδίίοη ἔὸσ ὑ89 
ΟΌΓΠΟΥ ἰδ ΘΓΘ δὺ ὁΠ06 ΓΘ08] δηὰ ϑγπο]ϊ.. Τ89 
Τοδα 688 [0 δίδυὶ 18 σ ρτοδϑϑα ὉΥ ἢ 06 ΓΛΑΥΪΚΒ: 86 
Ἰοΐη5 χίγἀθα (ἰαοἰκοὰ ἃΡ); (Π9 ἰγανο! πρὶ 5.068 οα 
189 ἴσοι : ἐμ γγα κί ρ- δι 16 1 ἐδ Βαπὰ, Τμαὲ οΥθὴ 
189 Ο. Τ᾿ τἰΐϊαα] τῶϑ ἢ0 τί ἃ ογάΐδῃῆοο 8 ργουϑὰ 

4 [ὙπΠῚ6 Ββοηίθῃοθ ἰδ τηδσκοᾶ 88 ἃ ᾳυοϊκέίου ΌὉΥ Τ᾿ Δορο, Ὀὰξ 
{1 Ὶ ΒΟΎΤΟΣ ἘΣ Υ̓ΟΤΥ οἴϊοπ [πὶ [9 αοττηδη οτὶ κἰπαὶ, ἰδ ἢοὶ ἰπα}- 
κῆρα μὰ ἴῃ τπἰβ οδδὸ Σ βαῦθ ποῖ ὕθθῃ δθϊΪθ ἴο ἐγάιο ἐὲ 
ουῖ-- 

Υ[ΒΒδμν|Σ 6. βΒαγδϑ οἱ ἰἢἰ8 μοίπε : “" ΤῊ δ Ὠδὰ πὸ οἴδοσ οἸ͵οοῖ 
ἄδη ἰδὲ 41} στο τοοοϊγοα αὶ ρεαγέ οἵ [Πδὲ ὁπ6 ἰηἰδοῖ Δ ΠῚ}, 
ἑ. ε., ὍὙδο αἱ. οἵ ἐξ, δῃου ἃ τοχεγὰ ἘΠ τ θοΊ γῸ8 88 6 ἢπ|1 πὰ ἃ 
ΜΠ ὮΟΪΟ, 83 8 ΘΟ ὉΠΙΤΥ, υδὲ Πἶκὸ τῆοδ9 πο θα πὸ Νὰν Τοη- 
τ1λιδηϊ Ῥδββόούον, ὃ.6 ὈοΩΥ οὗὁὨ (ΟΠ εδ᾿ ὮΙ] Οὐτ, ν᾿ 7), οὐὔ ψ πὶ ἢ 
ὯΠ6 Αροφῖϊο, ἰῃ 1 Οὐοτγ. χ. 17, ΒΆ 8, "ΕῸΣ τὸ ΟΠ ΠΙΔΗΥ ΓΘ 
ὡὰ ὈΤΟΝῚ τῊΣ θὰ Ῥοάγ; [0Γ ΤΘϑ δῖὺ 811 μαγίδκογ υὗ ἐξ οηθ9 

.᾽ ἢ ---Τα.1.Ψ 
ΦΙΤΘ Πγροιμουίΐδ [6 τμδὲ [Ὧθ ΓΘ)8}8 οὗ [ἢ ρα βΟ ΑΙ 6 πὶ, 

ἐ{Γ{||ϑγο ΘΓΘ ΒΏΥ. το ὈυΓηΐ 0 ἴπ6 δππ!0 πἰκχῆξ, δηἢ ἐμ ογοὸ- 
ζοτο πογοὸ ποῖ δίονϑιὶ τὸ τοπιαΐῃ ΕἾ] τὴ ποχὶ ἄβν. Βπῖ {πα 
δοου 19 ςοὨῆϊοϊ ὙΠ} 186 ρμἰδία Ἰδηζυδᾷο οὗ [80 γΈΓ86.---ἘΒ.]. 

ὉΥ δ χορ υῖδὺ]9 ἕλοι {Π8ἰ αἱ ἐμ ἰΐπ9 οὗ Ομ ε͵βὲ 
ΠΟΥ 8.0 [1:6 ῬΑΒΘΟΥ͂ΟΣ ᾿Ὑἱ᾽ηᾷ ΟἹ ΟΘΟΙΘΙ68.--- ἘΠ 
Βεδῖθ. [1 τοδάϊηθ88 ἴῸΣ Πϊρμὶ,᾽ 18ηρ6.] Α 
[γ68] οου]ὰ δαγάϊγ ἢαγο ὈθΘὴ ἰδίζθη ἴῃ “δηχίουβ 
βἰσαι" ([Κ611), ον ἴῃ “δησχίουβ μδαβίϑ᾽᾿ (Κποῦο)})." 
-τΙἰ κα ϑοβοναδ᾽ 5 Ῥαδβονθσ. Νοὶ (86 Ῥὰδ88- 
Οὐ απο Φουα, 88 Καὶϊ ἰαἰκο8 1ἰ, τοΐουτίηρ ἰὸ 
χχ. 10, χχχίϊ. ὅ. ΕῸΡ (6 ῬαββοΟΥοῦ ἀοϑισηαίοϑ 
ΦοΒονδ᾽ 5 ον σοϊηρ ἐμβγουρὰ, κοΐηρ ὈΥ, }αδεδὶπο 
οὔεν' (Βρδυΐη ), 88 ΒΥτΑΌΟ]168}}Υ τοργθβοηίεὰ δηὰ 
ΔΡΡσγορσίδιοα Ὁγ (μ9 ῬΆββουοσ (ββεϊν)]. Το ἴθαβί, 
ἰι 16 ἐγαθ, 15 οοἰοταϊθα ἰο ΦοθοΥδ ; Ὀὰΐ ἰΐ 66]9- 
Ὀγαίοϑ θυ  ᾽Β δοῖ, δηὰ ἴῃ (6 ρίαοθ Δ 6ΤῸ 89 
τὶϊο 18 ἄγβι ἰηϑιϊίαιοά, Σὺ οαηηοὶ ΔΡΡΘΟΣ 88 8]- 
ΤΟΔΟΥ ἰποιϊἰυϊοὰ. Ὁ. Τ6 ΓΟΧΧ, ΒΑΥ: πάσχα ἐστὶ 
κυρίῳ. Το σα]. “ 6 οηΐπιὶ Ῥ΄αδε (1 ἐδὲ ἰταη- 
δἰίι6) ἀοπιϊπί. Οπ ἐμὸ πιϑδαΐπρ οὗ ΓΙΌ υἱά. {80 
Ἰοχίσοῃβ. δὰ Κοὶϊ ΠΠ1., Ρ. 17. Τὴ ρειροὶ 18 Ῥτὶ- 
τιδυῖγ 1.0 ἀϊνίης δοὶ οὗ ““Ῥαβδίπρὶ ΟΥ̓ΘῪ ;᾽ ποχὲ 
9 Ἰδὶῦ σι 11} (6 ΚΙ ης οὗἨ πμῖομ {818 ΘΧΘΙΩΡ- 
ἐΐοι ἰ86 οοῃποοίοα ; δηΔ,}}Υ, {80 τ ο]6 οἱρῦ ἀδυϑ᾽ 
ξεῖν, ἱηοϊυδῖἭῆ᾽ ης ὑμδὲὶ οὗἨ πὑπ]οαυθηθὰ Ὀτοδᾶ 
(θοαὶ, χνὶ. 1--6), 88, οὐ (9 οὐδοῦ μπᾶ, (89 Ἰδαίου 
ἔοαβι 8150 ἱποϊαἀορα ἐδπδι οὗ 86 Ῥαββουοῦ. Τδὶ 
ιἷ5 τοι ῬΆΒΒΟΥΟΡ 88 ΤΟΔῚ 8 βδουι δοῖὶδὶ ἔβδβὶ, 
Καὶ] ρσγονυθβ, 'ῃ ορροβίἰΐοῃ ἰο Ἡοΐπιδπη, 1., ᾿. 17. 
Οορ. Ηοΐπιδηη᾽ 8 ϑολγί(ι δεισεῖδ 11., ν. 2711. 

ψονβ. 12, 18. Ἐχρίδπδιΐϊοη οὗἨ {9 ῬΆΒΒΟΥΘΥ. 
ΔηδῚΙ. Τῆο οουπίογραγὶ δηὰᾶ ρῥχοιοίγρο οἵ ἴῃ9 
ῬΆΒΒΟΥΘΡ ἔδδιϊ τα] δγο ἰδϑίογὶο ἔδοιὶδ. Εἰγϑί, 56 80- 
γ8}}, 88 υάρο, ρΡ858608 ἰδτγουρὶὶ 84}} Εργρί. 8.9- 
σΟμαΪγ, Ηθ νἱϑὶῖϊβ ὕὑροὰ ἰδ γουηρ [ἰἴο ἴῃ ἐμ 
Ἰαηὰ ἃ ρμϊηζυθ ψ8096 Τὰ] ΓΔΟΌΪΟ 81.088 ΟΟὨΒ᾽8.8 
ΘΒΡΘοἑ ΠΥ ἴῃ {86 ἴδοῦ ἰΒαὺ [86 ἄγϑύ-Ὀοτη ζ[4}}, 89 

4 ΓΤ ποῖ ἴῃ “δηχίουβ ᾿δδίθ͵" Αὶ τΏϑδῃ Οϑ δΌΓΟΙΥ οδὲ 
ἴῃ Βεαδῖθ 68 Μοὶ} δὰ ἀἐο δηγνίίηρ οἷδο ἴῃ μηδίθ. ΤΤΠπΠαὶ [ΠῸΓΘ 
Ψὰ8 ἴο ὈΘ6 ἃ “ γοβάϊΐποδα ἴον Πὲμι " ἰᾳ δὰ 3 ΟἹ ΟΠ ΕῪ ηἀϊςαῖοα 
ὈΥ 109 Ῥτγοοορῖ ἐἰρὐ φϑα οὶ [86 ραἰτά]ε5, βαπλ}5, μὰ δβίμδυοα. 
Ἰά. ὑπάον " Τοχῖυβ) δῃὰ Οτγαγηπδο)."-- Τα.]. 

[ῆΥο. πᾶν 1θὉ 156 Α. Υ. τοοάίης σίδηά : ποψοσίμοϊοδα 1ξ 
5 ὮΥ ὯΟ ΣΘ4Ώ8 50 οἶθαῦ παῖ Κεἰ] ἰ6 ποῖ τι. ΗΘ οί [ὩΥ 
ἰᾳ διμρροτίοα Ὡοΐ ΟΠΪΥ ὈΥ͂ ΤΙΔΗΥ͂ οὗ ἴΠ6 Ὀοδῖ γογβίοιβ διά 
οουπηρηϊδίυτα, ὕυ υγ ὁ Ἡοῦτον, το Ἀ {6 ΓᾺ1}ν τοηάογοά 
Ολη Γολὰ ΟὨΪΥ, “1 ἰΒ ἃ Ῥαδδβούογ ἴο Ψοιβουδ, ἡ οΥ “11 ἰδ ἃ 
Ῥαυϑοῦοσ οὔ Φοπουδῃ." ὙΤηθ Ἰαἰΐος αἰ ΓΕ ἔγοπι 1Δηρ6᾽8 
᾿υδοδαἰίοι 86 τπδκίης “ ῬΆΒΘΟΥΟΥ ἢ ἰπἀδῆηἰθ, ΏΟΓΘΘΒ “ .}6- 
ἨοΟΥΔἢ 5 ῬΑΔΘΟΥΟΡ ἡ [8 Θαυἑ γα] οηϊ ἰὼ “ἐλοὸ Ραδβδβουοῦγ οἵ οῆο- 
γα." Ευτίδογηιογο, ἐμ) θυ δ]οοὶ οὗὨἨ [6 δϑηΐοθῃμοθ παίυ γα ΠΥ, 
Η ποῖ ὨΘΟρΕΒΑΓΠΥ, γοίσσα ἴὸ ἴδθ ἰαπεδ; αὶ 1116 Ἰαπι " σαῆποξ 
Ὅθ οδἰ]οά ον 5 Ῥαδδίπας οὐδοῦ. Τῆὸ ἰδλὶ ρμοϊῃΐϊ δῶ ἰῃ 
ορροσίίοη ἴο οι] ἰδ ποὶ [υϑὲ, ἱπαβιθτιοῖ 886 Ἐ οὐ] ἀοθα ποὲ 
τοηθγῦ (88 [Δ ρ9 τηαῖκο8 Ἀἰπι)} “ ἐλε Ῥαββοῦοῦ Ὀπῖο Φοθόνδη," 
Ὀκὲ ἀἰδε Εν Ἰοθατεθ ἐπ ἢοὰπ ἱπιοβηίίο, 8ὸ ἐμαὶ ἴπογο 
ἰθ πὸ ἱπιρ!οαἱίου ἰμδὶ ἰδ 88 δὴ δίγοδὰν οχίδιθηϊ ἰηδίλιι- 
πίοη.---ΤᾺ.]. 
{{ΠΗσΐιδῃμ ἰδοῦ 72] ἰῃ χἱ!. 21 ἴα (6 ζϑΏΟΓΆΙ Β6η89 οὗ 

εἰαμρλίεν, ἰπδιοαα ΟΥ̓ ἐν 8 ΘΟΤΟΙΠΟΏΪΔΙ δ6Π86 οὗἨ δϑαογίϊοε, δη ἃ 
αὐζυοθ {πδὶ. δα ἔμ Ἰαὰν Ὁ πῶ ᾿ς 110 πη ογάθγ ἴο Ὅο φϑαϑίϑῃ, [ἢ 
ὙΓΆΒ ἴῃ ΠῸ ροροῦ Β6}86 δὴ ηὔεγίὶπυ ἴο Φοπουϑῇ, δ που 189 
ΚΠ Ως δηὰ οδἴίης οἵ ἐξ ψῶ5 ἀἰνίποὶν οοπιδοδοά. Ηθ ἀϊΒ- 
εἰσ δῃ 6δ' απὸ Ὀθενοθη ἴη9 οτἰ χα] ογάϊπαηοθ δῃά ἐδ 9 Ἰδαῖος 
ορΙοὐταιίοη οὐὁ 1. οί, οὐ ἴπο ΘΟΒΊΓΩΓΥ, ἸΑΥΒ δῖΓΟΩΘ Οἢ [9 
ἴλοϊ τοῦ ΠΣ] δηὰ ΤΊΣΙ ΟΥ̓ΘΓΥΉΒΟΣΟ, ὁχοορὶ ΡΙΟΥ͂. ΧΥἹ]. 1, 

δΔηΔ]1 δαπι. χχυῆ!. 24, ἀοποῖο φαογίμοα ἰἢ ἔπ) ΠΑΓΤΟῪΝ ὀθγϑῖοο- 
ΠἰΑΪ δοπϑρ, δηὰ ἔπαὶς [Π|0 ῬΆΒΘΟΥΟΣΙ ἰῃ Νπηι. ἰχ. 1 6 οδ δὰ 
13. γῇ ψῆενίησ. ἘΌΟΘΡΟΙ ἢ Ἰκον θο βαγα, “ ἩΓΓΠουὲ ἀουδὲ [9 

τι οῖτ 

ῬΆΒΒΟΥΟΥ ΜᾺΒ αὶ θοτί οἵ οὔοτίης. Ἐπὶ πὸ οοπίοηδε ἐμαὶ [Ἐ 
Ὑ85 ποί (α5 Κοὶϊ δηὰ οἰϊογ Ἠο]4) ἃ δἰη-οἥογίημ, ὯΓ {Ππ|0 Γϑα- 
ΒΟῺΒ: (1) {πῶ} τὸ Ο, Τ'. κίνοα πὸ ἰπηδϊσετίοη οὗὨ δι0}ν ἃ ἢ ΓδΟ- 
ἴοσ . (2) τῆν ἴΠ9 πιοάο οὗἩ οἱ »βοτνίῃς 1Π8 τίϊο ἀετοὶ ΤΣῸΠι 
{πδῖ Ὀο]ησίης ἴο ἴΠ6 Βἰη-οὔδι γί πρ, ρΑγ ΓΙ ἰῃ τπδὲ τἢ9 
ἸλπιὉ τἨὯ5 οδΐϑῃ, ΏΘΤΟΩ8. Ὡσπο οἵ ἴη6 δΔηΐϊπιαὶ σοπεί της 
1Π0 5] η-ΟΥ̓γὶ πς ͵ αἋ[8 διεἴοι, δη (2) τπῶ ἢ νη 8. ἰΟΥΟΤ9 ζομν 
εἰναι, πογθὴδ ουογυτηΐης οηπροϊοὶ πῇ ἢ {Π9 δ η-οἴέοτίηκς 
ΑΒ δοίϊοπιη. Εἶο οἴαϑιεβ ἰἴ, τποτγοΐζογο, γον ἢ 1.16 ὈυΓηῖ- 
οὔἥογίης Βεΐ τὴ 1τὸ Ὁ ννΆ5 ἢ φαΐοη, δῇ 1 πὰ (Ποῦ ἢ ποῖ 
Θχοϊανοῖγν, γοῖ μδιιΐμ! |Υ) δὰ ΧΡ ΑΙΟΣΥ οἰετασίοσ, Εζά, 
μον. 1. 4.--]ῇ.. 



88 ἘΧΟΡΓΤΞΒ. 

ἰηδίοίίου Ὀοχίπηΐπρ πὶῖ (86 Βουϑο οὗ ῬΒΔΙΒΟΝ. 1 Ἰοδυες ἷ8 ἴῃ ἐ(8017 ἃ Βγπιῦοϊ οὗἉ ἐπ δἰ πα] 1176. ΙΓ 
Το σοϑυ]ὲ 18 ἐπί 8}} 80 κοὰδ οὗ Εκγρὶ διὸ )υὰχοά | (18 ΟΥΘ ἰδ 6 6886, ἐλ βγϑοὶἐοβ πουϊὰ ἢδνο 
ὈΥ Φόβον. Ἧπδὲ ἀο0685 ὑπαὶ τηοδη ἢ Καὶ βαυβ:  μβαὰ ἰο οδὲ ππ]οαυοηθὰ Ὀγοϑά 411 ἐμ ἰΐωθ, δυὰ 
{ῃ9 κοάβ ΟΥ̓ΕΥρὶ τγοτθ βρὶ γ 8] ροῦγοτβ, δαιμόνεα. Ϊ δογέδὶ ΠΙΥ πουϊὰ ποί μδτθ Ὀθθῃ οοιηδηἀοὰ οἱ 
Ῥδβουδο-Φοπδίμδῃ : ἰ40]8. Κποθεοὶ δοπιρᾶσοθ Νά, [ ἰΠ9 ἀδγ οὗ Ῥοπίθοοβὲ ἰο ραὰΐ ἰοαυθηθὰ Ὀσγοδὰ οἱ 
ΧΧΧΊΪ, 4, δὰ β8αγ8: ““θ δ ἰο ἰμὶπῖκ 68ρο-] 80 Δ|(δν ([ω0γ7. χχὶϊ!. 17). ΤᾺ Ἰοαύθα 8 δγιδοὶ 
οἶδιν οὗὨ {86 ἀθδίδ οὔ ἰμὸ βγβι- οση Ὀθδδῖ8, βίποθ ἱ ΟὨΪΥ οὗὨ ὑγδηβιηϊβοιοη δηὰ ζ6]] ουδΐρ, Βθη096, ἰπ 
{89 ἘσγΥΡΐδη8 τογβαίρροα Ὀθδβίβ 88 σοὰβ,᾽" (7) είθ. 1 βοὴϑ 68868, οὗ ἐ}0 ο]ὰ οΥ οὗ ἰΒὸ οοτγχαρὶ Ἰΐΐο. 
ΒΘ οθδθῃ [4] ἐπί ρ ̓η ἐμ 9 δα Ὀ)οοίϊγο ποίίου οὗ ζοὰβ ““θαυϑῃ οὗ [89 Ἐφγρίΐδη ομδγαοίον," 88γ8 Καοὶὶ 
81 ἰδ τοϊϊ κίοιθ σοποθρίϊοιβ δηὰ ὑγδα  ἰ0η8 οὗ | εἰπηδοῖζ, 11., Ρ. 21. 
{89 Βοδίμθῃ, ἰῃ 80 Ὧν 88 (ΠΟΥ͂, 88 σθ8] ρόνγοσβ,} ΥὟον. 16. ΟἹ; [86 ται ἄδν. Τμ18 18 (86 ἀδῪ 
ἵἴμθοσο ἰπ πδιῖ088] 146818 δῃὰ βγιιραίμἷοθ. [,6- 70] τί ηρ ἐπ 6 ΒΟΙΥ πρὶ, (89 βοοοῃὰ μ4]7 οὗ τὴ 9 
οι ἱπ ροϊπηΐ, οἷά, ἴῃ Κηοῦοὶ, Ρ. 100. Ταὶγάϊγ, [ 1δι8 οὗἨἩὨ Νίδδη. {χε ἐπ9 δουϑηΐ ἀδΔΥ ἰΐ ἰδ δρ- 
οθοΥδὴ δραγοδ ἰμ 6 τα. ὈοΣση οὗἉ ὑμ6 1ΒΓΡ86}1{68.--- [ἰ Ῥοϊπίοα 8 [οβίϊνδὶ, θαί ἰο Ὀ6 οὈβοσυθὰ 1688 τσὶ αἰ αἶν 
ἼΤὯ6 Ὀ]οοᾶ 8581} ὈΘ ἴο γοτὶ ζοσ ἃ αἰβ. ΤῈ9] (δὴ ἰμ6 ϑδθθαι ἢ. Ασσογάϊης ἴο [ωμογΥ. χχὶϊὶ. 7, 
ΟΧΡργθβϑίοη 8 οὐἨ ὑϑυσδοϊορσίοδὶ ἱπιροτίδηοθ, θυθῃ | ἐμ ΟὨΪΥ Θπιρ]ογτηθηίβ ἑοσ ἀἀ θη ἀχὸ (6 τορΌϊδν 
ἴοτ (88 ποίΐου οὗ δἰοποιιθηὶ. [ὑ ἀοθ8 ποὺ Τοδα : | Ἰδῦογβ οἵ ὁ8.6᾽8 γοσδίϊοῃ ΟΥ βου υἷοθ, δηά [οοὐ Δ Υ 
ὧι 8}}8}} Ὀ6 [0 πι6 0 ἃ ὶίφη. ΤἘ0 [βτδο] 68 ψγογο ] ὉΘ ῬτΓΟΡΑΓΘά δοσοσγάϊπρ ἰ0 ἐμθ ποοοβϑὶ(ἰθα οὗ {89 
ἰο ᾶῦθ ἴῃ (πο Ὀϊοοά ἰῃ9 Βδογδιιθηί8) δἷρη ἰδ δὶ} ἀδὺ ; ἐμὶ8 γγχῶ8 ποί Δ]]ονγοὰ οἡ ἐ!)9 βδΌδι. 
ὈΥ (80 οδοσίπηρ οὗ Ὀϊοοὰ {πΠ6 ρυϊὶὶ οὗ ἴδγϑοὶ ἢ} ὙΥοσ. 17. ΕΣ οἱ ἴπὲ8 5801{-δ6 16 ἄδγ,. ϑιτ ΕἸ 
οοππθοίίΐου πὶϊὰ ΕΥΡΙ νῶϑ οχρίδιϑᾶ, ἰῃ ὑβμδὶ [ δρϑδικίος ὑμθμ, [9 ἀδγβ οὗὐ υπ]οδυθηθὰ Ὀσγοδὰ 
Φολόται πο δοιὰ 86 88π|0 Ὀ]οδα. Τα Ἰοοῖκ- δαεῖρὸ ἩΪΓῈ (μ9 Ὀορσὶπηίηρς οὗἩ (μ0 1δι}} οὗ Νίδδι, 
ἴῃς οἢ ἐμ Ὀϊ]Ϊοοὰ π|ὶιὶοὶ πάρα ο' (ῃ 6 Ροδί θη δὰ ἱπ οουιποιλογδίϊοῃ οὗὐ (09 οχοάυα ἰἰ86] 7, 
τοιαϊηὰβ υδ8 οὗἩὨ [6 Ἰοοκίηρ ὑρ (0 ὑμ0 ὈΥΑΣΘΩ 8οῦ- ἰ ἩΒΟΣΘΔΒ 89 ῬΑΒΒΟΥΘΙ γῦδ8 ἀογοίθα ἰο (ἢ) οο;λ- 
Ῥθηί, δηὰ οἔὗἩ ἐμ 6] Θ γον 8 οοπίθιμρ αἰΐοι οὗἨ [86 ) τηθτηογϑίϊοη οὗ ἰπθ Ῥγοοϑαϊης ἀγοδάζαὶϊ πἰραὶ οὗ 
Ῥογίοοί δἰοποπιθηὶ οὐ 80 οσοβϑ. Κοὶϊ βαυϑβ , “"ἴπ ἠυάσηοπί δηὰ ἀο]ἑνογϑησο, [(ῃ9 χοϑὶ δαοριίοι ΟΣ 
[8 π|608] ὑμ9 δαογἐβοίωπε ὈΘΟΘΟΙΊ6Β ἃ δαογαπιεπίωηι.᾽ ] Ὀΐγι οὗὁἨ αοα᾽ 5 Ρ60Ρ]9 [δτγϑοΐ. 

γον. 14. 1) βΒοϊϑιπῃ βδῃοίϊοη οὗ (6 Ῥϑβϑβοῦθυῃυ. ΥὟὙν. 18. Οἱ ἴδ6 ἐουσχίθοηῖδ ὅδν οὗ ἴδ 6 
τοι. Τῖδ ἰδ [6 θδβὶ οὗ υπ]οαυθποὰ Ὀτοδὰ 
ἴῃ ἐμ τὶᾶον 8689, ἱποϊυάΐηρς (6 Ῥαββουορ ΤῊΘ 
ῬΑΒΒΟΥ͂ΟΥ, δοσογάϊπρ ἰ0 (Π0 ὙΘΡῪ ἰάδδ οὗ ἱξ, οουἹὰ 

γόοσ. 16. Τὴ βοϊθιαη ἱμπδιϊἰαϊίοη οὗἨ ἐδ βούϑῃ | ποὺ 96 οοἰουταιοα πῖϊὰ ἰοδυθηθαὰ Ὀγοδὰ, ἑ. 6., πὶ 
ἀδγδ᾽ ϑαϑί οὗ υπ]οδυοηθὰ Ὀγοδὰ, 1ὲ νγ88 σοῃ- ͵ σοηποοίΐϊοι τὶΐδ δὴΥ (ΐηρς Εκγρίίαη, ἴον Σὶσορσο- 

--ΑΑ6 ἢ ογἄϊῃμαμοθ ἔοσ θνϑσ. Τ8ο ἰπϑυϊαίϊοη 

ἐθι ΡΟΡΘΏΘΟΙΒ ὙΠ (6 ῬΆΒΘΟΥΟΥ ; ποὺ αὐζου γα 8) δθηίοά 8 βορδγδίϊοι, ἰῃ ῥτίποίρὶθ, ἔγουι δὶ νγἃ 8 

οὔ {80 Ῥάββόύϑσ σοί 168 8{}}} ἰπ 1[8 οΘοτηρ]οὐθα 
ἴοστο ἴῃ ἰδ ηϑνν 1πδιϊ αἰίοι οὗ 6 ᾿ογα᾿ 8 βΌΡΡΟΣ. 

δρροπασὰ ἰο ἱΐ, ἔον (18 18 ποί ἱπρ] 16 ὮΥ τον. 17. ] Ἐχγριΐδῃ. 
(860 δῦογϑ οὐ υϑῦ. 8). Το γ68] πῃ οἱ γὸ γἃ8 (116 γόον. 19. Αἴδο ἐδ ζοσοΐ ΘΥ, ὙΠῸ ἩΪδ 68 ἴο 

᾿Π ὨΒΣ ΌΓΩΙ ΤΘΙΊΟΥΔΙ οὗἩ ἰΠ9 ΕἰχΥΡίϊδη Ἰοαυθη, ἃ Βυπι-  ᾿ἰνὸ διηοος 86 16 Γ780}198, πλυδὺ Βα τη ἰο {8 ογὰϊ- 
ΒΟ] οὗ Θῃςγο βορϑγαίϊοη ἴγοτα ουοσυ ΐηρ ΕχγΡ- [ Β6ῃ096, οὐοη ἱδουρσὶι ΒΘ ἢδ88 οοῃίἰπυθὰ ἰο ὃ6 ἃ ἴ0- 
(ἰδῆ. Βθηοο 86 οἰθαγίηρ ΔΌΤΔΥ οὗἨ ἰδὸ Ἰοδύϑῃ | σοί Γ, ἑ. 6., (88 ποὺ Ὀθ6Π οἰτουμηοϊδοά. ΤῸ ΟὨΘ 
δὰ ἰο 6 ἄοῃο οἡ [80 τβὶ ἀδΥ, οὐϑ Ὀδίοσϑ ἰδ ͵ Ὀοση ἰὰ (80 δὰ ἰδ ἐδ) [5Γγ86]106 πἰ πιδοὶ, θὺ ο4]1οἀ 
Ἰπσοιίης οὗ 1.0 1δὲ οὗ Νίβδῃ, οα ἐμ ουρηΐῃρ οὗ | οἰΐμοὸρ ἴῃ δηιοἱραίίοη οὗ δἷ8 ἀοδβιϊπϑὰ ρῖδοο οὗ 
ἐπ 148, ια, τοῦ. 18, Ηδθποθ Αἶβὸ ΘΥ̓ΟΣΥ͂ 0Π9 | Βοι(]οτπθηΐ, ΟΥ ἴῃ (Π6 νὶὰθσ ΒΘ086 Οὗ δι οπ δι Υ. 
πο ἀυγίηρ (8 ἐἶἰτα9 αἷϑ δ γίβίηρ Ἰοαυθηϑὰ 88 Κοὶϊ δρργοῦοβ ωϑοϊοτοβ ἰπιοσγργοίϑδιϊοι : συΐα 
ἰο ὃθ Ρυπίβιοα νι ἀραίῃ. Ηδ βουνὰ βυπθ0}1- [ ογέωπαϊ ἐγαπὲ ἐς 7δααοο εἰ ὕζ«οοδο, [““ ὈΘοΘΔΌΒΘ ἰΠΟΥ͂ 
ΟΔΙΪΥ ὑμαὺ 6 νι θῃθα ἰο δἰὰο νἱϊὰ Εχγρὶ, ποὶ 
τὶ} Ιϑγαο]. ΤῺ6 οχρ δηδίϊοι, “" Τὸ υπ]οδυοθηϑὰ 
Ὀτοδὰ 18 86 βγιδοὶ οὗ (86 πὸ ἰἰΐθ, οἱδδηδοὰ 
ἔτοια ἰπ6 Ἰϑᾶυθη οὗ βἷη, (611), 18 ἐοαπάθὰ οἡ 
180 ἔπηάεδιηοηίδ!ν [4190 δϑϑυμπιρίίοη, τουϊνοα 
διζδίῃ. ΘΒΡΘΟΐΔΙΥ ὈΥ Ηθηκδίθηροσζ, ἰμδὶ ἰδ9 

ὙΟΓΟ [0 (Δ κο (ποῖ οσὶ σία ἔγοιι [888ο διὰ “80οῦ.᾽] 
γον. 20ὅθ. Ἐδαὶ ποϊδίηρ Ἰθϑανθηθᾶ. Ακαοίηῃ 

δηὰ αρζαΐῃ 8 0818 ταοϑὲ βδδογοὰ βυῃὈ0}10 ΘΘΥΘΙΠΟΗΥ͂ 
δηϊοϊηοά, (Ὁ ἰξλ θγιθοϊϊσοθ ἰμ6 σΟηδθογϑίϊοιι 
οὗ αοἀ᾽ 5 φῬϑορὶθ, ἃ ὀοῃδϑογδίίοῃ δϑθὰ οἡ ἐμοῖς 
Σϑαἀθιρίοη,. 

σ.--ΤῊΞ ἹΝΒΤΙΤΌΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΝ ΕἸΒΒΤ ῬΑΞΒΟΥΕΒ. ΤἸῈΠῈ ΓΙΑΞΒῚ ῬΙΑΟΠΒ. ΤῊΕΞ ΒΕ- 
ΓΕΑΒῈ ΑΝ ΤῊΕ ῬῬΒΕΡΑΒΑΤΊΟΝ ΕῸΒ ὈΡΕΡΑΒΤΒΕ. 

ΟΕΠΑΡΤΕΒ ΧΙ]. 21--36. 

21 ΤΒοη [Απα]7 Μοβοβ οδ]]οα [ὉΓ 41} {πὸ ο᾽ ἄθιβ οὗ ἴβγϑ6], δῃᾷ βϑϊα ὑπο ὑΠ|6πὶ|, ὨΓΘῪ 
[60] ουὐ,; ἀῃαὰ ἰδῖκο γοῦ ἃ δι [ΔΚ γοῦ 14π108] δοοογάϊηρ ὕο γοὺγ [Ἀπ}}1168, Δα 

ΤΈΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

1 {ὕὸγ. 21. “Ὅταν ουἵ," 8δὲ (δ τοπάδοσίηρ οὔ Ὁ, ͵ἰβ δοηυϊοδοοὰ ἰῃ ὉΥ [δορο, ῃο Ἰοέίο, Ῥογάσποτία, ΜΟΓΡΌΥ, δε 

απο Οοοῖκ ([π ἔπ βρϑδκογ Ἐ Οὐπχθηΐατγ), δαὰ ἰ6 ἀρίδηδοὰ Ὁγ ΚΑΙ “οἢ δυὰ Βυφῆ. Τδο ἰδίϊζον, Ὁ ἃ ποῖϑ οὐ 7υὰᾳ. ἐν. 6, 
εἴῆτιιδ τἰαϊ 092 ὨΟΥ͂ΘΓ πιρΔῺ8Β " 10 Δρργοδοῆ," ΠΟ αδαίζιβ ἴο ἰΐ ἴμογο ἴμο πιδϑηΐης “ἴο ἀταῖς," οὗ " θη] δῖ," 60. δοϊάϊοτα ΤΟΣ 

μἷ8 δ᾽γ-- τοϑδηΐπς ΜΙΟΝ οοτίδί]Υ 16 πὸ ἩΏΟΤΟ οἶδο ([μοτοΐοσο μοὶ “ ὩΘ ΠΟΙ," δ Βαδὲ 8675) ο ὕὸ ἱοσαπά, Τμεὶ Ὁ 



ΟΗΑΡ. ΧΙ]. 21-..86, 89 

22 1}}} 86 ραββϑοῦθσ. ἀπά γο 888}} [14] ἰδ αὶ δυποῖὶ οὐὗἩ ἈΥβθΟΡ, δηᾶ ἀἱρ ἰδ ἴπ ἐἢθ 
Ὀ]οοά ἐμαὺ ὦ ἴῃ ἐδ9 Ραβίῃ, δὰ βίγικο (ἢ9 }1π|6] δῃὰ {86 ἔτγο βιἀθ ροβίβ [το ροβίβ) 
τῖῦὰ [86 Ὀ]οοά ὑἐμαὺ ὦ ἴῃ [Π6 θαδβίῃ ; δῃά ποῃθ οὗὨ γοὺ 58}}4}} ρὸ ουΐ αὖ {86 ἄοογ οὗ 5 

28 Βουδο τη{}} [86 τηοσηΐησ. ΕῸν [Ἀπά] Φοβουδὴ π1}} 888 ἐβσουρὰ ἴο βιι16 (Π6 
ἴδη8; δῃηὰ στ θῃ ἢ βοοίβ {86 Ὀ]οοά ροι {86 1᾿πί6] ἀπά οῃ [86 ἔτγο 8146 ροβίϑ 

[ὕπο Ροβί8], θϑβονδὰ Μ11}} 888 οὐδ [86 ἄοοῦ, δῃὰα ν1}}} πο βυβδδν (16 ἀοβϑίσουο ἰὸ 
24. Θ0Π10 'π υηΐο [Ο0Π|6 ᾿πίο0] ἿΣ ΠΟΙ868 ἴο Βῃι1ῦ γο. ΑΠα γ0 858}4}} οὔϑοσυθ {815 ὑπῖη 
20 [0 [88] δὴ ογάϊηδῃηοοθ (ὸ ἴογ] [890 δηα ἴο [07] {ΠΥ ΒΟΏΒ [ὉΣ ΘΥ̓ΘΓ. ἈΑμπὰ Ὁ 888 

ΘΟΙΏΘ ἴθ Ρ8538, ὙΏΘη γ6 ὃθ [816] οΟπιθ ἰο (9 ἰαηα ὙΠΙΟΒ Φομονδ Μ1}] ρῖνο γου, 80- 
20 οογαϊηρ 88 Β6 Βδίῃ ὑθθιδο, {μαῦ γ 888}} ἘΡΘΡΟΒ ΒΟΥγ 606. Απα ἰὑ 85118}} δοπλθ ἴο 
21 ῬΆ88, Ώθῃ ὙγοΟῸΣ ΟἿ ἄγϑῃ 8881} ΒδῪ υπΐο ου, ὙΥ̓ Βαΐ τηϑϑῃ γϑ ὈΥ͂ [18 βοσνίοοῖ Τηδί 

γα 5888] ΒΑΥ, 1ὑ ἐς [86 ΒΔ. ῆο9 οὗ δον ἢ Β ῥρϑββουδῦ [86 ῬΒΒΒΟΥΘΥ οὗ 96 Βόνδ}}, 80 
ἔνε ΟΥ̓́ΘΣ {80 Βουβοθ οὗ (86 ΟὨΙ]άγοη οὗ Ιβγδοὶ ἰὴ Εργρί, σβθῃ ἢ6 βιμοίθ (ἢ9 

[181η8, δηὰ ἀ6]  γοσοὰ ΟἿΌΣ μουθοθβ. ἀπά {86 ῥθορὶθ ἐν Άτ [86 Βοδᾶα [Ὀθονρᾶ 
28 ἀονη} δηα ψοσβῃρροά. ἀπά {μὸ ομη]άγθῃ οὗ [βσβϑὶ σοῦ δα 
29 [αἸὰ 50;] 88 ϑοβονδῖὰ μδα οοϊησηδη θὰ Μόοβοβ δηὰ ΑἌγοι, βὸ 

[ποι], δπα αἱὰ 
1Ϊὰ ἴ186γ. Απά ἰΐ 

Οϑὴθ ἴο ρ888 ἰμδί δὖ τρϊαπὶρῦ [αὖ ταϊἀπῖσμῦ [84] Φοιονδη βηιοΐθ 811} ἰδθ 
βυβύ-θοσ ἴῃ (86 ἰαηα οὗ Ερυρί, 
ΟὨ ἷ8 Τχομθ υπίο ἰδ ἐπειοτα 

80 δηά 531] {π0 βγβί- θοσῃ οὗὨ οδίι]6. 

ἴτοα ἴΠ0 Βγβύθοσῃ οὐὗἁἨ ῬΒδσδοῖ ὑμαὺ βδαῦ 
ΟΥ̓ [89 οδρίΐνο ἰμαὺ τὐαϑ ἴῃ 86 ἀθηρΘΟΣ ; 

Αμὰ ῬΒδσδΟΙ ΤῸΒ6 ὉΡ ἰπ (Π6 πἰρμῦ, δ6, δῃὰ 
411 ]98 βοσυϑδηΐθ, δ8ηαἃ 411 9 Εργρίίδῃβ; δῃᾷ ἰδοῦθ Ἧ88 ἃ σγοδὺ ΟΥΥ̓ ἴῃ Ἐεγρὺ; 

81 ὼγ ἑλογο ϑαϑ ποῦ 8. Βουβθ ΜΒΟΓΘ ἐδογ6 τῦαϑ τοῦ οη9 ἀεδά. ἐπ Ὦθ ἈΠ: ἴὉγ Μοβοβ 
᾿ 8δῃά ΑἌλτοη ἈΥ͂ πἰρθΐ, δπᾶ βαϊά, ΕἾδθ ὑρ, απά σοὺ γοὺ ἔσῃ ἔτοτι δηλοης ΤΑΥ͂ ὈΘΟΡΙΘ, 

82 ΒοΒ γθ δῃὰ [86 Ομ] άσθη οὗ [βγϑο] ; δῃὰ ρο, βεσνὸ Φοβονδι, 88 γὸ μαᾶνὸ βα]Ϊ48. ΑΪβὸ 
ἰλκθ γοῦσ σόϊ δηα γοὺ Βογάβθ, 88 γ9 Βδνὸ 8814, δῃα Ὀ6 ροῃθ; δηᾷ Ὀ]688 τὴ6 880. 

88 Απά [δοὸ Εὦ ἰδ 85 ΟΥΘ ἀγρϑηῦ ὌροῚ (ἢ 6 ΡΘΟΡΪΘ, ὑμπαῦ {ΠΥ ταϊρῦ βομα ἴβοῖὰ ουΐ 
84 οὗ (μ6 Ἰαπᾶ ἴῃ Βαβίθ; ἴὸσ ΠΟΥ͂ Βαϊ, ὟὟὟὙο δ6 [αγ6] 8}} ἀοδα θὰ. πὰ [86 Ῥϑορὶθ 

ἰοοῖς (μον ἀουρῇ Ὀαοίοσο 10 νγὰ8 Ἰοδυθηθα, ὑἐμοῖν Κηθδάϊηρ ἰγοῦρβ Ὀοΐηρ' θουπά ὑρ ἰῃ 
δῦ {μοὶν οί 68 Ὁροπ ὑμὶν βΒῃου] ἄοσβ ἀπά [80 ομ] ἄγϑη οὗ 1[βγ86] ἀἰὰ δοοογαΐηρ ἴο [89 

ποιὰ οὗἩ Μόοϑθϑεβ; δῃὰ {6 Ὺ Ὀοστονϑᾶ [8564] οὗἩ [πΠ0 Ἐργρίΐδηϑ Ἶθντ6]8 [τ[16168] οὗ 
80 εἶνοσ, δπα Ἶθυταὶβ [8γ|10]68] οὗἉ ρ0]4, δπὰ ταϊπιθηί. Ἀπ Ψϑβουδὰ ραγθ [μ6 ΡΘ0ρ]6 ἴδ- 

ὙῸΣ ἴῃ [86 βίρεῦ οὗ (80 ΕἸργρίϊδη8β, βο ἐμαὶ [8454] {860 1ϑηΐ υμίο ὑθθμι διυιοὴ, ἐλίηι98 αϑ 
δον τοχιῖγοά [{Π6Υ σανο πηΐο ὑπ 611} : δηᾶ (Π6Υ Βρο!]ϑᾶὰ [ἀ68Ρ01164] [80 Εἰργρίίδιῃβ. 

ΤΩΑΥῪ Ὅθ δοᾶ ΠΕΣΏΝ] εἰτοῖγ, ΒυΒΉ ἄοοα ἠοῖ 6} : διὰ ἐηδοοὰ ἴῃ 7 ηᾶρ. ΧΧ. 37 ΠΘ Βπιδοῖῦ ΤΌ] οτνα [6 γοπδοτίης “ ἄγον {8 61}» 
βοῖγοα δἰοῃμ,," δηὰ οχρίδὶῃδ ᾽ξ δὲ ἀοβοσίριΐνο οὗ ἃ π|888 οὗ ἢ ἽΒΕΒΟΜΠΕ ΕἸΘΏΜΟΥΟΙ ουϊ ἰῃ ἃ Ἰοὴῃς ἐγαίἢ δᾶ σα 
ΒΕΟΕΎΤΙ ὍΌΥ ἴο 89 οἰϊγ." ὙᾺΪ8 σΘΥΙΔΙΏΪΥ ἰδ ποῖ (ΔΓ ἔγοσῃ {π᾿ τοοϑαίπα ἡ οἢ ΒΒ ἀθηΐοα ἴο πο ποτ. Ὑδαῖΐ εἰσ  βοληοθ 
εου]Ἱὰ ὈῸ αἰϊλοοά ἴο τ. 9 ρΆγαδο “ ἀγα οὐ, δὸ ἤότο πδοὲ οἵ [Π9 ρϑϑοβαὶ ἰαπιῦ, ἰ8 ἢοξ οἷἶοασ. Νοὲ “ ἀτδν ουὔἱ,," ἰηῃ [{1|0 δθη89 
οἵ “ῬΡ0]}} ουἱϊ,"--α τπιοαπίπρ το ἐπο ἸἩσογὰ Β64 ἴῃ ΒΟ ΟΆ.808 ΑΒ δαὶ οὗ “29 ἯΟ ῬᾺὄδ ἀγαιση αρ Ἐπ Ἰ οοτὰδ οὔ οἵ [9 
πἰρς μά οὐ μόδα Χαχυϊ, 13, Νοὶ "ΤᾺ οὐ ἴῃ [6 5689 ΟΥ̓ " ἀΓΒῪ ὉΥ 1οἱ :" (05 ἐῆ9 ΟΤὰ πὸ πογο μαδ (8 τηοδηίηρ, δηᾶ 
[-..} Ὅποτὸ Ὡοῖ ἀγανγῃ ὮΥ 1οἱ. [{ οουὰ τθῶ ΟἿ “Δ6"--α τοοδηϊος Ἡ Δ οὮ, ἐμοῦ ρ δδοϊχπϑὰ το ἐξ 9 Σ9 ὮΥ Κα! ἰβοῖ, 
ἴ)ο ποτὰ Ὧ0 ἩΒΟτῸ οἶδο 45, δΔηὰ ὙὨ ΟΣ, Γ 1 Βαά {ΐ, που] Ὀ6 ἴὴ9 ΒΑπιθ 8 ἔμδὲ οἵ ἔμο Ὁ] ονίης ποσὰ. ἜΠοΓΘ ἐδ ἐΠΘΓΟΙΌΤΘ 
1π||6 ἀουῦε ἐμπδὲ τϑ δὸ ἴο ὑπάοσδίδῃ Βυμβϑη, Ατπιμοίτα, ΑἸζοσά, 9], 

δεμὶ οἴδιοσθ, 80 πιδοὰ ἐπ γα γ9}γ.---ΤᾺ. 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

ΤῈ6 παγγδίϊνο οὐ ἀθθ Πγ ἰσαηβρονίβ τ8 ἰο [ἢ 6 
14|8Ὲ ἀδγ οὗ Νίδβῃ, (86 ἀδγβ οὗ ρσορασζαίΐοῃ Ὀεΐηρς 
Ῥδβδβοὰ ΟΥὐϑυ. 

γοτ. 21. ον ἰδ18 Τοβϑοὰ γὸ 0 ποὲ ἐγδῃβὶδέθ 
Ὁ μι σδη δε νον, “50 Β6Π66,᾿" σίο. ΤῊΘ Ρ88- 
688] ἸΔΙΔὮΒ 'δνθ ὈΘΘῺ ΓὉΥ 100} ἀδΥ8 ἰπ δ βρϑοΐδὶ 
ΘποἸοϑυτθ: ΠΟΥ͂ ΠΟΥ͂ ΔΓΘ ἰ0 Ὀ6 ἀταψῃ ουἱ, Βοϊζοά 
διὰ εἰδυρδίοσοὰ. Ηθῃ60 8]80 ἐπ9 ἰπὐαποίΐοη ρτο- 
οΘ65 δὲ οὔδο ἰο {80 ἔτ μον ἀϊτοοίΐοηΒ ΘΟΏΘΘΓη- 
ἐπα ἐπ 6 ἐγδηβϑοίίοῃ. 

γεν. 22. Α Ὀυποδ οὗ ἔγδδορ.---Α Βαπάδαϊ, 
8878 Μαϊλο 65. ΗΥΒΒΟΡ “ἀφβίβηδίοβ ὑτοῦᾶ- 
Ὁ ποὺ ἐμ Ρ᾽δηῦ τσ τὸ 681} ὮγΒ8Β0Ρ, ποὶ (89 
ἀγεορι οἠείπαϊἑ, ἰὶ Ὀοΐης ἀουθδέα] τοῖον (ἢ 15 
δ ἰουπά ἱπ βγτία διὰ Αγανίβ (υἱά. Εϊιίον, Ἐγά- 
ξωυπάο, ΧΥ͂ΤΙ., Ρ. 686), Ὀαΐ ἃ βρθϑοΐθ8 οὗ (86 ογίσα- 
πίπι Β᾽ τα Δ Υ (0 [89 Ὠγαβορ᾽᾽ (Κιὶ]).-- δ 16 1π 
[89 Ὀδείη ---ἰ. 6.,ὄ ἱπ τ δῖοι ἐμὸ Ὀ]οοὰ 88 οαυ κί. 

{19 ων ψἰὰ [9 ΤΥΧΧ, Ὑυ]α., Θοδομίαα, ΒΕ ταὶ, 

ἸΝοΣ9 οὗ νοῦ 5841] κο ουὔΐ.-- ΤῊ 9} δ. Ῥτο- 
ἰοοἰαἃ ΟὨ]Υ ἴπ ἰλ9 κουδβο, Ὀοἐμὰ (μ9 ῬΣορ  ὑἱ Δ ΟΥΥ͂ 
δ]οοά. 

γοσ. 28... Τὴ ἄραϊσουοσ ἴο οοὔἹθ ἴῃ.--- 
Οομρ. ἰμὸ ὀλοϑρεύων οὗ ΗοὉ. χὶ. 28 π|ῖϊῃ 2 ὅπηι. 
Χχῖγ. 16: 158. χχχνὶϊ. 86. ἢ. Κοὶὶ δπὰ οἰμοτα, 
ΠΟΓΘΔ8 ΚΠΟΌΘ] δηὰ οἰμβοῦβ ἐδκο ΠΧ 88 δὸὺ- 
βέγδοίςεεαϊεοίτμοίϊοη. ἘΊΟΌ6]᾽ 8 γϑϑβοιδ (Ὁ. 106) 
ΒΥΘ ΟδΒΙΪν γοΐυ θα : 6. σ., ἐβουρσὰ Φοιονδὰ Ηΐ- 
8617 φοοβ ἐβτοῦρῃ Εργρί, γοῦ 10 ἀο685 ποῦ ὑβ θη 69 
ἴο]]ονγ ἐμδὺ Η6 ταῖσὶ ποὺ πῆϑῖο 180 ΟΥ̓͂ ΔΏ ϑδηροὶ 
οὗ ἡυάριαθηί ἴῃ 89 )υἀ οἶα] ἱπῆϊοιϊΐοπ 8 (ἰο ὉΘ ὰὑπ- 
ἀογβίοοά βυπιθο 4 }}γ, υἱά. ῬΒ. Ἰχχυὶ, 49); Η9 
Ηϊἰπι86}}, Βονουον, ἀϊβιϊη κυ ΐβ685 Ὀοίτ θθῃ ΗΒ Ρ60- 
Ρὶθ διὰ {πὸ Εἰχγριΐδῃβ. 

γον. 24-26. Τ|ι9 Θβίδ Ὁ 1ϑτηθμῃέ οὗ 9 ῬΆΒΒΟΥΟΡ 
ζοδβιϊγα] 18 αρδΐῃ ϑηὐοϊπϑᾶ, δηὰ δ ὑμ9 βδιηθ {ἶπ|60 
ποτ ἰβ οοπηθοίοα Ἡῖ(8 ἰξ δὴ ἱπ]υποίϊοπ ἰο ἰη- 
βίτυαοί ομἰ γα οοποοτηΐηρ ἰἰ. Το 18γ. 80] 118] 
οἰ Ἰὰ ν1}} ποῦ πὶ ἰπκἰ ρἾΥ ῥτγδοίϊσα ἃ ἀδδὰ ψοῦ- 
δὶρ; Ἀ60 ΜΠ δ6Κ: Ἦπαί ἀο98 ἰΐ τηοαπῖ Απά ἰδ10 
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᾿ϑγαο}} 18} ἔα Ὁ ΘΥ5 τηϑὲ Ὡοὺ ΒΌΡΡΡΘΒΒ 86 4.68- 
ἐϊοῃβ οἴ (π6 στονίης πἰηά, θυ δηβον ποτὰ, δπὰ 
ἐπ9 Ὀορίη (Π6 Βρ᾽ γἰυ Δ] Σηρ οὐὗἁ (86 Ρ88084] τἱίθ. 

γεν. 27. ΜοΣΒΕΪΡΡΘά.---ΕΧΡΥΘΒΒΙ ΟῚ οἵὨ ζδϊί, 
ΔΙ᾿ ορίδῃο9, ἿΟΥ, δπὰ στα άο. 

γον. 28. Βείοῦ σοΐβύθηθο ἔο [ἢ ζοϑϊγθ 1268] 
οὗ ζαϊι ἱπ οοηἰγαϑὶ τὶϊὰ ὑπ ἀγοδαάϊα] Ἰυάδρτηδηὶ 
ΠΟῪ Ὀορίπηΐης. Αἱ τἰδη! ρῃϊ.---Αοσογαϊης ἰο 
Καὶ, γὸ Βαῦο Ὧ0 οσοδϑίουῃ ΒΟ (0 Ἰοοῖς [Ὁ ΒῊΥ͂ 
πδίυγΑ] ἤοτοθ 885 ὑπ ἀν  γίηρ (6 Ρρυπἰδππιϑαὶ, Ὀυὺ 
ἐἰο Σοραγὰ 1 88 8 Ῥυγοὶῦ δυροσηδίυγαὶ ορογδίϊο 
οὗ ἀϊνίπο ομπηΐροίθηοθ, ἰμδβιη οι ΔΒ ΠΟΙΘ ἐδ9 
Ῥοβίλ]θηο9 18 ποὺ πδιμθά, 88 ἴῃ 2 β3δ. χχίῃ. 1ὅ. 
ΑἸδο (6 8808) δοβουδὰ δαπιϊηΐβίουϑ (89 16ϑ8ὲ 
Ῥίδξαο σίου Μοβοθ᾽ πηράϊαϊοη. Βα ποΥθ ἰοῸ 

οΒ68᾽ Ῥτορδοίΐο ρῥγϑάϊοιΐοῃ 888 ἃ ρμἷδοθ; διὰ 
8180 ἐμὸ ἰδ] οο]ορίοαὶ ἀοδβίμη οὐ ἰδ ἴδοίβι Απὰ 
18 γ͵δϑ (ἢ 8 τπιδΐῃ ἤθϑδίασο οὗ 8411 {1686 ρυπὶινο 
Ιηΐγϑοὶοβ, ὑσου ἀϑὰ ὁ ἀο ποὺ οοῃμσοῖγο Μοβοβ᾽ 
Τοὰ 85 Ββαυϊηρ ἐἰβοὶῦ πτοῦυρεΐ μοι. Αοσογάϊης 
ἰο Καυοδοῖ, (μ6 τοΐτδο19 δοῃδβ ϑιθα ἰῃ {86 Ῥθβί: θη 69 
“{ἘῈϊἴ08 ἴγοαι (ἢ οἸἀθδὲ ἰΐτηθ ἰο ἐμ ργοϑοῦϊ ἀδύ 
[45 οὰ 8 οἰίοῦ δοδί ἰπ Ἐργρί." Ηο μκἶνοβ 8 
ΒΟΙΪ6Β οΟΥ̓́ΘΧΒΙΩΡΪ68, Ρ. 106. ΑἾδο βἰδίοιαθηῖδ 60Ὲ- 
οοτηΐης (86 Βα 800 ἴῃ τ 816 08:6 ΡΒ. 1] 6Ώ09 8 86- 
ουδίοπιοα ἰο ΔΡΡΘΑΡ ἴῃ Ερμγρί: Ὀοοοιῦον, ΕθΌτυ- 
ΔΙΥ, Μαυοῆ. “1ἰ ἰδ τηοϑί ἀδϑίγαοίίγο ἔγοια Μδγοὶ 
ἰο Μαγ.᾽᾽ “Θαυἰίο ἰὰ δοσογάδῃοθϑ ψὶὰ {890 δοίϑ, 
ὴῸ δουΐὶϑβ οὐἁ ρίαγχυρβ ϑηὰβ τι ὑμ6 ῥθϑιϊ θη 06, 
Ὑΐοῖ ΦΘΏΘΓΑΙΥ Ἰδϑὲβ {1}} ἐπὸ ΝῚ]9 ἱπυπάαίίοηῃ.᾽᾽ 
“ἼῊ0 μοβιλ]οηδθ ΒΡΑΓΘΒ ἸΏΒᾺΥ ΓΟΡΙΟΙΒ, 6. 5.» ἐμ 
ἀοδονὶβ (Ρσπηον, Ρ. 419). Οἱ (86 ἀδαία οὗ {860 
οδὐίϊο: ““Αοοοτάϊπρ ἰο Βασίηδπῃ (  ἀδεδολτείδιπσ 
φοη Αὐίχα, 1., ». 68), (λ6 ἄορβ ἴῃ Οδῖσο δ᾽τηοβέ 
οοἠδίϑηι Υ μᾶγὸ ἰδ ροβίλ]οησο; διὰ σβθη ἱἰΐ 
ΧαζοΒ διθοηρς ἰδθτι, ᾿ξ Θα8508 (0 ῬΥΘΥΘΙΪ Δι ΟΏ 
ΤΩ0ὴ.᾽ Αοοογαΐῃρς ἰο Κποῦοϊ, (6 ΟΘΟΌΓΓΘΠΟΘ 
38 ΟΧΡδἀοα ὉΥ ἰοσοηάδΥΥ ἰγαά! ἴοι ἑπίο ἃ τοὶ- 
τϑοῖθ. Βυὶΐ πιϊΓγδουϊουϑ το: (1) 180 ῥγοαϊοίΐοη οὗ 
ἐμοὸ ζδοί, 108 οὐὐοοί, δὰ 1.8 τοϑα]8; (2) ἰδ βυὰ- 
ἄθῃ δργοδὰ οὗ 89 ρίαριϑ οὐδὺ (06 γούῃ ρον σθῃ6- 
Ταϊΐου, ἰ86 βγβύ- ΟΣ, δϑρϑοΐϑ!γ ἐμ9 ἤγβί- ὈΌΤΏ 
οὗ (89 Κίηρ, Ὀεΐηρ βἰηρ)οα οαὐ; (8) {πὸ ἔδοὶ ἐμδΐ 
Ὀοΐὰ Ὀθα5 8 δηὰ τοϑη βυβογοά; (4) ἐπμο ᾿ἱθογαίζ ἢ 
οὗ Ιβδγδοὶ. Τμδὶ (Πη9 χοϊ σίου ὀχρτθϑϑίοῃ οὗ (818 
τοαὶ ουοηξ 88 ἰΐ8 ρϑουδυῖγ, ὑδαὺ ἐδ ΤΑ ΚΘ6Β βμ0- 
ὩΟΓΔΙἰσαϊΐοηθ, δὰ ἰθαυοθ ουἱ δυδοτάϊπαίθ ζοδ- 
ἔᾳγοδ ἰῃ δοοογάδησο Ὑἱ( 1.8 1468] Σἰπρς ἐθ ἜΘ ΠΟΥ 
δηἃ βυιθο]ϊο ἀοδβίρη---οὐ ἐμ8 Ῥοΐπῦ ὁπ6 σηυδβί 
ΒΏΔΡΘΟ 818 Ὑἱθνγ8 ΟΥ̓ 688 οὗ ἃ ἰβογουα ΠΟΡΙΘ΄. 
που 66] ΔΡΡτ ϑηβίου οὔ μοτοϊ σίου ϑδίν]6. Εγθα 
ἘοῚ] οδηποί ααϊίο δἀορέ (869 δδδυϊιρίΐϊο οὗ Οοσ- 
π6 18 8 [αρὶάο, ἐδαὺ ἰπ ἸὨΔῺΥ Ποῦδοδ σΥδπἴδ- 
{μοτα, δι ποτ, Βοη8, δ ἃ τΐνο8, ἱ 6880 ΠΟΥ͂ ΘΥΘ 
81} ἢταδι-Ὀοση, τόσο Κι ]οα. Βυΐ ΠΙΓΘΥΔΙΥ ὑπάοτ- 
βίἰοοά, ἐμβὸ παγσζαίϊγο ψϑυσϑδηΐβ ἷ8, Βα (89 Ρ6᾽- 
ἴοοὶ χοδὶσαίίοα οὗ ὑπὸ ον᾽δοὶ δἰτηθα δἱ 118 ἐδ 9 
ουϑηῦ δῦουοϑ 80 σμδσδοίοσς οὗ ἃ Ἰοχζομά, 

ἘΧΟΡΌΞΒ. 

ψόογβ. 80, 81. Τηο φτοαὶ Ἰδινοπ διΐοη τ ἰο ἢ ἴῃ 
89 εἰσιὶ οὗὨ ἰθύῦστονῦ σοδουῃᾶβ ἰβσοῦχι Ἐσγρὶ ὃ6- 
ΘΟΠ168 {(Π9 ἱτητηθαϊαίθ τηοίΐγϑ 70. γοϊοαβίηρ βγδοὶ. 
ΔηᾶδΒο οδ]]ϑᾶ ἔοσ ΝοαΘΕΈ.---Ὗο ποσὰ ηοἱ, πὶ 
ΟαἸνίη, ΔῪ ΔΏΥ δίσοδβϑ οὐ (86 ἔδοί ὑπαὶ ῬΒΔσδΟΣ, 
Χ. 28, δὰ σοτητηδηἀδοὰ {89 τηθη ποὶ ἰο ΒΒΟῪ {δ 6 1}- 
Βοῖνοϑ διζδὶπ ἰο μι, 85 17 δ Βυπ]Ἔδιϊηρ ἑποοῃ- 
δἰ ΘῃΟΥ̓͂ οὗ ἐμ ἐγγδηὶ τ ἢ Βἰτα8617 πθγο ποὲ ὁ88- 
ταοίογβιϊο, δηὰ 88 ἱζ ἴῃ (9 Πἰδίοσυ οὗ ἀθϑροί ἴβπὶ 
ἴδ τ γ0 ποί ἃ ἔγοαυπθηὶ Τοδίασο. Τεΐδ ογυδμίης 
Βατι ϊδίίοα ῬΒΔΡΘΟΙ οουϊὰ ποὶ θδοδρθ. δέοβοθ 
δηὰ ΑΔγοὰ δὰ ἰο χοοοῖνθ (Π}9 Ῥοσιῃ ββίοῃ ἔτοπι 
ἷθ οσῷ τουῦΐ. Απὰ γὸ οδῃποὲ ο08}} ἱΐξ τωθσθ 
Ῥογτηϊβδίοη. Ηθ ἀγίγνϑα δἴτη ουὐ ὈΥ 8 τηδηάδία 
πο ὈΘΔΓΒ Ἀη τη ΒΔ ΚαὉ 9 ΤῊ ΔΥΚΒ οὗ οχοϊζοιχϑῃΐ. 
βοσυθ ϑοβονβδβ, δ γὅ ανϑ δεαϊᾶ.--- 1689 
τογὰδ ἱγοϊγο ἐμ|0 Ῥγτοιαΐδο οὗ δοσηρίοἰθ 110 6Γ8- 
ἰἴοῃ, δηὰ δὲ {6 βδιθ ἰΐτηθ (89 ἱπίθηιΐοι ἰο Το- 
αΐτο (0 [8Ρ86]11908 ἰο τοίυασῃ. Α8 γθ δανϑ 
Βαϊ ἅ---"ὸ γορϑθαϑίβ-- -δδἂηά Δη8}}}7 ΒΘ ούϑὴ Ὀδζ8 [ῸΓ 
ἰμοὶν ἐπυθγοθδβίοη: “6 Ὁ1688 116 8150.᾿ Αοσογαϊηξ 
ἰο Κεῖ], ΘΥΘΥΥ ἐμΐηρ, οσοπ ἐπθ γοαυοδὲ ἴον ἐμ οὶν 
ὈΪοδδίη β, Ἰοοἶ8 0 ἃ πιδηΐϊζοϑὲ δὰ αὐἱίθ πποοπάϊ- 
(1081 ἀΐβηι18881 δηἃ οτηδηοὶϊραίΐουῃ. ΒΒ (88 
ἐμβουρη 18 Ἐχρυοββϑα τῇοσο ροβί γον ἰπ (6 Ὀ6- 
ὈΠῸΣ οὗ ἐμοὸ Εᾳγρίϊδηβ, γβο Το ΣΘ {80 τηοδὲ ἐδσ- 
γι Βοα,᾽ 

γον. 88, Αὐ 411 Ἵονὐϑηΐβ {Π6 [βγδοὶ 95 Βαὰ 8 
τὶ καὶ ἰο απἀοχβίδηἀ ἰμθ ἀἰδηινββίοη 88 δ διηδῃ- 
οἱρδιΐοι, δι μου ΖοΣ πΙ8}}} (818 σἰχὲ ντὰβ ποῖ 
ςουρ]οὺο υη}} ῬΒΔΥΔΟΣ ΒοβΕ οἷ Ρυγθασὰ Ποιὰ. 
Καὶ] γοΐδσβ ίο χίν. 4, δ. Τὸ σϑροῦτί Ὁτοῦυρμὲ ἰο 
89 Κκίηρ, (δδὺ ὑ89 ρϑορὶθ μδὰ 86, βοοπιβ, μον- 
ΟΥ̓́Θ, (ὁ ΣΡ (δὲ ἢ (89 ταἰπὰ οἴ (80 Ἐχγρίΐδηβ 
ἔθογθ μαὰ θόθὰ 820 ἐδβουριὶ οὗ πποοπαϊιϊομπαὶ 
θιῃηϑηοσὶραίϊου, Ὀπὲὶ ΟὨἿΥ οὗ ΔΏ ὑποοηαϊ οι) ἔωτ- 
Ιου. Απὰ σψβοη ῬΒασδοδ νὴ ἀἰἱδροβοὰ νἱο- 
Ἰθηιγ ἰο ἰδῖκο θδοῖκ ὀσϑὴ (8158 Ῥσγομιῖϑο, ἰΒδὲ τγῶϑ δ 
ὩΘῪ ἰπδίδηοθ οὗ ΡΠ 688 οὗ δοαγί, ἰμ6 1δεὲ δβηὰ 
(89 ζδί8] οὔθ. Ὅ9ῷ99 δῖθ 8]1 ἅϑθαᾶ σῇϑι : 85 ἰΐ 
ὝΟΥΘ, ΔΙγεδὰγ ἀοδ. Ἐχργοββίου οὗ {9 στοδίθαδὶ 
δοπϑίθγ δὶ, 

γον. 84. Απᾶ [ΠπΠοόό Ῥ6ορὶθ ἴοοϊς τδοὶσ 
ἄουρβ, Ὀοΐογο ἰΐ νὰβϑ Ἰοαυθηϑὰ, Τδὶ ἰ8 (8ο- 
οογαϊηρ ἰο Καὶ): ““Ἴπὸ Ιβγδοὶἰοβ ἰηϊοπά θὰ (0 
Ἰϑάσθ (μ9 ἀουρῃ, Ὀθοδῦδθ {.|6 δοτητιδπὰ ἰο δαὶ 
ὈΠΙΘανθηΘα ὈΓοθαὰ ΤἴῸΓ βόύοῃ ἀδγϑ πδὰ μοὶ γεὶ 
Ῥ6ΘΏ τη846 Κποτα ἰο ἐμ. Βυΐ (Π6 ἐοχὲ ονὶ- 
ΑΘΌΥ πιϑδῃϑ ἰ0 ΒαΥ δ ὑμ89 ορροϑίίθ οὗὨ (μἰ8: 
(Π6Υ οαΥτϊοα, ἱπ δοοογάδηοϑ πϊΐ τ8.9 σοτημηδηά, 
ἀουσὰ πὸ 88 οπγον ἔσγοθ ἵγοτῃ Ἰθδύθῃ. 
ΤΏΘΥ δὰ δσοδαῦν ρυὺ οπουρὴ [ὉΣ Βουθι ἀΑΔΥ8 
ἰπίο ἐμ Ὀδϊκῖ ἢ -ρ8η85, δῃηὰ οδτγὶοα (ῃ 686 ὁπ ἐδοῖν 
Βῃουϊάοτβ, σαρροὰ ἘΡ ἴα ἐμοῖς ουὐὐοῦ φατιηθαίβ, 
ΟΥ ΣΑΙΒΟΓ ἢ Ἡτδρρί ας οἸοί 8, Β0}} 88 πιϊσυΐ ὃθ 
υϑοὰ ἔοΣ τη δη (168 ΟΥἩὨ Ἡ]]168. : 

γόοσδ. 8δ, 86. για. 111, 21 διὰ Οοπιπι. οἢ (686- 
δἷ8, Ῥ. 88. 

Ὁ.--ΤῊ  ἘΧΟΡΟΒ ΕΒΟΜ ἘΕΟΥΡΊῚ. ΓΤΕΟΘΑΙ, ἘΝΑΟΥΜΕΝΤΗ͂ ΟΟΝΒΕΟΌΕΝΤ ΟΝ ΤΙΒΕΒΑΤΊΟΝ. 

ΟἜΠΑΡΊΤΒΕ ΧΙ]. 81---Χ]Ι. 16. 

87 Απά το Ομ] ἄτϑη οὗ ἴβγαθὶ Ἰουγηογοά ἔγοιῃ Βδγλθθοϑ ἰο βιασοοίι, ἀρουΐ βὶχσ μυη- 
838 ἀτοά (Πουβαηά οη ἴοοί, ἐδαΐ 1τ067Γ6 ταθη [86 τη6 8} Ὀοϑιἀθ [Ὀ681468] Ομ] ἄχθη. Απά 8 

ταϊχϑα τα] ἰέαἀ6 τγθαΐ ἊΡ 8180 τι ἴμθα; απ Ποοῖκθ, δῃα ΒΟΓαΒ, δυθη ὙΘΙῪ ταῦοὶ 
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89 οαἰϊθ.ἁ. Απά {μ6Υ Ὀεκοά ὑπ]θανοηθα οαϊκο9 οὗὨ [80 ἀουρᾷ τ ΒΙΟᾺ {ΠΥ Ὀτουρδὶ ἔουίῃ 
ουὐ οὗ Εργρί, ἴον 10 νψγα8 ποί ἰϑανθηθᾶ; Ὀθοϑιι8θ ΒΟΥ τόσο ὑγυθὺ ουὐ οὗ Ἐργρί, δπὰ 

40 οου]ά ποὺ ἰβΥΎΎ, παῖῖμοῦ Δα [ΠΟῪ ὈγΘρδγθα [Ὁ ὑβμϑιμβοῖνοθ ΔΗΥ υἱοίυδ]. ΝΟ (86 
Βο]ουγηΐηρ [ἀπ  ] ]ΠἸηρ;, ἡ, 6. τηθ οἵ ἀποι!Ἰηρ οὗ {μ6 ΟὨΣ]άγθη οὗ ἴβγϑϑὶ, γβὸ ἀπο] ἡ 

41 [πΒῖοἢ [Π6Υ ἀπ 6}}] ἴπ Εργρί, τυαϑ ἴουγ Βυματοα δηά {ἰγγ γοατθ.Ό. Απά [ξ οβπιθ ἰο 
ΡΆ85 δὺ [6 οπὰ οὗἁὨ {86 [6ηἀ οΥ7 ἴουΣ μυπαάτοα δηά {δἰ Γγ γϑϑγβ, σὰ [08] (Π6 β6 1 
Β816 ἀΔΥ ᾿ξ ΟΆΠ16 ἴο ΡΆ58, ὑμδύ 411 {πΠ0 Βοϑίϑ οὗ Φϑβονδὴ πϑηῦ ουαὐ ἔγομι [Π6 Ἰαπά οὗἁ 

42 Ἐρσγρύ. [ὑ δ ἃ πἰρῃῦ ἰο Ὀ6 καυοὶὶ ορϑογνοϑα [οὗἉ βοϊ θη 1168] απο ΨοΒονδᾺ [ῸΣ Ὀσὶπρ- 
ἴησ' [μθῃῖ ουἱ ἔγοιῃ (86 Ἰδπὰ οὗἉ Εγρί : [818 ὦ {μδὺ πἰρμί οἵ Φθμονδὰ ἴο Ὀ6 οὐβοσνϑά 
οὗ [αἰρϑὶ οὗ βοϊοιμη θ5 ἀπο Φομονδ ἴοΥ] 411 ὑπὸ ομ] άγθῃ οὐὅὨ [βγ86] ἴῃ [{βτουρῃ- 

48 ουὐ} εν δομογδίϊοηθβ. Απᾶ Φοβουδῃ βαϊα υπίο Μοβοβ δῃὰ ἄδγοι, ΤῊ ὦ (ῃθ 
41 Ὁγάϊηδηοθ0 οὗ (ἢ6 ῬΆΒΒΟΥΟΥ : ΤΏΘΓΘ 888}} πῸ βίσδηρον [(Ὀσοῖρτιθγ} οδὺ ἱμογοοῦ: Βαΐ 

ΘΥ̓ΟΓΥ͂ ΙΩΒ} Β Βουνϑηΐ [ΘΥ̓ΟΥΥ δοσυϑηΐ) ὑμδὺ 186 Ὀουρὐ [ῸΓ ΤΟΠΘΥ͂, θη ἰδοὺ ἢδϑὺ οἷγ- 
40 ουπγοίβοα ΐπι, ἐμ θ ἢ 8}8}} 6 οδὺ ἱβασοοῦ. Αὶ [Ὀγϑῖσηου [βίσϑηρθῦ] πα δὴ [8] πϊγοὰ 
40 βογνϑηΐ 8848}} ποὺ οαὺ ἐβοσοοῦ [}ἢ ομθ ἢοῦβθ 888}]} 10 Ὀ6 ϑϑδίδῃ ; δου 88}} ποὶ 

ἴοσίι δυρμὺ οὗἩ [86 Βο9ῃ} δυγοδᾶ ουὐ οὗ {μ6 Βουϑ; ποιίμον 88}8}} γ9 Ὀγϑᾶὶς 4 ὈΟΏΘ 
41, 48 (μογϑοῦ, Α1} {π9 οοῃρτερδίίοη οὗἁὨ 1βγδ6ὶ 8.8}} Κϑθρ [β8ογϊῆοο] 1. Απᾶ πβδη ἃ 

Β Ρ [80] υ ΓΠ6Γ] 8}}8}} βοϊοῦτῃ πὰ ἴ866, ἀπ Ἢ] θορ ὑμ6 [Β8οΥ1ῆ6 8] ρΆΒΒΟΥΟΓ 
ἴο 6 Βονυβϑὰ, ἰοῦ 411 Ηἷβ τηδὶθβ θῸ οἰγουχμμοῖθβαα, δηὰ ἤθη Ἰοὺ ἢϊπὶ ΟΟΙῺΘ ΠΟΘ δηάᾶ 
Κθθρ [880 γ 16] 10 : δῃἃ ἈΘ 5881} ὈΘ 88 οὔθ ὑμδὺ 18 θοσῃ ἴῃ (86 ᾿δῃά: ἴογ [0] πὸ 

49 ὈΠΟΙΓΟΙΓΣΑΟἰΒΘα ρΟΥΒΟῚ 58|8]1] οδὺ ἔμοσοοῦ ΟἿΘ ΔῈ 8588}} Ὀ6 ἰο [88}8}} ὑμ6 γα Ἠθ ἔου] ᾿ΐπι 
ὅ0 ἐμδῦ 18 Βοπιθ-θοτη, δα απίο [01] ἐμ6 βίγδηρον ὑμαὺ βο]ουγπθίῃ δπιορ γοῦ. ΤὨι8 

ἀἸὰ 411} ὑμ9 Ομ] άγθῃ οὐὁἨ 15γ8617; 88 Φθβοόονδὴ οοιησηδπαθα Μοβοβ, 8ὸ ἀϊὰ {86γ. 
δ1 Απά [10 σδη6 ἰο ρ888 {86 86] ἔβδιηθ ἀδυ, ἰλαί Φ6βόνδ ἀἸά Ὀτίηρ (86 Ομ] άτοη οὗ 

ἴβγϑδὶ ουὖ οὗἉ {80 Ἰαπά οὗ Εργρί ὈΥ ὑμὶν δγιηΐθϑ [δοοοσάϊηρ [0 {Π61Ρ ΒΟΒΙδ]. 
(παρ. Χ]Π.1,2 Αμπὰ Ψεοδονδὰ βραῖκο υπΐο Μοβοβ, βαυϊῃρ, δηοιίεν αηΐο τὴ6 8} (89 

[ΘΥΘΣΥ]} ἤτϑύθοσι, Ἡδίβϑοουοσ ορϑηθίμ {86 [8Δ}0Υ] ψοτα διοηρ ἴδ 6 ΟὨΙ]ἄσοη οὗἁ 
Ι, δοίδ, οὗὁ ταδῃ δῃᾶ οὔ Ὀϑαβὲ : ἰδ 8 τηΐηθ. χὰ Μοβοδ βαϊαὰ ὑῃΐο ἰδθ ΡῬθορ]ο, 

ἘΘΙΔΘΙΌΘΓ (818 ἀΔΥ, ἱπ τ ἰοἢ γα οδηθ ουἱὐ ἔτοτι Εργρύ, ουἱ οὗ {π6 Βουβ6 οὗ θοπάδρο: 
ἴον Υ͂ βίγθηρίμῃ οὗ μαπά Φοβοόνδῃ Ὀγουρσηῦ γοὰ οαὖ ἔτοτα (818 ρίαϑδθ [{Π|6Π66] : ὑῃογθ 

4 8ῃ4}} πο Ἰοανθηθὰ Ὀγοδα 6 ϑδίϑῃ. ἤγμς ΟΑΥ͂ οδπλὸ [00116] γ0 οὔδ ἴῃ (86 τηοπί 
ὅ ΑΡ1Ρ0. Αὐὰ ᾿ἰ 884}} θ6, ψβθῃ Φϑβονδῇ 8881} ἐεθαι [866 ᾿Ἰπίο ἰδθ Ἰαπᾶ οὗ {89 Οἁ- 

πϑϑηϊίοβ, δὰ (Π6 ΗΠ ΐοΘ, απ {μ6 Ατηοχίίοβ, δὰ ὑπὸ Ηϊνιίοθ, ἀμα (86 “ΘΟ 68, 
ΜΙ Β]ΟΝ μ6 ΒΝΒΤΘ ἀηΐ0 ΠΥ ξαύμοτα (0 ρίγϑ ἔϊιθ6, ἃ ἰΙαπα ἢονίηρ τ} τα! ]Κ δηθὰ ΒΟΏΘΥ, 

ὁ {μδὺ ἔμου 58.810 κθὸρ {818 βοσνίοο ἴῃ (μιῖβ σηοπίμ. βδυθῃ ἀδγβ [ποὺ βΒῃ8}} θα τ}]68- 
1 γοπϑα Ὀγθδᾶ; δῃὰ ἴῃ {6 βουθῃίῃ ἀΔΥ δέαϊζίὶ Ὀ6 86 δαδῦ ἰο Φϑβονδβ. Ππ]θαυθηρά 

Ὀγοβα β88}} Ὀ6 δδίϑθῃ βούθὴ [{86 β606}} ἀδυβ; δὰ μϑγο 888} πὸ Ἰθαυθηθά Ὀγθδά Ὀθ 
Β6θῃ ὙΥΟ (866, Ποὶ 6. 58.841} ἔπθγο δ6 ἰθδυθῃ  βθθὴ ὙΠ (π60 ἰπ 8411 (ΠΥ αυδηίοιβ 

ὃ [Ὀογάθιβ]. Απά ἰδοὺ βη816 βμον [611] (ΠΥ ϑοῃι ἴῃ ἐμαῖ ἀδΥ, ΒΑ γἰτβ, ὃ 18 ἀοη6 
[Π 15] Ὀθοδυβα οὗ ὑπαὶ ιυλίολ, Φοθονδὰ αἰα ἀπΐο τὰ σμθη 1 σδιλο ἰοσίμ ουὐ οὗ Εργρί. 

9 Απᾶ 1 888}} δ 0 Ὑ ἃ βίρῃ υπΐο [866 ἀροη τπΐπθ [[Π}γ7] Βαπᾶ, δπὰ Σ 8 τρθπιουἹὶ 
θεύτϑθῃ {8 1π6 ογ68, {παὺ Το Βονυ δ Β ΔῊ ΠΔῪ ὍΘ ἷπ ΠΥ τηροῦν: ὉΣ ΜΠ 8. βίτοηρ, 

10 μαπὰ Βδίῃι Φϑῆονδα Ὀσοῦρμὶ (μ66 ουὐ οὗ Ἐσγρί. ΤΒοὰ 51|8}} ἐβογείοσο [Απᾶ (μοὰ 
11 8881] Κοθρ (μὶβ ογάϊπδηοο ᾿π ἷ8 [118] βθᾶβοιι ἔγόσῃ γὙϑᾶγ ἴὸ γϑᾶσ. ἀπά ἱύ 8.|8}} Ὁ, 

τθ6ἢ «ΘΠ οΥ δ 888}} Ὀσίηρ (866 ἰπίο {86 Ιδπά οὗὨἩἨ [86 Οδῃδϑηϊίοβ, 88 ἢ6 βαγθ ὑπΐο 
12 (866 δηὰ ἴο (ΒΥ ΑΓΒ ο Β, δῃα 8}}8}} ρῖνϑ ἰὺ μ66, Τμδὺ ἔμου βΒῃδ!ῦ βοὺ αρατί αμίο 96 8ο- 

ΥΔὴ 411 ὑβδί ὀρϑῃϑία (86 τηδίσὶσ [που], 8η4 ΘΥΘΙΥ͂ βτβυ ηρ {παὺ οογμθῖῃ [ΘΥΘΥΥ͂ 
ἢγβί-οσ] οὗ ἃ θοδϑί [οὐ Ῥθδβί8] ψ βίοι ποὺ μαϑὺ; [86 τλ8168 δέιαϊ δ6 μονα. 

18. Απᾶ ΘΥ̓ΘΡΥ͂ βγβι]ΐπρ [ἢγβι- θοσπ] οὗ δὴ δβ5 μοι βμδ]} γϑάθοτη ψ] ἢ ἃ ἰδιηῦ ; δὰ ἐξ 
ἴδοι ψ|]} ποῖ τϑάθοπχ ἰΐ, ἐβθη μου 58}810 Ὀσθδὶκ Πἷβ πϑοὶς : δὰ 4}} ἐμ6 βγβί- οσῃ οὗ 

14 τηϑῇ διηοπρ {δ γ ΟὨΣ]άσθ Βῃ8]10 πο σϑάθοα. Απά ἴδ β8}81}} θ6, ψ θη [ΒΥ Β0ἢ δβκοίἢ 
[866 ἱπ ὑ1π|6 ἴο οοπιθ, βαυίηρ, Τ᾽ βαὶ ὦ ὑμῖ87 ἐμαὺ ἰμοὰ 8810 ΒᾺῪ υπΐο δῖα, ΒΥ͂ 
βύγθησί οὗ μβαπὰ Φϑβονυδὰ Ὀγουραῦ 8 ουὐ ἔγοπι Εβγρῦ, ἔγοτη (86, Βουϑο οὗὁἨ θοηᾶδρθ: 

15 Απά 10 οΆπι6 [0 ρ888, ψβϑῃ ῬΏΔΓΒΟΙ που] ΒΑΙΑΙΥ 16 υ8 ρῸ, ἐμαὺ ΦοΒουϑ ἢ 819. 81} 
(μ6 ἄτβύςθοτη ἴῃ (86 Ἰδπὰ οὗ Εργρί, μοίὰ (16 βγβί- θοσῃ οὗ δ δηᾶ ἐμ βγβύςθοσῃ οὗ 
Ὀοαϑί : ἐμογοίοσο 1 βου ρα ἴο ἐ  όναῃ 811 ἰδὲ οροῃμοίι [86 τηδίσὶχ [πότ], Ὀοΐηρ 

10 [186] πι8]68; Ὀαΐὺ 5}1} ἐμ ἢσβθ- δοσῃ οὗ τοῦ οδ!]Πἄτθη 1 τοάθοπι. Απά ἰξ βμ8}} ὈῸ ὸτ 
8 ἰοίκϑῃ Ὅροη ἰμἷπο [{8γ] Πδπηά, δηα ἴον ἔγοπι]οίβ Ὀούνθοῃ (ἢ 1Π6 ΘΥ̓6Β; ῸΓ ὈΥ Βίγοηρία 
οὗ Ββαπά Φοβονδὰ Ὀσουρδῦ υ8 τ ουἱ οὗ ΕΥΡί. 
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ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, 

ον. 87. Διηἃ [86 οδὲϊᾶτοε οὗ ζατα9] οΌΣ- 
πογοᾶ.---Οὐ (89 ΟΟΓΏΘΥ 8600 ἰδο [Ιηἰτοἀυοίΐου, 
ΚΟ] 11., ν. 260, (89 ἰογδίυσο δῦονυο αυοϊοὰ, δὰ 
61} 11., Ρ. 28, Νοίε, Κηοῦοὶ, Ρ. 111 θᾳ.--ΑΟΑἈἠΌους 

600,000 οἱ ἴοοι.---“ 2, 68 ἰπ Νατα. χί. 21, 
ἐμ ἱπίαπυν οὗ δὴ ΔΡΊΏΥ, ἰ8 δἀἀοθα, ὈθοΔΌδ0 {Β6γ 
ψοηΐ ουἱ 848 ἃ ἩΔΙΙΙΚΟ Βοϑὺ (ΥῸΥ. 41), δηὰ ἰπ ἐδ 
ὨΌΠΙΌΘΡ σίγθῃ ΟἿΪΥ ἰδ ΤΏ0 Δ0]0 0 ὮΘΑΣ ΔΥΣΊΩΒ, 
ἐδιοδθ ΟΥ̓́ΘΡ ΕἸΘΏΓΥ ὙΘΆΓΒ Οὗ δΔῖθ, ΔΙῸ γϑοϊζομθα; 

ὈΣἼΣΔ 18 δἀἀοά Ὀδοδαβο οἵ (86 ζ0]ονίηρς 22 
82: “θοδίᾷοδθ {δ9 11{19 οποδ.᾽ ἢ ἰθ αβοὰ Βθγθ 

ἴη (μ6 τον οἱσηϊδοθποῦ οὗ ἐμ ἀοεροηάθηϊξ ρμασί 
οὔ πὸ ἔδιαῖϊυ, ἱποϊυάίηρ τὴῖΐο δηὰ οι] άσζθη, 885 ἴῃ 
6 θη. χΙνὶ!. 12: Νυ. χχχὶϊ. 16, 24, δηὰ οἴοῃ, 
ἐμοθθ τδ8Ο αἱὰ ποὺ ἰχανοὶ οὐ ἴοοὶ, Ὀὰϊ ΟὨ Ὀθδ88 
οὗ Ὀυτάοῃ ΟΥ ἴῃ πδβορδ᾽" (Κο611}). Οα ἰδοὸ τουηὰ 
ὨΌΠΟΒΟΣ, 828 ὍΟΪ] 48 ἰΠ0 ἸΠΟΡΘΔΒΟ οὗ ἴβγϑδοὶ ἴῃ 
Ἐκγρί, οορ. Ευοθοὶ, Ρ. 121, Καὶ], ἢ. ὁ., δηὰ ἐδ9 
Ταϊχοἀυοίλοα. Οπ ἐμ ἔγυϊ Ὁ] 688 οὗἨ ἰμὸ ἰδπὰ 
οὗ ἀοβμθῃ, 8960 Κοὶϊ Π!., »ν. 29θ.{ ΚυγὶςΣ δπὰ Βοσ- 
ἐοδὰ μᾶγνὸ διρκοδίοἀἃ 848 δὴ οσχρίδηδίϊοι οὐὗἨ ἰδο 
ατοαὶ πῦον, ἐμαὶ ΜΡ ΣΩΔΥῪ 858Βι1ὴ6 ἰδδὶ [89 
ΒΟΥΘΗΪΥ [8Γγ861}1168 ἮΠΟ ομϊκᾳταϊθα (0 Ἐσγρὶ μεὰ 
Βουοσὰὶ ἱμουδβαπὰ ΣΩ0Π-δΟΥΥ 8 δηὰ στη δὶ “80 Γ- 
γδηίθ. 161} ᾿πβὶϑίβ ὑμδὶ ΟὨΪΥῪ ἰμ9 ρῬοδίδσ:υ οὗἁ 
4.16 ΘΟΥΘΩΪΥ 800}}8 8 δροίοηῃ οὗἍ. Βυΐ σορδγο 
ἐμ δη( μθ8ῖ8 ἴῃ θη. χχχὶϊ. 10: ““οπὲ ϑίδῆ᾽᾽᾿" 
δὰ “ἰνὸ ὈδΔηαΒ.᾽᾽ [Ι͂ῃ Ιβσδ0] (6 ἔδι 8} οΘΟὨΒι]- 
ἑαϊοὰ (δ Ὠδιἰο ΠΑ] ὑγ, 85 ΝῊ 9]} 88 (89 δί! ΟΠ 8] 1 γ (ἢ 9 
ΖΑ 11}, 88 1ῖθ ΘΟ ὉΥ͂ 80 ΙΩΔΗΥ͂ ΘΧΘΙΏΡ]08 (ΒΔΒΔΌ, 
Βαΐ, ἐμὸ αἱ δοομΐ(θ8, 6έ6.}, δηὰ [5.80] Βοὰ ἴῃ ἰ(8 
ΤΟ] χίοι 8 χγοδὺ δἰϊσδοίνθ ῬΡΟΥΘΓ. 

γεν. 88. Δπὰ ἃ τ᾿τοἰχοᾶ τ] τπᾶο.---}» 
“2. ΨΜυϊχ.: νυζσως »γονιίδουμπε; ἴβαϊθοῦ: υἱοῖ 

ῬΟυδεϊνοϊκ, “8, στοδί σϑΌ]0."" --- ἸῺ ἰγρίοαὶ ζ0]- 
ΒΙΙοπὶ οὗὨ πὸ Ῥτοιηἶβο, αθῃ. χὶϊὶ. 8, πιΐμουΐ 
ἀουδί κἰϊτηυ]αίοἀ ὈΥ [86 εἰ δηὰ τοθάθσδ οἵ 
09 Τογὰ ἰπ Εμχγρί (οομρ. ἰχ. 20; χ. 7; χὶ. 8) 
ἐο δοοὶς ἐμοὶ βαϊ γδίΐοι 1} Ιαγϑοὶ, ἃ χγϑδὶ τυ}]- 
ἐϊαὰο οὗὨ τιϊχοὰ Ῥϑορὶθ ἠοϊποα ἐμ οιιβοῖγοβ ἰο ἰδ 6 
ἀορατιϊπρ Βγδο] 68; δηὰ, δοοογαάϊηρ ἰο ἐμθ χον- 
τίς ᾿ἰάθα οὗ ἐμ 96 18} Θοτϊπιμοην 68] 0}, ΤΠ ΟΥ̓ 
οουἹὰ ποῖ ὯὈ0 το ρ6]16, ἰοῦσι ἰμ686 ρϑορὶϑ 
δου σασὰβ Ὀθοδιηθ 8 ΒΏΔΙΟ ἰο ἰΒθΏ. Μά, ΝΌμι. 
Χὶ. 4, πΒΘΓΘ (Π6Υ διὸ ο6]}]0ὰ ΠΌΘΟΝ, τηθά]ογ 

(611). Ιἰΐοτα!γ, 86 οοἸϊοοίδομ. Οοταρ. σαί. 
Χχῖχ. 11]. 

γον. 89. γιά. τον. 84, Τὶ ἀοοβ ποὺ τπϑδὴ ἰδμδί 
ἐδ 86γ Βαὰ 80 ἐΐπι6 ἰο ἰοαυθα ἐμοῖς ἀου κι, Ὀαὶ (Πδἱ 
86 δὰ πὸ (ἴθ ὑ0 Ῥσορδτο {μϑιηβοῖνοθ Οὐδ Ὁ Ρ 
ῬΓοΥ βίο 8 Ὀθδῖάθ8. ΤῈ ἀο]Ἠἑγόσϑποθ σᾶῖλθ ὉΡΟῺ 
ἔβότα ᾿1κΚ ἃ δίουγιω ; ἰΠ0} ὍΟΥΘ οὐϑὰ ἰδγαδίὶ οὐοἱ 
οὗ Ἐργρί. 

γεν. 40 Ῥιά. (86 Ιπἰτοάδυοίίου, Κοὶϊ 1{., ν. 
80, Κηοῦο)], ν. 121. 

γόον. 41. Ὅυ ἴ86 560] -δϑῖθ ἄδγ.--- ΚΠΟΌοΪ 
ΒΔΥΒ ὙΟΤῪ ΒίΓΘΏρΟΪΥ, ὑμαὺ (Π6 τηρϑηΐηρ 18 ἐπαί 
“Δ 600 οπἰογοὰ Ἐρυρί οα (Π9 Βαπὶθ ἀδύ, (89 141} 
οὗ ΑνὶΌῦ. ΚΟ] υπαάογδίαπαβ ἰμ6 ἀΑΥ Ὀσίογο ἀθ- 
δἰχηαιοά, τοσϑ. 11-14, Ἧ7ε δβϑῦπιθ ἱμδὺ ““ἀδΥ ᾽" 
ΒογΘ ἀοηοίοα “ {ἰτιθ᾽᾽ ἴῃ {8}0 ΤΏΟΓΘ ΚΘ ΠΟΓΆΪ 86Ώ86. 

νον. 42. Κοΐϊ γοπάουβ: ηἰκμί οὗὨ ργοϑοσυδίίΐοῃ. 
Ἐποῦοἷ: ὁ ζοείϊναὶ. Βοίδι ἰάθ88 δῷ ἱῃυοϊνοὰ ἴῃ 

Ἴθ, διὰ ου θαυ} ὑπ ἐοχύ δἰτοβ ὑ0 Οσρυθββ {88 

δη πο 5 ἱπαϊοαίοα ἴῃ οὐτ ἰγδπδὶδίΐοη [[Δπξϑ 
Τϑπάορδ: “ει ολα Ἡαολέ, “1οϑιῖνο νἱρ]."" ---ΤᾺ.] 

γοσα. 48-.40Ὁ. Ἐ8ὸ οτἄΐϊμπιδποθ οὗ ἐδ) 9 85- 

Βουο..---ΠΡΠ, ἑ. σ. ὉΠ, ἴανν, δίαίιἰθ. ΑΒ [δγϑοὶ 

ΠΟῪ Ὀοκίηβ ἰο Ὀθοοῖμθ ἃ ῬΘΟΡΪῈ δηὰ 8 ρορυδτ 
οοῃβτοκδιίου, ἐμὸ τηδὶη ἰθδίωγοβ οὗ (μοῖρ ἰοκαὶ 
οομϑιϊίαιίοη ΔΥΘ δὶ οὔοὸ ἀοῆηοά. [ἐ 41] δίδγίϑ 
τὶ ὑπὸ ῬΆΒΒΟΥ͂ΟΡ 88 {80 τοὶ σίουβ οοϊαη οι 
οὗ πὸ Ῥθορῖίθ, ἴοῦ Ἡδΐοδ ΠΟῊ οἰτγουτϊποίβίοῃ ἰδ 
Ῥτοδουὶ θα 88 ἃ Ῥγϑγοαυΐδίίθ ΑΒ οἱγουπιοίδἰοπ 
οοῃδίξία θ8 (89 ἐποϊρί θαι Ὀουπάδεγ- πο δηἀ δορᾶ- 
ταϊΐου Ὀοί τ θθἢ ϑγ89] δηὰ 86 Ἰ1ἴ8 οὗὁἨ ΒοσΌΪΔΥ Ρ60- 
ΡΪθ, 80 80 ῬΩδοθ δὶ δοτημιῃΐοι 18 (8 6 ΟμΔΥΔΟοΙο;- 
ἰϑιῖο ζεδίατο οὗὨ (86 Θοταρ]ο θά δβοραγαϊΐοη. Εἶγϑὶ, 
{89 οουστοκδίϊοι 8 ἱπϑιϊίαϊοὰ ; (6 ἔο]) ον (ἢ 9 
ῬΤΟΙ αἱ ΠΑΣΎ ἱπδιϊιαἰΐοι οὗ (Π6 Ῥυιοϑίμβοοὰ ἴῃ (δ 9 
βΒαῃ οι δοαϊΐοα οὗἨ ἰῃ0 γβι "ΟΤΏ : (θὰ ἰμ6 ταδὶ 
ἰγ8660 οὗ ἰδο ἄχοἄ 1ΐπθ οὗ ἀἰδιϊ ποίου, ἱπ (Π6 οταϊ- 
ὭΔΩΟΘ οὗὨ ἰδ ἔοδϑδί οὗ υππ]οδυοηθὰ Ὀγθδὰ-: ἐμ 6 
{86 ἄγει Ῥυου βίοη (Ὁ. {86 Ῥογιωδηθηΐ βδογίδοὶδὶ 
ΒΟΡΥΪοΘ, ἰῃ ΦοΠΟΥΔΙ᾽ 8 οἰαἰ πη [ὉΣ Ηἰπι86]7 (80 
ἄτϑι-ὈοΟτ οὗἁὨ ὈσΘΔΘίδ, χὶϊὶ. 12, τ ΐ]9 ἃ ἀϊθιϊηοιΐοη 
8 δ' ὑμὸ δδιὴθ9 ἰΐπ)9 τηϑὰθ Ὀοίνθοι οἷοδη δηὰ 
Ὁποΐϊοδη Ὀοδδίβ, γον. 18: δλῃὰ δηδ}γ (Π6 ἰηιϊἱπη8- 
(ἴοι 8 τηϑὰο ἐμαὶ {πμ9 παίμγαὶ Ββδοοσγαοίβὶ ἀυὶν οὗ 
89 ὅτει- Ὀσσῇ 888}} 6 σοἀθοιηοα δηά ἰσχϑηβίοσγοά 
ἰο ἃ ροεί(ἴοα ὑτὶοδίμβοοά, Το αἰγουμηβίδησο ἰμδὶ 
8.80] ἰβΒΟΣΘΌΥ οϑίῃθ ἱηίο 8 ΠΟῪ τοϊδίϊΐοι (0 ζ30- 
Τοΐβποσθ, “ἰδαὺ 8 ογτογὰ οὗὨ βίσϑηζοσθ οἰηϑὰ 
ὑποιδοῖνοβ ἰο 89 ἀοραγίϊηρ [6γδ6] 1168 (611), 
8 ΟὨΪΥ ὃθ Γοζδζἀθα 88 ὁὴ9 οὗ (86 ΟΟσΔΒΙΟΏΒ [ὉΓ 
ἐπι ἄχϊπρ οὗ ἰδ ὅτεί θδίῃγοα οὗ (86 αν προ ἢ 
γγ͵δ'ϑ ΠΟΘ ααἰΐθ ἴῃ ΡΪΔ06.---Τἧ δίσϑ (6: .--- Ἦ δὶ 
8 βαϊ ἃ οὗ 89 323, ΟΥ ποῃ-Ιδυδο 6, ἰὼ ροπθ- 
ταὶ, ἰ8 ΙΏΟΣΘ ῬΔΡ(ΙΘΌΪΔΕΪΥ βαϊὰ οὗἨ (9 8ο᾽ ὝΣΠΟΥ 

ΟΖ) διὰ οἵ {πὸ μἰτοϊϊης, ἀδυ-Ἰδῦοτος (Ὑ57)) 
ΤῊ Ἰδίίοσ, ἱζ ἡοὺ δὴ [8.86}10, 8 ἃ Δ Ὅ[Ὸ χο- 

δἰἀ95 8 ἸΟΏ ΟΣ ΟΥ ΒΒοτίον {ἶτπη6 Δίλοηβ ἰδ 9 [5τ86]- 
ἰιο8. Ὑοί (80 ὁχοϊυδίοι ἰβ ποΐ δοβοϊαΐθ, οχοορὲ 
85 Τορδτγβ ἰμὸ υποϊτουτηοίθοα ; ΟΥΟΥΥ͂ ΒοΡΥδηΐ, 
ου ἔδα οὐδοῦ βαῃᾶ, τῖῆο Βα μι (8 ἰο οἰγουτησὶδίο 
(ΟΣ Ὧο οὔθ δουϊὰ 6 οἰγουπιοϊϑοὰ ὈΥ ΤΌΓΟΘ, 
δι Βουκ οἰ ουταοΐϑὶ οι 88 τϊι ἢ {86 ορίΐοη οὗ 
811) δαδϑυῖιθθ ἰδ9 ῥγυ ]ορο8 δηὰ οὐ] σϑιΐουδ οἵ 
(8ὸ οοιμηπηΐοῦ. ἮΤμυ8, ἰμογχοίοτο, Π6 αἰδιΐῃθ- 
ἰἰομ οὗὨἨ 61845868, 85 Γοϊαίοὰ ἰο (86 σοι ΐοῦ οὗ 
(6 ΡΘΟΡ]6 οὗ αοά, 15 Βογϑ ὀχοϊυάϑα. 

γον. 46. πὶ οὶ ΒΟουδ9 618]} ἰζ ὍΘ Θδῖθ:. 
.-,Α ΠΟῪ οἰΐογοοιηοηὶ οὗ (86 αν ἰμδὺ {πὸ ὁ018- 
τουηΐοι, 85 βοῖ, τσδὶ Ὀ6 τοδϊηἰδἰ θα. Τδο 8ἰᾳ- 
πἰδοδηοο οὗὨ ἰδ9 πορὰδ: “ποὺ 8880 Ὡοί ΟΘΔΥΓΣΥ͂ 
ἔοτι ἢ δυρδὶ οὗ (δε 68 δὺυχοδα," (μ9 τιϑαϊωγνδὶ 
ΟΒύτοΣ μδὰ ᾿ἰ{{10 οοπμοθρίΐοιυ οὐ ἢ 

Ψοσβ. δύ, δ]. Τὸ ποχὺ ἰο π6 δδὲ σϑῦβθ ἀ6- 
οἷἴαγθα ἐμαὶ {π8 Ὀδοδῖιο ἃ χοᾶ ουδίοηι ἰῃ Ιδγϑοῖ; 
δηὰ (ἰμο 1α8ὲ ὁ50 ΤΘΟΌΓΒ δραὶῃ ἰο {μ9 ἰάἀθηςὶ ἐν οὗ 
ἐπ 7ο5βιΐγὸ ἄδνν σῖϊ (μ6 ἀδὺ οἵ {86 ἀδοὶ)ίγεσϑῃοθ 
οὗἉ ἴϑγϑοὶ ἔγοιαὰ Εσυρί. 

ΘΙ. ΧΙΙΠ]., τοῦ. 1. Βα ουν πο π16 ΘΥΘΣΥ͂ 
Βταῖ-ὈΟΣῺ.---“ΤῊΘ βδποιδεαιΐίου οὗἩ (μ6 δγεδί- 
ὈοΟΤΏ ἰθ οἰοβοῖγυ οοηπποοίθα σῖῖ (86 ῬΦΒΒΟΥ͂ΟΣ. 
Το Ῥδββοτον οἴδοοίβ (Ὁ) (6 θχοιαρίΐοι οὗὨ ἐδ9 
βνϑί- Ὀοση οὗὨ [βγδοὶ, δῃηὰ η6 οχοιηρίΐοῃ 888 88 

ῖι8 δἷω ἰμοὶγ βαποιἱβοδίϊοιυ " (Κοὶϊ). Βαΐ (89 
(πᾳ ταοϑηὶ 8 βδῃοί  βοδίϊοα ἴῃ (88 ὨΔΥΣΟΥ͂ΘΡ 

4 [16 τοίϑγϑποο [6 ἴο {6 Οογρη- ΟὨχίσεὶ [δδίϊναι, οἴδσϑο 
(ογέχοὰ ὈὉγ τἴπ6 Ρυ ὶο ργοοθθδιοοδβ νι ἰσ ἂτὸ μοὶ 1 ἔσοσος οἵ 
ῖδμο μοθῖ.-ΤῈΣ. 
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86:86, ἰδ 9 ργθρδγδίίοῃ οὔ (ἢ βδοογάοίδἹ οὐῦὰον δπὰ 
οὔτδε οὔοτίη 8; (07 1} 3ΘΏΘΓΥΔΙ δα οὐ Βοδέΐοι σοτα- 
Ῥτίδοὰ {89 8016 Ῥθορ]θ. Ηθζὸ ἯΘ μδΥ9 ἴο ἀο τῦὲϊὰ 
δδῃοι δοδίϊου [05 ἐμ δρθοΐδο βουυΐοθ οὗ ϑϑβουδὶ. 
Τι ἰ6 δδΕοδυτηϑὰ ἐμαὶ ἰῃ9 βτηύ ὈΟΤΏ δ΄Θ τοργϑϑοηϊδ- 
ἐἶνοβ δηὰ δυγοίλοβ οἵ 86 πῖιοἷθ σοο, δηὰ δαί 
ἐδοξοίοτο, Ἡὶϊεδοῦΐ 189 ἱπίοχυοπίίοη οὗ ᾳτοθ δηὰ 
[οτὈθδυδηοθ, {Π0 ἄσδι- ὈΟσ οὗὨ [5780] δ]80 που]ὰ 
Βδυθ ὕθ6η δ'δῖὶῃη. Ασοοράϊηρὶυ, [860 ΡὮΏΣΔΒΟ: “1 
158 ταῖης,᾽᾽ τοΐοσβ οϑε δ Υ Ὡοὺ ΟὨΪΥ 0 ἰδ6 ἔδοί 
(δὲ Το ον οτοδίθὰ ὑπ σι. Ὀοτ, 85 Κυγὶς 
τοδὶ πίδί δ, Ὀαὶ 801}} ΙΏΟΓΘ ἰο ἐμὸ χίρηῦ οὗ Ῥο58598- 
βἷουῃ τ ρϊοῖῦβ (μΐἷβ ρτδοΐουβ ἴαυον Θ8(8 Ὁ] 18} 68. 
ΟῚ] ἀθαΐθα ἐἷ8. 11 το ΐθσβ, 9 δδγ8, δοοοσάϊηρς 
ἐο Νυτι. Σἰὶ. 18.» Υἱϊ!, 17, ἰο (860 ζἔδοὶ ἐμαὶ “261ο- 
ΥὙΔΕ, 05 ἐ!0 ΔΑΥ ὙΒΘΏ 86 δἷοῖν (86 ἄσϑί- ὈΟση οὗ 
Ἐκγυρνὶ, βαποιϊδοὰ (9 ἄσβί-ὈΟσ οὗ ἴδγδοὶ, δηὰ 
Ἰδογοΐοτο δραῦροὰ ἐβϑ. Αἢ Ὁ] χα -ΟδἸ νἱηϊδίϊο αἷ8- 
Ῥοεϊ(ΐοι οὗ ὑμίησο, ΒΟ δοοῖὴβ ἰο ρτουπὰ ἰδ9 
δχοιηρίΐοη ΟΠ «ομονθ 8 οαρτίοο. Ὦ1Ϊ6 ἐδ 9 
Βασι δοδίξουθ ϑϑηποὶ δο αἱδδοοϊδίοϑα ἔγοιὰα (80 
θχοιηρίΐοι, 85 11{1}0 ὁδῃ ἐμθ οχοιηρίΐου ὃθ ἀἶΐδδο- 
οἰδἰοὰ ἤγοτι 9 ογοδίΐοη. ΤῈ οἱοοίΐοη οὗ [5γ86] 
6 ἱπάοοὰ (}6 Ῥγογοαυΐδὶίθ οὗ ἐμὸ ὀχοιηρίΐζοη οὗ 
80 5τδοὶἐἰἷδὰ βτϑίθοσῃ; Ὀσπὺὺ ἰμΐθ ὀχοιηρίϊοι 
δειίη, 85 δὴ δοὶ οὗ φτϑοθ, ἰ8 4 οοπάϊ(ΐοι οὗ ἰδ9 
Βροοΐ] βαποιϊ δοδιίϊοη οὔ (0 ἄτϑί- Ὀοσι. 

γον. 8. Ἐθεσοσῦοσ [815 ὅδν. ““1ὴ γτόγβ. 
8-10, (0 οτάϊπδηοθ γοδροοίϊης ἰδ 6 βού ἀδυβ᾽ 
ἴοδδὶ οὗ ππηϊοαυθηθᾶὰ Ὀγοδὰ (χὶϊ. 16δ-20), 158 τἸοϑὰθ 
Κπόπῃ ὮὈΥ Μίοδοϑ ἰο [89 ῬΘΟΡ]9 οα {π9 ἀδγ οὗ ἐπ 
ὁχοάπβ δὲ ἰΠ9 ϑίδίΐοῃ ϑυοοοί᾽᾽ (Κοϊ}). ὁ 
δνὸ αἰτεοδὰν δῦουϑθ (οῃ σχὶϊ. 8) ροϊηϊϑὰ ουὲ ἐδο 
ἐποοσυθοίπ 688 οὗ ἰμΐ8 νἱϑν. [ 16 411 (δ ΣΏΟΥΘ 
ἱποοττοοὶ, ἱἴ, τι Κ οὶ] δηὰ οὐμοτδ, τὸ δηὰ ἰπ {Π9 
Ἰοατθῃ 8 ὈοΪ οὗ δ᾽ πῇ] πϑϑβ. Τ80 Ἰδού πλὶοὰ 
[89 δοννβ δὰ Βογοιοΐοτο δὰ νγχὰ8 σοῃηποοίθα ΜΠ} 
ἐδο Ἰοᾶυθη οὗ Εαγρί, δῃὰ νγ88 ὑδ8 διίθα ἰο ΒΕΣῪΘ 
88 ἃ Βγτοῦο] οὗ ἰδ δοὺὶ (δαὶ ἐμ τ σα σοπποοίοα 
Ἡΐϊ (6 εἰπέ θ88 οὗ Ἐκξγυρί, δπὰ ἰδπδί {μὲΐ8 ὁο- 
ποσίΐοι τατδὲ Ὀ6 Ὀτοίοη οἴ. [ΙΓ πον ἰδ6Υ δὰ 
ποῖ Ὀ60ἢ ἀσῖγϑη οὔϊ 80 Βδϑι}}γ, {Π 07 που]Ἱὰ πᾶγθ 
δὰ ἐἰπιο ἴο φῬγοάπμοθ [0Γ ἐδβοιηβοῖνοῦ 8 Ῥυχσο 
διὰ Βρϑοϊδοδ νυ 9 οἶδα ἰοδυθῃ, δὰ ὑ8 186 ῬΟΓΠΔΡΒ 
δοοιηθὰ ἰδ πιοῦὸ ἀοβὶ γδῦϊα πίη, 88 {89 πη- 
Ἰεδυοπθά Ὀγοδὰ νἯδϑ ῃοὶ ὙΦΥΥ Ρδ]δίδὉ]9. Βαὶ [ῸΣ 
(ἷδ ὑπ 79 γγ͵ὁ8 η0 ἰΐπο. ἯΙ (818 υπἀογδίδηά- 
ἴης οὗ [0 6886, ἮΘ ΣΟΠΟΣ ἐδ9 Δϑ8ὲ οἴαυδο οὗὨ ΥΟ Ὁ. 
8, “’ 8ὸ ἐδαδύ ποίμίηρ Ἰοαυθηθα νγγὰ8 ϑδίϑη,"" [ςΤ18 
ἰγϑπδδίίοη, ΒΟΥΟΥ͂ΘΡ, 18 ΒΑΡῪ Ῥοδβ᾽Ὁ]9.---Τ 7. 
--ΓΨΦὍδο Βοτι89 οὗ δοσνδηιῖὶδβ. ϑογτυδηίβ οὐ ὑσϊναὶθ 
ῬΘΙΓΒΟΙΒ ΠΘΥ Ὑ6ΥΘ τοὶ, ἰϊ ἰδ ἰγῦο, Ὀαὶ 4}} Εσγρὶ γγ88 
1Ἰοδὰθ 107 ἰθτα ὈΥ ῬΒΔΓΔΟΝ ὁπ ΒΟΙ890 οὗ δ᾽ ύοδ. 

γοτβ. 4, δ. Το ὌτΩΘΠΟΥ ἴῃ ἰμ6 δηΐοτοθιηθηί οὗ 
ἐμ ἔοδϑὶ ἴ6 ἀου  }688 ονίπρ ἰο (μ9 ἔδοί ἰδὲ ἐπ 6.9 
Ἧ8Β Ἴ0 ῬΙΘΔΒΌΓΤΟ ἰῺ οαἰΐηρς [86 υο]οανθηθὰ Ὀχοδά. 
Ηξεηδο ἐδ ζοδιϊτα ἰδ τορτοδοη θα 88 οἰ 66Εγ ἃ β6τ- 
ΥἱοΘ τοηδογοα ἴοὸ ἀοὰ. ΤῈ 1868]8 δοσοιηρδηγὶης 
ἐδδοῖκ- ον ρ5 Ῥγοϑογυϑα (ἢ 9 Θαυ τί. 

γεν. 6. Οπ ἴδο βονϑσειῖῆ ἄδν. ἴῃ ἰμὸ 1ἷπ9 
οὗ [890 ἔοαδδι-ἀδγβ {86 βουϑηὶϊῃθ ἀδὺ ἰδ βρθσὶδ}}γ 
Ἰοθηϊϊοηθαὰ 848 ἰδ ζοβέϊνο ἐθγιηϊῃαίϊοη : οὐ ἰΐ 
ἬΟΥΪς οοδδεα, δηὰ (86 Ῥ6ΟΡ]6 δδϑϑ Ὁ] ἰοροίμον. 

γον. 9. ΟΣ ἃ δίβ προσ τ Βαηᾶ, Αο- 
οοταϊηρ ἰο Άϑρϑῃοορ, δ᾽] βίου 8 τηδὰθ ἰοὸ ἰδθ 
Βοδίμοη ουϑίομῃ οὗὨἨ Ὀσδηάϊηρς τη ἶ8 οἢ (86 ἴοΓο- 
Βοβδὰ οὐ; βδηὰ οὗ βοϊἀΐοσβϑ δηὰ βδ'ανοβθ. Καοὶϊ, το- 
ἰογστίης ἴο Ῥουὶϊ. γΥἱ, 8 δηὰ χὶ. 18, δδϑδτηθθ ἐμαὶ 
ἮΘ 8ΓΘ ΡὈΓΟΔΌΝ ἰο υπάογβίδπη ἃ Ὀτδσοὶοίδ ΟΥ 
ἐγοηιοῖίβ. Βα ἴῃ ἰμ0 Ραβϑδᾶκϑθ αὐοίοὰ 8 τῃ068 

ἸΔΟΥΘ ΦΘΏΘΣΑΙ ἱπου]οαίΐοι οὗἨ Μοβοδ᾽ ποσὰβ ἰ8 
τηθδηΐ, ΙὩΔΑΙΏΌΟΝ 88 {16 79}0ὕ}8 ὙΟΓΘ ἰ0 ΟΌΒΟΤΥΘ 
ΒΟΥ͂ΘΓΔΙ ατοϑδὶ ζοδιϊνα]β, ἰὰ ἰδ πο 09 Ὀ6 δδϑουιηϑὰ 
μὲ ὑπ 6} γοτθ ἴο 06 τοαυϊγθὰ 0 ΟΔΡ ἐδ Βὶ (18 
ΟὨΪΥ οη ἰμ0 ζδδϑὺ οὗ π]οαυθηθὰ Ὀτοδὰ; 4}} [}9 
688, 838 ὑπὸ ἀδὺ νῶῖβ 8δὸ ἀοδηϊίοῖγ ἤχϑοὰ. γ7ὁ 
ὑἰβογθίουθ ΤΘ (890 οχρσχοδβίοη Ὀοΐὰ ἤοτο δηὰ ἴα 
ΒΟ. ΘΓΟΏΟΙΩΥ 88 ΒΥ 0110, Ὀὰΐ δυρχοδίοα Ὁγ 8 
ῬΡΟΥΟΣΌΪΔΙ ῬΏΣΑΘΟ ὈΟΥΤΟΥΘα ἔγοτα (86 πδίϊοη8 
οὗ δηἰϊᾳυϊγ. ΟἿΥ ἰδηρύδρο 888 8 δίτοδὺ ὑΓΟῸ- 
γοΣὈἷδ], Ὀαὶ 1685 οἰθαδηί, ὀχργοβδίοη. ἸΤμαὶ {89 
Ῥμαγίδαϊο Φονγὦὲ δύϊου σὰ δοί 18}}} τοδθ ἐμϑι- 
δεῖνοϑ βο  ῬΒυ]δοίουΐθβ ζτον οὐ οὗἉ (Ποἱτ ΒΊΔΥΘΥΥ 
ἴο {89 Ἰοἰίοτ οὗ ὑπὸ ῖδᾶνγ. Κ'60 τοσο ἱπ ἀοίδὶ} ἴῃ 
ΚΟΙ͂], 11. ὑ. 87. 

γεν. 12. Βνοῖν Βσγαῖ-Ῥοσ οὗ Ὀθδδῖβ. Εἰτοί, 
ἐδὸ ἰοχί ΣΟΟΌΓΒ ἰ0 {86 οοἴμϊλοῃ βίδίαίθ σοδρθοίὶῃ 
80 δγϑι- ὈΟΤΏ οὗὨ 98 δυὰ Ὀοδδίβ: ἢθΏσ6: 8 
ἐδαὲ ὀρϑδθ ἐμ ποι. Αοοοτάϊΐηρς ἰο Κοὶϊ, 
80 ἰθσὰ ΡΠ, ἰο βοὺ δρδσί, οἵον, 18 πδοὰ ἰὸ 

Ῥοϊηΐ ἃ οοῃίγδβὶ ἰο 89 Οδπμδϑηϊ 188} ουϑίοτα οὗὨ 601- 
Βοογδίΐϊηρς 86 γβί-Ὀοση ἰο ΜοΙοοῖ ; μὸ αυοίο8 
1μον. ΧΥΪΣ;. 21. Βαὶ (89 ΤΟΥ ΒθθΒ ὑὸ ΘΧΡΥΘΒΒ 8 
ΤΔΟΓΘ ΟΣ ρίηδ] δηὰ ΚΟΏΘΓΔΙ δορδγαίΐοι οὗ Ἡδπαὶ 5 
οἴιογοα ἔγομι υῆἢαὺ 185 ηοὐ οἴἴἶογοα : ΟΥ ἰΐ Σῃ68η8Β (0 
ἰἴοΐ ἀορασί.-- 88 τα]65. ὙΠ (Π 8 ταδί ον, 
(δογοίοσο, {9 ἔϑιαδ]9 ἄσδί-Ὀοση δᾶτο ποίμἰπρ ἴο 
ἀο. Το δγβί- ῬΟστι Β0Ὰ 8 ἐμὸ μοδὰ οὔ {89 γουπᾳς 
Βοῦθο, 89 Βοὶν οὗὅἨἩ ἰδο οἷά Ὠουδθ. Α5 ἰδ9 Ποὶν 
οὗἩ ἰμ9 οἱὰ Βουϑθ 9 8180 δδϑιπιϑδ 18 χυϊ!: 88 
{80 Βοδὰ οὗ ἰδ γουπᾷ Βοῖι89 ἢὮθ τηῦδὺ γοργοβους 
ἰι. Μοζθ ργμαγίϊουϊασ βδροοϊδοδίϊουβ σοῃοορηΐης 
{89 ὅτϑι- ὈΟΣΏ τη 810 οἰθδ Ὀθδϑὶ δ’Ὸ βίνϑῃ ἰὴ σχχὶϊΐ. 
29 {60), Βουί. χν. 21. 

ον. 18, 10 χοσὰ οὗ ἐδὸ ἀϊεἰϊποἰΐου Ὀθίνγθοα 
οἴδθδῃ δηὰ υποϊοϑδη Ὀοδδίϑ. Το βυδδιλίυἰΐοι οὗ 8 
ΒὮΘΘΡ ΟΡ Κὶὰ ζ0} ἐδ: 8886 ἰβ ἃ ῬΤΟΟΥ͂ (μαι (9 ὑποΐοδη 
Ὀεδϑδί δἰ ζηΐῆοθ8 ποὺ ἐδ ΟΥ̓, Ὀαΐ {8:9 ῥγοΐδῃηθ, ἐπδὲ 
ὙΠ ΪΘὮ ἰδ οὶ διέοα (0 ΒΟΥΥΘ 88 ἃ τοὶ] κου βυτοῦοϊ. 

γον. 14. θη ΤῈ δοχὶ 8βδϑσοῖβ 866. 
Ενθῃ ἴῃ [86 ἐμοοῦσϑου ὑπ᾽ ΘΟΓΘΠΙΟὨ 8] ἩΤΟΣΒΒΐρ 
ἷθΘ ἰο ὯΘ ποὶ ἃ ἀστὴρ οπ6, ΤΘΡΓΘΒΔΙ Δ, ΟΥ ΘΥΘΠ 
ΒΌΡΡΓγοβδίῃβ, φυθβίϊοηδ δῃὰ ἱποιγυοίΐοη, Ὀυΐ 18 (0 
6 Βρὶτἰἐυ8]126ἀ ὉΥ͂ ᾳυροθίΐοηθ δηᾶ ᾿ηδβίγυοίίοῃ. 

γον. 16. 41} 186 Βσαῖ-Ὀοσει οὗσον ΟὨἱ] ἄτοσι, 
Ἐ 611 ορροβϑθβ ὑπὸ Υἱοῦ, ὙΘΥΥ͂ Ῥγουδίθηΐ οὗἁ οἷά, 
ἰδὲ (80 ΒβΒδηοι: δοδίΐου οὗ ἰπθ ἔτδί ὈΟση ἰδ ἴο ὉΘ 
ἀογὶνοα ἤγουν ἰι6 ἀοδίϊηδίζοη οὗὨ [89 ἄτβί- Ὀοτα ἰὸ 
Ὧο Ῥτγίοδίδβ, Βυὶ Βὸ δἴοσγναχάθ (11., Ρ. 86) Εἰ τ Β6 
Ὀτΐηρθ ΤΟΥΤΑΤΒ ΤΟΒΒΟΩΒ ΒΙΘΙ τοΐαίο Ηἷ8 ΟὟ 
γίον, Τουπάοαά οἡ ἰμδὶ οὗ Οαυΐγδηι δηὰ Υἱϊείη μα, 
ΘΒρϑοΐδιν ὉΥ οἰϊίΐηρς Να. 111. Νοιδίης οδὰ Ὁ6 
οἴθδσος ἰδ Ναπ. 111. 12. 

γεν. 16. Α180 ἰῃ σϑίργομοο (ὁ ἐδ6 ῬἈγ]δοίοσίθβ 
ν Βο]ά ἰο ἐΐ9 Βγιθ0}1 681] ἱπίοσργοίδίϊοη οὗὨ (ἢ 9 
Οαδτγαΐϊοθ ἐπ Ρροβὶ (ἴοι ἰο {μο ᾿ἐίθσαὶ ομο οὗὨ (9 
Τα]τυἰδὶ8; δὸ Καὶ] 1Π1., ἡ. 87. 

4 [61] Βαγε: “1 Ὑδδὲ ἨΔΥῪ {ΠῸΥ 'οτὸ ἴ0 Θοηδοογαίο ἴΠ0ῚΡ 
ἸΠ}9 ἴο ἐπο 1οτγὰ ἀορρῃάθα οἱ ἐδο Ἰκυτ 6 ἀἰτεστίου, ψἘ ]οἢ Ρτθ- 
δοτί Ὀεὰ τηδὲ ἸΠῸΥ δῃου]ὰ ρογίοσττη [6 πομῃ-δδοογάοίαὶ ἰαῦυγα 
εοπηροῖοά τὶ τ τ 6 δα ποίπαγυ, δηὰ 80 ὈΘ ἴδιο ρυίοδῖδ᾽ βογυδηῖθ 
ἴῃ τὸ βδογϑὰ δοσυίοο. Ὑοξ ἔτη 1Π|8 βογυϊοθ ΜῺῈ8 δίϊογιταγ δ 
ἰσδαηδίοσγοι ἴο ἔδο 1υονί θα ΩΝ ππλ. 11|.}} ας ἴῃ Ρ͵δοθ οὗἁ [ξ 119 
Ῥόοορὶο σοῦ σοηυϊγοὰ ἴο τοάδοτ ἰδποῖν ἤἄγοι-ὈΟΓΏ δ0 8 ἰγοπὶ 
πο βοσνίοϑ ψηϊοῆ Ῥγ85. που θη οἱ ἔδποπι, πὰ ψ ἘΟἢ Π δὰ 
Ὀοοη ἰγδηδίοσσο ἴο 9 1, ΟΥ68 ΠΟ ΓΘ ΒΌ ρΘ.Π ἰοα ΓῸΓ 
ἘΠΟΣΩ, ἑ. 6. ἴο ΣΆΏΒΟΠι [Ὥστ ὈΥ͂ 1.6 ραγτηϑηΐ (0 [6 ὈΓΙοδ[8 υΥ͂ 
ἢτνο βῆοκοίβ οἵ δ ἵνοὸσῦ ἴ0Γ ΟΥΘΓΥ ρόσδοη, ΝΌμ. ἰἢ, 47; χυι . 
16." Ναπι. 1}. 12, ἀῦοτο γοήοττοᾷ ἴο 86 οοηζαςης οί ̓ τίου, 
ΒΑΥΒ ΒΙΤΡΙΥ πὶ ἰὴ6 Σσυξέοθ σπόοτο δυῦνβε υἱ ἃ ογ ἴΠ6 τε» 
γ͵γπ, θὺϊ ἀἄοοβ ποῖ δαὺ ἴδαὶξ ἴπ ἄγβι. ὈΟση ἩΟΤΟ ΟΥ̓Κ ΉΔΙΥ 
ἀρδιίηθ4 ἴο ὈΘ ρμγίσοία. ἸΔΏρΘ᾽ οἰδίοιλϑηῖ, [ΠΘΓοίο ΓΘ, θΘθ στ 
ἴο Ρ6 πη νασζϑη(οϑ..-.-.Ἐκ.. 



44 ἘΧΟΌΌΞ. 

ΕὈΟΠΠΗΤῊ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

ὉὈϊτοοιῖίος οὗ ἴ86 Ἐχοᾶμα. μο Ῥυταυϊς. 0 Ὠϊ]δῖτθασα. 9 Εϊοᾶ Εἶθ, πο Βουα 
οὗ ῬιϊυσΡΏ. 

ΟΒΠΑΡΤΕΒΒ ΧΙΠ. 17.--ΧΥ͂. 21. 

Α.--ΓΙΚΕΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΝ ΜΔΒΟΗ. ΤῊΕ ὈΙΒΤΒΕΒΒ. ῬΑΞΒΑΘΟΒΕ ΤΗΒΟΌΘΗ 
ΤῊΝ ΒΕ Β8ΕΑ. ΦΟΌΡΟΜΕΝΤ ΑΝῸ ΡΕΠΙΨΕΒΑΝΟΕ. 

ΟπΑρ. ΧΙΠῚ. 17-- ΧΊΥ, 81. 

17 Απὰά 1 σϑιὴθ ἰο ῬΡΆ88, θη ῬδΒαγδοῖι δα ἰδ [89 ρθορὶθ γο, ἐμβαὲὶ αοά Ἰ᾿οᾶ (ποτὰ 
ποῦ ἑᾳγοιισ, [ὃψ] (9 ψΑΥ οὗὨ (Π6 απ οὗ [89 ῬΒΠ] 1. Π65, ΔΙΒουρμὰ [{0γ]7} ἰμαὺ τοαϑ 
ΠΟΆΓ; [Ὁ α0α βαεϊά, 1,εϑὲ ρογδανθηΐυσο [86 [1,εϑὺ [86] ΡΘΟρ]6 σϑρϑηῦ, τ μθ (ΠΟΥ͂ 

18 β660 τὸΆΓ, 8η4α [Π6Υ τοίυσῃ ἰο Ἐργρῦ: Βυΐ ἀοα Ἰοα {Π6 Ροορὶθ δρουὺ ἑλσγοισὰ [ὃψ] 
[86 ΜΑΥ͂ οὗ (πὸ τ] ΘΓ 688 οὗ (μ0 Βοα ὅθα. ἀπά {86 μι] άγθη οὗ [5γ86] τοηῦ ὉΡ δδγ- 

19 ποβϑοά [Δγπ164] ουἱ οὗ [6 ἰαπά οὗ Ἐργρίς. Απά Μοβοβ ἰοοὶς {μ6 Ὀοη6Β οὗ “3 Όβορἢ 
ΜΠ λα ; [ὉΓ ἢ6 Πα ΒΕΓΔΙΥ [β γιοῦ ] Υ] βσόση [86 ΘΒ: άγθη οὗ [βύβδοὶ, βαγίηρ, αοά 

20 Μ}}1] ΒΌΓΟΙΥ νἱβιῦ γοῦ, δηαἀ γ0 8}}8}] ΤΑΣ ὌΡ ΤΥ ὈΟΏ6Β ΒΎΔΥ Β6η06 ἩΠῚῈΕ γοὰ. Απὰ 
[Β6Υ ἰοοὶς {Π6}Ὑ ᾿ΟΌΓΠΘΥ [{Π6Υ ἸΟΟΓΏΘΥΘ ᾿ δύο ϑασοοίῃ, δηα Θμοδτηροα ἴῃ ΕΠ ἤδὰ ἴῃ 

21 [0ῃ] δ6 οδἄρο οὗ [86 ψ]] Θσθθθ. Απα «6μόνδὰ ψϑαΐ Ὀοίοτο [μ6πὶ ὈΥ ΟΑΥ͂ ἴῃ 8 ρ]1]}- 
Δ᾽ οὗ δ οἰουὰά [ὁ οἸουα], ἴο Ἰομα (πθπὶ (Π6 ΨΔΥ ; δπά ὈΥ̓͂ εἰρῃύ ἴῃ 8 ρ}Π|ΔΓ οὗ ἤγο, 

22 ἴο ρῖνο (μοι ᾿ρμῦ ; ἴο ρὸ ὈΥ͂ ἀΔΥ δηά πΙρῃΐς, Ηο ἴοοὶς ποὲ διὟΔΥ {π6 Ἀ11187 οὗἨ (89 
οἰουά [οὐ ο]ου] ὈΥ͂ ἀΔΥ͂, ΠΟΡ [86 Ρ1Π|Δ7 οὗἨὨἁ ἤγϑ ὈΥ πὶρμῦ, ἤγοηι Ὀθίοσγθ ἴ818 ῥθορὶϑ. 

ΟἘΔΑΡ. ΧΙΨΝ. 1,2 ΑΝΡ ΨΦοβονδὴ βραῖο υπίο Μοβοϑ, βαγίηρ, ϑὅροδακ υπίο {89 οἰ] γΘ 
οὗ [βγ86], (δύ ΠΟΥ ἕυγχη [τὰ Ὁ80Κ] δηά πε θμεο ἢ Ὀαΐοτο ΡῚ-Πϑμϊγοίμ, μούπθο ΜΙ 
40] δῃηᾶ (Π6 868, ΟΥΟΣ δρϑιηδύ [Ὀδί0γ0] βοβηιώ ΟὨ ; Ὀαίοσο [οὐϑγ δρϑ1}807 ἰὺ 88 

8. Υ86 ΘΠΘΒΙῺΩΡ ὈΥ͂ (80 868. ΕὟὉΓΣ [ΠῚ ΤΠ ΒΡΡΟΝ Ὑ7111 Βα Ὺ οὗὨἉ [16 ΟὨἰάγοη οἵ [βγϑεὶ, ΤῈ6 
4 αγὸ εαιπησιδὴ [Ὀ6ν]] 6 Γγ68] πη {μ6 ἰαπά, [μ6 ΜΙ] άογθθα μδὶμ βυῦ (Ὠ6πὶ ἴῃ, Ἀπὰτϊ 

Ὑ11 παστάθη ῬΏΔΧΘΔΟΝ Β μοατί, ἰμδὺ ἢθ 5881} [δῃὰ ἢθ6 111] [Ὁ]]ον δου ἔΒοσα, αθὰ 1 
ψ}}} θ6 Βοπογϑᾶ [ροῦ τὴ ΒΟΠΟΣ]} Προ ῬΒΔΓΔΟΙ, δμα ὯΡοη 811 [18 μοβί; ἐμὲ [884] 

δ (86 ΕΡΎΡΟΙΒΏΒ τη [8841] Κπον δαὶ 1 αὶ Φοβονδῃ. ἀπά ἐδμ6Υ ἀϊὰ βο. ἀπά ἴἱ 
ὙΔ8 οἷὰ 186 κίηρ οὗ Ἐργρὶ ὑδεῦ [86 ῬπῸΡ9 βεα : δηά {86 ποατί οὗ ῬΏΔΓΘΔΟΝ δα οὗ 
Ηΐ8 βουνδῃίβ 88 ἰυτηθα ἀρδῖηδὺ (86 ΡΘΟΡΙ6, δηα μ0γ βαϊα, ὙΥΆΥ Βᾶνὸ 6 ἀομο {818 
ΓΥΒδὲ 18 {818 ὑμαὺ νγὸ ἤδνθ ἀο0η6], ἰμαὺ γὸ μᾶνο ἰοὺ [βγδο] ἔγοιλ Βοσυὶπρ' ὉΒ ὃ 

θ,7 Απᾶ ἢο τηδθ σϑϑαὺ Ὦ15 ομδγίοῦ, δηα ἰοοὶς δἷ8 Ῥϑορὶθ ψῖἢ αἶα. Απάᾶ 6 ἴοοὶς 
βὶχ Βυπατγοα σμόθθη ΟΠ δτϊοίβ, αμα 411 (6 ομδτίοίβ οὗ Ἐρυρί, δῃᾷ οδρίβ ῃβ ΟΥ̓ΘῚ ΘΥΟΥΥ͂ 

8 ὁη6 [4}1] οὗ. ἴῆοα. Απηά Ψοβονδὰ μβαγάθηθα {Π6 μοαγὺ οὗ ῬΆΔΓΔΟΙ Κίηρ οὗ Ἐργρί, 
9 διὰ δὸ ρυγϑυορα Δῇου [6 οδ]]άγοη οὗ 1[5τβ6], δηα [86 οἸ] ἄτϑη οὐ [βγ86] σϑηΐ ουὐ τ] ἢ 

δῇ [4] ἰρῃ βαπᾶ. Βυΐ [Ἀπά] (80 Ἐργρίϊδηβ ρυτχβυοὰ αἷοσ {μ6πὶ, 811 [09 ΠΟγεθβ 
απὰ ομασιοίβ [ομδτϊοῦ- Ο1568] οὗ ῬΒΔΓΔΟΙ, δηα ἷ8β ΒΟΣΒοιηθη, 8Πα ἷβ ΒΓΙΩΥ, δπὰ 

ΤΈΧΥΟΑΛΙ, ΑΝ ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ. 

1 ΓΧΙΠ.17. ἜῬΡον ἰδὲ τδϑ Ὡθαν." Α.Υ͂., ΜΟΥ, ἘΔ δοἢ, Οοϑοηΐπα, ΟἸαἶτο, ΑἸογτά γοΐα! ἢ [ἢ τουιδοτίης “ΔΙ ΠΟΠΡῺ 
ἴοτ 33 ἴῃ 116 δοῃίϑωοθ, Βαΐ ΒΌρ δι ἃ ταθδηΐηβ ἴοῦ 12 ὁδοῦ Ὀ6 Ὑ6}} συϊοϊδωτίαίοά, Ρε, χἸχ. 10, βἀἀδιοοὰ ὮΥ ΕὈδέ, 9 σδΣ- 
81} ποῦ δὴ ἱπβίδῃοο οἵ βιο ἢ πϑ6. Ῥβ. Οχυΐ. 10 [5 ΤῸ Ῥἰδαθθ]ο. ΤῊΘ Α, Υ͂. τορδοτίπς : “1 Βα!ονθᾶ, ἰμογϑίοτθ [3] βδνθ 

Ι δροΐκοη,᾽" [5 ἰποοστοοῖ. ΒΒ  ἰθ ποῖ ΠΟΟΘΒΒΑΤΥ, ὙΠ ϑοΐηθ, ἴο ἐγαηδαῖο: “1 Ὀο]!ονδὰ, ΔΙ βου δὴ 1 δροδκ." ἘΤδο ο19 
Πδτα ῬΓΟΡΌΘΌΪ μ8η {πὸ τηϑδηίης “" Ἡ Ώθη.᾽ [1 Ῥπ, χῆχ. 190, ἀὐδυσοά ὃν ἀσδοηΐη8 (Τ οΘΑ ἃ ΓΒ), 1 τ Θ6 8 “ Ὀοσδυθο," [86 8 
ἀοαίθ ΤΟ]ονίης ἰῃ τοσ. 206. ΓῺΘ δαῖηθ ΤΔῪ Ὁ καἰὰ οὗἩ θη. Υἱῖ!. 21; ΦοὉ χτ. 27.929. Ζοοδ. υἱή. 6. Τὴ τοπάογίορ “ ἩΒΘὴ ἢ 
δυο οα ἰἢ ΖῸΓΣ. ἷν. 80; χχχ. 11: χὶχ. 16: 1. 11; 1}. δ8; ἈΠΟ. γἱ!. 8; Ῥβ. χχνί!. 10: χχὶ 12. ἘΠῸ γϑηθοσίηρ “ ἴον ᾽ δ τε ἰΏ 
Ἐοα. χί !. 1δ; Ναῖι. 1.10: θουῖ. χνί!. 14; χχίχ. 19; Φογ. χὶνί. 23: 8. ᾿χχί. 10: 1 Ὁβγοῃ. χχυ ] . δ. π6 τοηδοσίης “ ἘΒοτο- 
85," ΟΥ “Μ}116,,, ΠΥ Ὅθ6 μὴἠορίοά ἰὼ ΜαΙ. ἰ. 4; Εοο]. 'γ. 14. ῬΓΟΌΘΟΌΙΥ ἔθ 686 σοτορΥῖδο 41} [9 ρδϑδδηρσοα ἢ τ οὮἢ [86 τοδὶ ης 
4“ {πουφὴ 7 ὁΔὴ νν11}} ΔῺΥ Ρ]αυδ [ΠῚ Ὴ 0 τλδί ἰδ! ηδᾶ,. 3. οδ Ὁθ δεδοιιηθὰ ἴο μᾶτο [6 σηϑϑηΐηρ “" ΔἸ ΠΟυ ἢ "ἢ ΟἾΪΥ 88 θοϊης 

Θαυϊνδϊοπὲ ἴο 5 Ὀ2, “ ϑύϑῃ ὙΒοη." γοη ἱπου ἢ (δ ΔὨουΪἃ ὃδ6 δεδηπιϑαὰ βοσῃ: εἰ 66 ἴ0 ΟΟΟΌΣ, 5111} 116 σαδὸ θεΐοστο 18 18 

Ὡοῖ οὗ ἴμαΐ δοτέ. ΤἘΠῸ ἔγτιο εχρ᾽ δπδιΐοη οὗ δ ςἢ σοηδιγασίίουβ 18 0 ΔΕδΌμ)6 ἃ αἰἱκῆς 6} ρα]8Β ἰὼ (ἢ ὀχργϑεβίοῃ : “ Οοἁ Ἰοᾶ 
{Π6πὶ ποῖ ὮΥ͂ 19 ἯΔΥ ΟΥ̓ ἔδο Ἰαηὰ οἵ ἴπο ῬΏΠΙ πε  η65, [5 το δε ἤδτθ ἤθθὴ δχροςσίθα], δοοίης ὑμαΐ 'ττῶδ μοδγ." Οὐ: “Ἶοζ ἰδδὲ 
Ἧ8.4 ΟΣ [δὰ χοϊατῃ ἰο ΕαΥρὶ [ἢ οδδο οὗἩ ἀδΏροσ συ ]ά Ὀ6 ἸΠΟΓῸ ΓΘ ΠΥ γεδοσίθα 10].᾽"--ἼἈ.} 



ΟΗΑΡ. ΧΠΙ. 17--ΧΙΥ. 81. 4δ 

10 ονοσίοοκ ἰμϑῖὰ Θῃσδταρἷῃ τ (89 868, Ὀο6146 Ῥ᾿-Παβίγοίῃ, θοΐοσο Β84]-ζρῇοη. ἀπά 
σΠοη ῬΠΆΓΔΟΝ ΟΥΘῊ ὨΙΡὮ, ἴΠ6 ΟΠ] γοη οὗ 1β8γ86] 1ἶθαὰ Ρ {πο} Ἔγοβ, δα Ὀθμο]ά, 
[86 Εργρὕδηβ [ΕΥΡ(] τηϑτομοα δἴοσ ἰθοτα ; δηα {ΠΟΥ͂ ΘΓΘ ΒΟΙΘ δίγαϊ : δῃὰ (}9 

11 ομ]άγοη οὗὨ [βγϑ6] οὐἹϑα ουὖῦ υπίο Φεβονδῃ. Απά ὑΒ6Υ͂ βαϊα ὑπίο Μοβοθθ, Βθοϑῦβθ 
[19 10 ὈΘΟ81186] ἐξθγ6 τῦόῦὸ ὯῸ ζύδνοβ 'η Ἐργρί, μαβδῦ ἔμου [{μα΄ ἴδοι Ὠ48{7 ἰδίκθη υϑ 
ΔΎΔΥ ἴο ἀ16 ἴῃ ἰῃ6 ὙΠΠᾺΘΥΤΙΘΒΘ ὃ πραεί εν μαι δοὺ ἀοα]ῦ {δὺ8 τὶ [ταῦ 18 (19 

12. τ1ῃδὐ δου Πιαδῖ 016 [0] 8, ἴο ΘΔΙΤῪ [1 Ὀτϊπρίηρ]}] υ8 ἔοτυία ουὐ οὗ Ἐμγρὶῦ 18 ποῖ 
ἐπ8 [80 ψοτὰ δύ νὸ αἸα {611 [βρϑκὸ ὑπο] (δθ0 ἱπ Ερυρί, Ἐῖμε [δὶ 8 8]0}6, 
ἐμαὺ γὯοιϑ ΔΥ ΒΕΙΥΘ ἴδ0 Εργρίίδηϑ᾽ ΕΣ 12 λαα δόόη, [18] Ὀδίύου [ῸΓ 18 (ο Βαγγϑ 189 

18 {18π8 ἐμὴ ὑπδὺ τὸ βῃουἹά ἀϊ6 ἰῃ (9 τ] οσποαβ. Απαὰ Μόοβοθ βαϊά υηΐο {}6 
ῬΘΟΡΪΘ6, ΕῸ ΔΓ γ8 ποΐ, δἰδηα 8[}}}, δῃὰ 806 [Π6 βα] γαίίοη οὗ Φϑβουδα, ἡ μ]οἢ μ6 ὙΠ] ΒΒΘῪ 
ἴο [ποιὰ [ἴ0Υ] γοῦ ἰο-ἀΔΥ: ἴον (89 Ἐργρίίδηβ σβοση γ9 μανθ βϑθῃ ἴο- δ Υ, γ8 8881} 

14 560 (6 )ὶ ΔρΆΪΠ ΠΟ ΤΩΟΥΘ ΌΓΘΥΟΥ. «6ῃονδ 588}8}} βρῃῦ [ὉΓ γοῖι, δα γ6 888}} Βοὶὰ 
15 γοῦγ ροϑδοθ. ἀπαὰ ΨΔοβονϑδὶ βαὶ ἃ υπίο Μοβοϑβ, Υ μβογοΐοτο ογίοδὺ ἰβοὰ υηὔο τη6 ἢ Βρϑδὶκ 
16 υπἱῖο ἰδο Ομ] το οὗὨ [5γδ6], ἐμαΐ [867 ρὸ Ὀστατὰ : Βυί [Δα] 1 ἐμοῦ ἋΡ (ὮΥ το, 

δηα δἰτοίοι ουὖῦ {μη9 [18γΥ] Βαμα ονϑῦ (6 βο8, δῃά ἀἰνιαὁ 10: δῃά {ῃ9 οὨ]]γθὴ οὗ 
17 ἴετβϑοὶ 58}} φῸ οἡ ασὺ σγοιπά ἰΒτουρῃ ἐδ σαϊαϑὺ οὗ [ἢ9 βοδ. Απάὶ, 6μο]ά, 1 μ1}} 

Βαγάθῃ {δ ᾿πϑατίβ οὗ {Π6 ΕἸΡΥρ(Δη8, μα {ΠΟΥ͂ 8.811 [Ὁ]]οΥν (Πθπὶ: δηὰ 1 Μ1}} γαῖ τὴθ 
ΒΟΒΟΡ ὍΡΟΙ ῬΏΔΓΒΟΗ, δα ὍΡΟΣ 81} ἷ8 Βοβί, ἘΡοη 18 ομασιοίβ, δΔπα ἸΡΟῚ 15 ΒΟΙΒΘ- 

18 τρϑῃ. νὰ [80 Ἐργρ ίδῃβ 8Π4}} πον [μαὲ 1 απὶ Φοβουδὰ, σβθη 1 μᾶνο ροίίθη [661] 
19 τὴϑ ΒΟΟΣ ὉΡΟῺ ῬΒΆΓΒΟΙΝ, Ὀροὴ ΗΒ ΟΒαγίοίθ, πα ρου 815 Βοσβοῆθη, ἊἈμὰ [89 δῃ- 
δὶ οὗ αοἄά, ν ΒΟ} [πὰ 0] ποηΐ Ὀοΐοσθ [ῃ9 οδπὶρ οὗἉ ἰβγϑεὶ, τοπῃουθᾶ δῃα ποηΐ ὈομἸηᾶ 
6. ; 8π4α [86 Ρ111Δν οὗὁ [86 οἱουὰ [οὗ οἴου} ποηΐ [τϑηχουθα] ἔγομα Ὀϑίοσο {Π|6}γ 8.60 

20 [Ὀθεΐοσϑ {μϑηι], δηὰ βίοοα Ὀϑμϊηά ἴμθι: Απά Ὁ οϑηο Ῥούνοοῃ (6 οδιὰρ οὗ ἰ(δ9 
Ἐρυρθδηβ δῃαὰ [86 οβῃρ οὗἁ ἴβγδϑὶ; δηὰ 10 88 ἃ οἱουά δηα ἀλΥ ΚΠ 688 ἴο [πὰ 
ἀδΥΚΏΘ6Β8Ί), Ὀυΐ 1 ρᾶνο Πραΐ ὈΥ ὨΙρὐ ο ἐδιό86 [ἰὺ Ἰἱσιἰοηοα [86 με μι} :. βὸ (Πδἱ [πὰ 

21 ἰῃ0 ΟὯ6 οδπιθ πού 68} ἴΠ6 οἱ ὸς 81} (86 πὶρμῦ. ἃ μὰ Μοβαοβ βἰγοίομϑά ουἵ 8 ἤδη 
ΟΥ̓́ΣΣ {Π6 868; δηα Φοβονδὴ οδυβοα (Π0 568. ἴο γὸ δαοΐ [ΗἠὴηΥ}} ὉΥ 8. βίστοηρ οαϑδὺ ψὶπά 
411 ἐμδὺ πλρηΐ, αθὰ τηδᾶθ {89 βοᾷ ατῪ απ [θᾶ το σγοιηα}," πὰ {86 ταίθιβ τϑγὸ αἱ- 

22 νυἱάθα, Απα {89 Ομ] άγοη οὗ [βγϑὸὶ σοηῦ ἰηΐο ἰδ6 τιϊαϑ( οὗἩ [86 8δο8. Ὁροὴ (86 ΑΥ̓͂ 
πᾶ: διὰ [86 τδίουβ 1007 8, 18}} υαπΐο {86πὶ οἡ μοῖρ στἱροῦ Βαπά, δηά οἡ {Ποῦ 

25 ἰοῦ. Απὰ (86 Εργρίζδηβ ρυγβυοά, δπα ποηΐ ἴῃ δέον ἰβϑὰ ἴο {86 πιϊαβὲ οὗὨ (86 568, 
24 εὐόη, 81} ῬΏΔΙΒΔΟΝ Β ΠΟΥΙΒΘΒ, ἢ18 ΟΠ οίβ, δηᾶ ἢ18 Ὠοσβϑῆθηῃ. Δ ηά 1{ Ἵϑῃθ ἴο Ρ888 ὑδαΐ 

ἴῃ (Π6 τηοτηΐϊηρ πδίομ Φοβονδὴ Ἰοοκοα υηΐο []Ἰοοϊκοά ἄονχῃ δι] ὑμ6 μοβὺ οὗ [ὃ9 
Ἐργρίίδηβ ἐπσουρ [18] {86 ρΡ111Δν οὗὨ ἢγϑ δῃά οὗ [8μ0 οἱουὰά [οὗ οἰου 1], δηα του ]6α 

20 {86 δΒοβί οὗ ἰ8δὸ Εργρίίδηβ, Δπὰ ἴοοῖκ οἱ [{πτηθα 458146] ὑμοῖγ ομδγίοῦ τ 6618, ἐπα (ΠΟΥ͂ 
ἄγανϑ ἔμοιι [8Ππ4 τηϑα6 ἴμθπὶ ἀτῖν 6] ἈΘΑΥΙΪΥ : 8ὸ ἐμαῦ [884] (86 ΕρΥρΡ ίδῃΒ βαϊὰ, 1.,οὐ 
Ὁ8 ἤρο ἔγτοτῃ {π6 ἴ306 οὗὨ [βγϑο] ; ἴο0᾽ Φϑιονδὰ Πρμύϑι [ῸΣ {Πμ6 τ ἀραϊηβί {86 ΕἸΣΥΡ 8 η8. 

26 Απὰ Δεοβονβϑὴ βαα υπίο Νίοβοβ, βίγχοίοῃ ουὖῦ {π|π9 [{Πγ] Βαμα ονὸν (δ 6 568, ὑμαὺ [ῃ9 
ΨΥ ΔΙΘΙΕ ΠΙΔΥ͂ ΟΟΣΩῚΘ δρϑίη [Ὁ8017 Ὁροη ἴπ6 Εσγρδπβ, ὑροι {πο Ὁ ΟΠ δγιοίϑ, δα ὍΡΟΣ 

427 μοῖρ Βοσβοῦθῃ, Απηά Μοβοϑ βἰγοίομῃοα ἰοσί ἢ18 μδημα οὐοῦ (86 568, δῃὰ {ῃ9 868 ΓΘ- 
ἰυγηοα ἴο 818 βίγοηρίῃ [00 1.8 οουγ86} σθθη (Π6 Ιηογηΐηρ ΔρΡροατοά; δῃὰ (δθ 
Ἐργρίίδῃβ οἀ αραϊπβὶ 10; δηὰ Φομονδὰ οὐθγί ΓΟ [800] ἴμ6 Εργριϊδηδ ἰπ [1ηἴ0] 

28 {6 τοϊαβὶ οὗ [9 8βοὰα. Αμπὰ ἰδ ψδίουβ σοίισηρα, δῃαὰ οονογοα {μ6 οΠδγὶοίβ, δηά {110 
Βογβοηιθη απ [076 411] (86 μοθϑί οὗ ῬΒΆΓΔΟΒ ὑμαΐ οϑῖλθ ἱπίο [86 568 ΔΗ͂ μοι ; 

3 [ΧΙΥὄ. 20. ΠΟΤΕ. ἽΝῚ ἽΖΤ) 2.) Ἴ). ΤῈ οουείγυοϊοη [6 ἀ!δῆσο]. ΤΉ6 ΟὨΪΥ 10 γὰ] τοη δον κς ἴδ : 
τῖτο Φ “πο τ, 'ττ 51 

“Αηὰ [τ τϑϑ (ον, Ὀοοδτη6) ἔδο οἷοι δηὰ (6 ἀδτῖς ηοασ, δηὰ 1 {ΠΠυ τ] δὰ [6 πἰχἢ . ΤῊ ἀΠΠΟΌΪΤΕΥ 19 χοϊίθη οὐοσ ὉΥ Ἐποδοῖ 
διὰ ποιὰ ὮὉΥ δ᾽ οσίης ἸΤΤῚ ληῖϊο Ὑ ΌΤΙ, τοδύϊης: “ Απὰ ἰξ οδη9 ἴὸ ρ848 88 ἴο {π0 αἱἰουά, (μδὲὶ [ἴ τιράθ ἀδείκο68." 

νὰ --- Η δ ἐν ϑΞ.» 

Βυῖ ονϑὴ νι ἢ 1816 οοΠ]οοΐΤαὶ ΔΩ κο, 1 ἴθ δο 1068 ὨΘΟΘΘΕΑΤΎ ἰ0 5616 ΔῊ 6111 068 οὗ “το 6 ΟὯ6" δῃηὰ “ (0 ἴΠπ οἴδιοτ," οἵ 
“ὁ [89 ὁ89 5ἰήθ᾽ δηὰ “οἡ [86 ΟἴδοΥ,᾽ δ [9 ἀοηθ ὉΥ Α. Υ. πὰ ἴῃΠ9 κγοδῖ τ] ΟΥ ΤΥ οὗ νογαίοηδ δηἃ οι πιθηἰδίοτβ, πὸ δγι - 
ε)ὸ ΣΏΔΥ Ὀ6 οχρίαίηοὰ 86 ροϊηι ας ὕβοὶς ἰο χα. 21: “Απηὰ ἢ ψα8 {80 οἱουὰ αηι [6 ἀἄδτκηδ85 ἢ το ὈΦΘῺ Δἰγοϑὰν ἀ6- 

βοσί θοὰ." οὖ ἰἰ 6 οὐ ρμοδαΐυϊο ἰο ἐαῖεθ ἽΝ {τοσ, 19) δ 89 δαυ͵οοῖ οὗ [πὸ τογῦ : “ Απὰ πο Ὀθοαιιο ἴδ οἰοπὰ δῃ ἃ ἀδγῖκ- 
Ρ .“ ὦ» 

μραδ: Ὁσί δο ΠΠΠῸπιΐποὰ τἰπὸ ηἰκῃς,"-- Τὰ] 
ὲ [ΧΙ͂Υ-21. Το Ηουτοῖν το ποσὸ υδοῦ, ΠΣ ὙΠ, 16 ἀἰδοτοπὶ ἤγοπι ἐῃ9 οὔθ γοηδογϑὰ “ ἀζγγ στουσῃά " ἴῃ (Π6 ποχὲ Το 786: 

ΤΥΎΥΤ 

δὰ Ὦοτο 15 ἃ εἴοδν ἀϊ ηοίση ἔπ ἰδ τηδλη]ηρ,, 8Α ἰ6 φυ!} 9 Αρρασοηὶ ἔγοπι ἃ ὁοιῃρασγίμου οἵ ὅθη. τῇ !. 18, πτδοτο [{ [6 βαϊἃ, (δὲ 
οὐ ἴδιο ἢεισί ἀδ οἵ ἴο τοὶ τοῦτ ἢπ6 ρτυιυὰ νὼ ΔΓ, ΠῚ τοῦ. 14, τ ΠοΓθ ἰδ ἰσ Βαϊ, [μ8ὶ οὐ ἴμ86 ΓΥΘΏ ὙΘΟΥΘΏΓ. ἀδγ οὗ 

φΘο ᾿ καὶ 

):ο οοοοηα τροπ ἢ ἴΠ0 ΘαΣ ἢ αν 592". Ἐδὸ γαῖ ΤὩΏΘΔΏΒ : ἴτθθ ἔγοσῃ ψδίον, ἀγαίηϑα ; ἔμ: ϑοοομιὰ πλθϑῃδ : ἤγοϑ ἴγοιι ᾿π οἰ δι ΓΟ, 

ἅσγ. Το ἀϊσιϊησείοη ἰδ σΟΠΦΓΑΙΥ οἶδα, τποηρῆ βοπιοῖίπηθα ποῖ Θτδοῖ οὐδοτνοῖ, --- ΤᾺ. 
4 [ΣΙΥ͂. 28. Τὴ ῥγομοδί(ἐοῃ ν ΘΟΓΙΔΙΏΪΥ σαμηοῦ ᾿οΣγῸ ὃῦ0 τοπμάεζοα “ Δηὰ .᾽᾽ αὶ [δ ΙΩΔΥ δύο ἃ βοτί οἵ ζοσπι ρίὶνο ἔοσοθ, 

φαυϊναϊοηί ἴο “ἜγοΣ,᾽" “ ποιηαἷν," “ ἴῃ δηοσί. --Τκ.] 



46 ἘΧΟΡῦΞ. 

20. {ποτ τοπιβὶ πϑα ῃοὺ 80 συ οἢ 88 006 οὗἉ ἴδοι [οὐ [Ποῖ ἢοΐ ὁσθὴ 006]. Βυὺ (86 61} 
ἄγοῃ οὗἨ [βγϑ8] αὶ Κοὰ ὕροῦ 

80 ν8}} υπίο {μθπὶ οἡ {μεῖγ σὶρ 
ἰαπά ἴῃ ἴΠ6 τά ϑ οὗ [μ6 868; δηά [Π6 τδίδυβ τοῦτό ἃ 

ἃ, δῃὰ οὐ ἱδμοὶν ἸΊεοῦ Τθυβ [πα] ΦοΒονδ βανοᾶ 
ἴβτϑθὶ (δαὶ ἀδγ ουὖἱ οὗ [π0 δαπά οὗ ἰδ9 ΕἸ ΥΡΔΏΒ; δηα [βγδθὶ ΒΑ [09 Ερυρὥδβϑηθ 

81 ἀορβά ὑὕροη δΠ6 568 ββοσζοι Αμπάὰ [βγϑ6] βδαν ἰμδὺ {{}0] χτοδὶ πόοσὶς τὶ οἢ ΘΒ ονδῇῃ 
ἀϊὰ ἀροι {80 Καὶ 
δηα Ϊ8 βοσυϑδῃΐ δίοθοβ. 

ἘΧΕΟΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ΟΒδρ. χὶϊ. 17. Νοῖ ὍΥ͂ 1:9 ὑγὰν οὗ ἴδ 
Ἰαῃᾶἃ οὗ [9 ῬΒΙδίίηοα. οοϊάοανγ πίδο, 
ἐμοοοσγδίῖο ΡΟ] 6 οὐ (6 Ῥδτὺ οὔ Μοβοϑβ, σί κυ γ 
δεογίυοὰ ἰο αοἀ. ΤῸ Ῥθορῖο, ἀϊβϑιῃοαγίθηϑα ὈΥ 
βοσυϊίαάο, οουϊὰ ηοΐ δὲ ὁπο96 τιδἰοἰδὶπ 8 οοηθίοι 
ψχὶϊὰ (809 πῶῦῖϊκο ῬΒΙ]Ἰϑἐΐ66, τιϊοῦῦ Ὀοίης 
ἀγίνθη Ὀδοῖς ἰο Εαγρί. ΤΟΥ τοδὶ ἦγϑὶ δοαυΐγο 
ἦπ ἐμ9 πὶ] τη θ88 186 406}}0108 οὗ ΒΟΤΟΘ8. Απὰ 
ἐδεαὶ, δοοοτάϊπς ἰο αοθίδθ, νγδ8 δοδοι 886 ἴῃ 
ἃ ἴον γοδγαὶ Οἡ {860 οὀσοάτβ, ΘΟΡ. ἰπἰγοάθο- 
ἐἴοπ; Κοὶϊ, 11. ν. 42; Κυορθοὶ, Ρ. 18]. 

γόον. 18. 1ϑοᾶ [189 ϑορὶθ δύουξ. ἴὲ ἰδ ἃ 
ᾳυοοίΐοι ἩΒΟΙΒΟΣ ἐδ6 Σουπά-ΔΡουϊ ἩΔΒΥ͂ ΒΡΟΚΘΩ 
οὗ 88 Σοίδυθῃοθ δ ΡΥ (0 ὑπὸ δΌβο  αὐοὶν ἀϊτοοῖ 
τχουῦίο ἰδτουσὰ ἰμ6 Ῥμἐ]διπο δουπίσυ, οὐ ἴὸ 
ΔΏΟΙΒΟΥ ΙΏΟΓῸ αἰγοσοῦ οὁ9 πο (ΠΩΥ δὰ δ8]- 
Τοδὰγ Ῥεζυη ἰο ἰδκο, θᾳὶ πο ΠΟΥ ΤΟΣΘ ἰὸ 
εἶτο Ρρ. Αοοογαϊης ἰο χὶν. 2, (μ0 ᾿ἰδιίϑν ἰ8 ἰοὸ 
Ὧδο δεδυϊηθὰ. Μοσϑουοσ, χοΐδγθῃοθ 8 σδὰθ ποὶ 
ΟἿΪΥ ἰο ἐδθ 81:}8}} ἀϊδίδποο ἰο (8 μοὰ 8364, Ὀυϊ ἰο 
ἐπ9 το] ἀϊϑίδποο ἱβσοῦυρσὰ (89 τὴ] ἀ ΟΥ̓ 658 ΔΊ Ομ ρα, 
89 Βοὰ 86, τοι βου ῃναρὰ δου ἰμὸ αυΓ οὗἁ 
Βυος, ἰπθὰ δίοης ἐδο ΕἸδηΐεο αυἱέ ποτ πναγάδ, 
(660 Καοδοὶ, Ρ. 181). ΕῸΣ το δύο δ6γθ ἰὸ ἀο 
Ὑἰ1}} δὴ ἰηἰχοἀυοίονῦ ν δηὰ βυϊοπι ΥΥ Βοοοῦηί. [10 
“88 Ὠδίυσγαὶ ἰμαὶ ποίμΐηα ὈσπῚ (δ Ῥγορδοϑέϊο 
ἀἰϊνίπο ποσὰ οὔ Μοβοδ δβδῃουϊ ἃ βανὸ (89 δοῃίγοὶ 
οΥ̓ ἰδθ9 πϑροῖ, ᾿πδδιηυο 88 ἰδ Ῥοορίο πνουἹὰ 
Βανὸ συδιοὰ ἐπηροίθουδ Υ ἰοτασὰβ ἰμὸ οἷά οδτὰ- 
γδῃ τοδὰ οὗ μοῖρ ζδίμογβΒ. Νοδοβ δἰ πιο] 7 νγ83 
Ζατῖθοῦ ἱπδυοποοὰ ὉΥ δΐ8 ΤΌΣΟΥ ἸΟΙΓΩΘΥ͂ ἰο 
Βίηδὶ δηὰ 9 σουοϊδίϊοα ὑβογθ τοϑδὰθ ἰο εἷπι. 
“« ΕτοΙὰ ἘΒΘΟΙΏΒ6Β ἰο {π0 δοδὰ οὗἩ 809 αυἱῇ που]ὰ 
0 8 ἀϊείδηοο οὗἩ δοῖιθ 856 πιΐ]εβ, τ βίοι παϊρδί 
Θαδὶγ βδνθ ὈδοῺ Ῥϑϑβθὰ ΟΥ̓ΟΡ ὉΥ (80 [6Γ86]1168 ἴῃ 
{πτοθ ἀδγβ᾽ (Βονίηβοι ἱ., 80). Τὸ ἀονίδιϊοη 
ἔγοτα ἔδο αἀἰχοοὺ ὙΔΥ τουδί, ΒΟΎΘΟΥΘΡ, Ὁ6 ἰδ κθῃ 
ζηὶο οοπδίἀογαιΐου, οὐϑὰ ἱμβουρ ἰξ ἸΩΔῪ δΒαΥΘ 
δὲὐάοὰ ᾿ἰτιϊ6 ἰο ὑμ6 ἀἰδίαποθ. Οα ἐμὸ ἐπ γο9 Γουί68 
ἔτοτα Οδῖτο ἰο ὅς, βοο Βοῦίηβοι, Ρ. 78.--Οὐὗ 
189 Ἡοᾶ οα. 8.6 ἰδ [οχίοομβ, ΤΎΔΥΟΪΑ, 
ἘπΟδοΪ, Ῥ. 181, ἐρφ.---Ἐδρ οΐδ!ῖν 86 ἴΠ6 ΟὨ]]- 
ἄσχϑι οὗ ἴδταοὶ ϑὰῖ ΠΡ δισηϑᾶ ἴοσ Ὀ8.[1196. 
8ο νὸ ὑπὰοταίδαα ὑμο ἴοτοῦ οὔ ἐμ9 } Ὀοΐοσο Ὁ ΌΤΙ. 
.Α τυ Ὰ ἰη οτάογ οὗ θδι019 που]ὰ μανο Ἰοοϊκοὰ [ἢ 
8 ΘΒ ΔΙ]οΩρ9 ἰο ἰμ6 ῬΒΙ]διμθ8. Μοτθουοσ, ΘΓ 

εἰσηΐβοβ, διό οΟἶμονῦ ἰδίηρσθ, ἰ0 ῬΧΟΥΟΚΘ ἰο 
δΔηκοΣ ὗ 

Φ [Κυοδοῖ αἴΟΥ αὶ ἰδοαγηϑὰ ἀϊνουδβείοπ οοτοοθ ἴο 86 οοποῖα- 
αἷἴοιι [δὶ ἴη6 ΗΟΌΣΟΥΥ πδίηο ἴοσ ("6 Βοὰ 866, ἡ "Ὁ" (ϊο- 

ΚΑΙ “δε6 οἵ δοῦκο᾽} πδϑ ῬγοῦθδὈ  δοτίγοά ἴοτι δοῦλο ἴονσι 
οὔ ἴῃο φθοβ, δαπιοὰ ἴγοιη ἐδ δουπάδηοο οὗ δοὰρο τον ας 
ποῦ ἃ, Ηο οἷο ἐδ 6 τίου ἴῃ Ῥγοΐογθωῃοο ἰο ἴ0 6 ομϑ ὙΠΟ ἢ 
ἄοτίγοο ἐδ 9 ὕδο οὗ ἰδο δοιὰ ἀΐγοοῦ Υ ἤσοτη ἴδ δοῦρο, ἴοσ [δ 9 
τοδδϑοὺ ἐπδὶ ἴπΠ6 δοάο ἰδ ποῖ ἃ ρεπέγαΐ ἰεδίυτο οὗ [6 δε, δηὰ 
ἔτοτα ἴδ) πηϊίοττα οζαίβείου οὗἨ ἐδ δείίοἷο ὕὑυϑίοτο ξι3ῦ .--Ἴκ.]. 

ὁ ἰο παΡαὰ Ῥοδβαίο]ο ἐο ἐγαισὶδῖο ἔο αἰπιρ1ο οουπποίίου 

ΣΝ ΤΠ ΔῸΥ δΌΟΒ το ποοίοα αὐ ἡνούτεὲ μεὰ ᾿ϑιυαπιαπο κι τα παι παπισππησανα,α.-................0.........κΧ(0τοον....................ϑ;ΨΔὋὥὕ00.................ὕ.ὕὃ.....ϑθ0.Χ..θπΠ.....1.................................ϑ....ὕ.Ψ} ἕὄδὲοὐπὐἱπἱ..........»ὕ......ἕ ππππππππννααανααδιποναιαμοαιααα μεμα μιΉαΝμΕΝΒΝΝΝΝΝΝΝΝΝΕΝΗμΕΝΝΕΒΝΝμσΗΒΝΕΝΝΒΝΕΝΝΒΕΝΒΕΒΕΕΕΕΕΒΡΈΒΕΝΝΝΝ, 

ἰδ 8, δηἃ (89 Ὀ6ΟΡ]9 ἰϑαγϑὰ ΨΦϑβδονβῆ, δπὰ Ὀε]ονοά ἰμ Φϑδονδὶ 

ον. 190. ὁ Ὅοτ68 οὗ ϑοδορ. ΑποίμονΡ 
ἐθβιϊ τη ον ἰοὸ (89 ἰδηδοὶίγ τῖϊὰ τμίοι {86 [δγ- 
οἰ ἰἰ65 τοϊδίπϑα τότ] ἱπιργοββδίοηϑ δηὰ οἱὰ ἰγδὰάϊ- 
ἐἰομβ. Τηὸ γόον, 480 γοδτῖβ οἷά, δῃηὰ ἰδὸ οδίὰ 
ψΠϊο βοδ]οὰ ἰἱ, οσο δι}}} ἔγοδῃ. Μηά. αδη. ἔ, 
28. Οἱ ἴδο ἔσυϊ] 685 οὗ ἰδ ἸΔαηὰ οὗ Οοϑ)θῶ, 
866 Βοδίηϑοῃ, ἢ. 76. “Ετοτα ἐδ9 1.δηὰ οὗ αοΒ868 
(ο ἰ86 Βεαὰ 866 ἐμ9 ἀϊτοοί δῃὰ οὨΥῪ σουΐθ νἃ8 δ] οὶ 
{Π6 ΥΔ]]ῈῪ οὗ (89 δηοϊ δῃΐ σδη8]᾽" (7δέά, Ρ. 19). 

γον. 20. ΕἸοῖ δθποοοῖ. 1πδϑπιθο 88 (ΠΟΥ͂ 
Βδὰ δἰγοδάγυ, δοοογάϊῃς ἰὸ οἰ δρ. χὶϊ. 87, κόπο ἔγοπι 
Ἀδοηβοβ 9 ϑυσσοίῃθ ἴῃ Ὀδι116 ΔΥΤΑΥ, ϑαοοοία 
(Τοηἰ-ἰον, οΥ ΒοΟί 8) τυου]ὰ βθϑϑ ἰο ἀορδίρηδίθ 
ποῖ {86 ὅτοί σίου ς- οἷδοο οὗ (9 Ρ60ρ]9 (Κο]}), 
θαι ἐμ9 ροϊπὶ δὶ ψ ῖοὶ ἰδ ὸ ὅτι ἱπδίϊμοινθ ΣῃΟΥ0- 
τηθὲ ἰονγαρὰθ (89 ῬΒἢΙβιΐμ 6 Ὀοτάον τῶδ ομοοκοᾶ 
ὉΥ ἰδμὸ οτδοῖο οὔ Μοβϑεβ, δῃὰ ὈΥ ἐμ6 δρροδγϑδῇοθ 
οὗ ἰδ9 ΡἾ}18Σ οὗ ὅτο δηὰ οἵ διιοκο. Ἦ 119 {86} δὲ 
ταὶ πνιϑηοὰ ἰο μοὸ ἔγοτηῃ ϑυσσοίδ (ΒΥ, ὈΥ (89 
ὩΟΥΓΒΘΓΏ ΟΧΙΓΘΙΪΥ οὗὨ (86 Βί({6Υ 18.Κο08, ΟΥ ΟΥ08 
λυῖ μοῦ 08), ἀἰγοοι ἰο Ῥα]εβίϊπϑ, ἐμοῦ ποὸνν δὰ 
ἴο ᾷο δ᾽οπᾷ ὁπ ἐδ:9 τοδὶ εἷἰὰθ οὗ ἐμὸ Βἰϊίοτ 1Δκε8 
ἰονγαγάβ (6 Βοὰ 3.8. ΤμπῸδ (Π6Υ Θοπ10 ἤσουι Ψ.0- 
οοί ἐο Εἰβαῦ. “Εἰ δαὶ ἰδγ δἱ (89 οῃά οὗ ἰδ 
τὶ] ἀοτηθδδ, τ οι ἰη Νυμ. χχχὶϊὶ. 8 18 οα]οᾶ 
{η9 τὶ ϊάοτηθ88 οὔ Εἰμδαι; Ὀπὶ ἰπ Εχ. χυ. 22, (89 
πὶ] ἀοΥ 688 οὗἨὨ βμαν, (πδὶ 8, σβόγο Εσγρὶ οπὰδ 
δηὰ {86 ἀοδοτί οὗ Ασδρίδ θεκῖηδ᾽" (Κα}). “Εϊθδαι 
8 ἰο Ὀ9 Ἰοοκοὰ ζον οἰἴμοτ οα (00 ἰδίμτηυϑ οὗ ΑΥ- 
ὈοΚ, ἰπ ἰδο τοκίου οὗὨ (πο Ἰαίοσς βϑσγδρϑῦπι,, οσ δ 
δου οηὰ οὗ (6 Βἰιίον [Κο8. Αρεαΐπεὶ ἰΠ9 ἢ τβὲ 
Υἱὸν (ἐπὶ οὗ Βιΐοϊοὶ, Κατίς, ΚηΟΡ 61), δηὰ ἕο (89 
δβοοοπα, ἃ ἀοϑοϊεϊγθ οοηῃδβίἀθγαίΐοι ἰβ (06 ἀϊδίδποο, 
ψ Πΐ 68, ΔΙ Βοῦκἢ Βοοίξοη τγϑηί ἔγοιῃ ὅθος ἰ0 Ασοὶς 
ἴῃ οἰχκθῦ Βουγα, γοὶ δοσογαϊηρ ἰο {δμο βίδίοπιοηὶ 
οὔ (86 ΕΤΘΩοδ βοβοῖαν, Ὠὰ Βοὶδβ Αγιῃηό, δΔιαουηίθ ἰ0 
60,000 πιεοίγοβ (16 Βουτβ, δουὶ 87 τὰ Ἱ]θ8ὴ, ἃ ἀΪδ- 
ἰδησ6 δυο (μδί [8:6 Ρ60}]6 οὗὨ ἴδπτϑοὶ οουἱὰ ποὶ ἐπ 
ΟὯΘ ἀΑΥ μαᾶῦθ ἰγαυοὶϑὰ ἤγοπι Εἰ μβδ ἰο Ηδμίγοί. 
Ἧο τουδὺ ἐμβοτοίοσο Ἰοοῖὶς ἴον Βιδαι δί {89 δου! 
οῃὰ οὗ ἰδ Ὀδδίη οὗὁἁ ἐμ Βιιίον 1,88, πὶ 9 Ὁ 
18.801] ΣΩΔΥ Βαγθ 6010 ἱπ ὑγὸὺ ἀδΥβ ἔγουῦ Αρὰ 
Κοϊδβμοὶν, δορὰ ἐβοθ οὐ ἰπθ ἰδὶτὰ δ μδγϑ 
τοδομβοὰ (89 ρμ]αίη οὗ ὅυες Ὀείποοι Αὐτυὰ δηὰ 
(89 8δο8᾿᾽" (Κοὶ}). Ἀνὰ Κοἰβοὶ ἰδ Ηθγοορο]ὶθ 
ὭΘΌΡ δοιηβοθ; Αὐσυὰ ἰδ ἰβουρδί ἴο Ὀ0 ἰάθηιῖοδὶ 
αὶϊὰ Ρ᾽-Ηδεϊσοίμ. γιά. ΝΌϊα. χχχὶϊ. ὅ 4. 

Βοδῃ ἰοἐδηδοὰ "3 ῬἩΟΌ] ἃ τροσΘ ΡΕΟΡΦΌΪ ΒΑΥο ὕθϑῃ ϑοὲ. Β6- 

εἰᾶοα, συοῖ ἃ σἐδίοπιοηξ τοῦ] ὃθ αἴταοοῖ οσπ το]! οίοτγ οἵ (πὲ 
ἴῃ ἴδ9 νγοοοάϊηκ τοτϑο, Τὰθ ὅδιοὶ ἔπαὶ ἸΔΟῪ ἬΘΤΘ δττηϑὰ, 
που]ά τηδῖκο ἔδότῃ 1668 [ΠΟΙ ἴο ὕὉ6 αἴγαϊὰ οἵ τασ ἴπδὴ {7 (ὮΟΥ 
ὝΟΓΟ υμδσιηοᾶ, ΤἘΠῸ0 γοδυὶς ἴδαὲ ὯΠ εἰξυϊδεδ, δσοοῦξ 

οἴδον ἐπίηκο, ἴο Ῥτονοῖκο ἕο δῆβοσ, μα Ἰ: 0 του ἴπ τ} 16 ἐο» 
ποοίϊίοη, ἴος ἴῃ) Τοδδοῦδ: (1) 1Π6ὶ ἰΐ ἰ6 ἀουντ}] τ ποῖπον (μὲ 
(6 ἰδ οἰγτηοίοσίοο! εἰκοϊἤσδηοθ ; (2) μας, ονθι ἰΐ [19 Ἡγθγϑ 

ἐϊα οἰγυμοϊοκίοαϊ εἰχηί ἤσδηοο, ἰ( 18 ἃ τηϑδηΐηφ πονίοτο Του πὰ 
δοίδὶ τι|56: ᾷ) (δαὶ τπϊ6 τπηϑδλοΐηᾷκ σδοροξ Ρμοδοῖοὶν Βδτο 

Ἰἰςβο ἤθτο, βίποο 106 ραγιοἱρίο ἰΦ βωδοινθ, διὰ κι 
Βανγο ἴο ἰσαηδίδῖο, “ὙθοΣ ὉΡ Ῥγούοκοά ἴυ δι» 

κετ." -ἁΤ1κ΄. 
4 [Νοῖίοϑ ἸΑῪ μοτὸ ὃδ ἰδκοῃ οὔ δ ἔπρΟΥ οὗ ἴδ Ἐχοᾶυθ 

Ῥεορουμάφά Ὁ) Βευρροῖι δὲ [9 1πιεσιμίὶυδ) Ουῶχευδε οὗ 
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ον. 21. Δπ ἃ ϑόβονδὴ νϑσῖ Ὀθίοσο ἴθι. 
Αοϑοράϊης ἰο Καὶ] (5 Βγβὶ ἰοοὶς ρἶδοο δὶ ΕΊμδίι; 
Ὁαι 1} ἰ8 ἰοὸ Ὀ0θ οὐϑογυθα ἱμδὲὶ ἰμ0 ἀθοΐθὶ γο τηοΥ6- 
τοὶ Ὀοζδη δὲ ϑδυσοοί;θ. οὶ] δαγ8 ἱπάδοά ἐμπδι 
ἷῃ ΤΟΥ89 17 ἰὁ γτοϑδὰϑ ἰμδὶ Ε]ομίὶπι [604] ἰ|6α 
(6, ποὺ ε1}} ογο ἐμαὶ ὡελουαλ ἩὙθΘηΐ ὈοΌΓΘ 
ιο. Βαὶ Φομοταμ δηὰ ΕΠ] ΐπι δσὸ ποὶ ἔνο 
ἀϊετοοι ἀοάα. Φομονδῖ, 88 ΕἸο  ἰτὰ, πον {116 
ῬΒΠῚΒ. 165 το}, δηὰ Κκηον {πδὺ 18Γγδοὶ τιϑὶ αυοὶὰ 
ἃ οοπἰοϑὲ πιὰ (ἤθ. οὐ, 88 Φομουϑ, τὸ ὑ8 ὁ 
τ γδοὶο- του κίηρ ἰοαον οὗἩ ΗἾ8 Ρθ0}]9.---ἘΥγ ὅἄδγν 
ἴῃ ἃ ΡΊ]1ασν οὗ οἱοιά. ---“ ΤῊ 15 βίρη οἴ (Βο ἀϊνῖ πο 
ῬΓΟΒΟΏΟΘ δηὰ ρχυϊάδησοο [85 ἃ ὩδίυγΔΙ ΔΗΔ]ΟρΡΊΘ 
ἷῃ (9 ΟΔΥΑΥδΔη ἄτο, υἱΖ. 8128}} ἰγο Ὑϑδϑδϑὶβ ΟΥ̓ 
δίογβϑ9 δοηίδι οἰ ἃ ψορᾶὰ ὅγο, πηΐοδ, ἰαϑίοηοα 
οἢ ἰδ (0ρ9 οὗ ἰοῃᾳ ΡοΪθδ, δἃσο οδυυϊοὰ 88 ΜΆΔΥ- 
ἸΠΑΓ8 Ὀοΐογο ΘΟΓΑΥΔΏΒ, δη δοοογάϊηρ ἰο Ουτίϊι8 
(ὦ φεοίι ΑἴεΣ. πιασ.Υ͂. 2, 7), ἴῃ ἰσδοὶςῖ 688 σοίοηΒ, 
δΙῸ 890 ὀαΥγϊθὰ ὈΘΙΌΓΟ διανΐθβ οὐ ὑ86 ΠΙΔΓΟΒ, 
(89 διιοῖο ἱπαϊσαίϊης ἰο ἰη9 8οϊ ἀίθσβ [9 ἀΐγϑο- 
ἰΐοη ὉΥ ἀδγ, ἐμ ἤἤδιηθ, ΌὉΥ πίρῃς, Οομρ. Ηδτγ- 
τον, Οὐδεγυαίίοπα 11., ἡ. 228, Ῥοοοοκο, 2εδοτίρ- 
ἰἰοπ οΓ ἰλ6 Ἐαεί, Π1., ». ὃ8. Β..1}1 πιοῦα δῃα]ορουϑ 
'ϑ (80 οσαϑίοτῃ (πιοπιοηοὰ ὈΥ Ουτίΐυ5 1Π|. 8, 9) 
οἵ {6 δαοίοηί Ῥογβίδηβ, 80 οαγγοα Ὀοίογο (ἢ 6 
ἸΩΛΤΘὮΙρ᾽ ΔΓΠΩΥ͂ ΟἹ ΒἾ]ΥῸΡ ΔΙ(ΔΥΒ 8 ὅγθ φυέπι ἐρεὶ 
δα μα εἰ φίεγπμηι πυοσαπί, Ὑοὶ οὯθ τὲ ηοί 
ἰΔοπε γ τὴ οἰου ν᾽ ἀπ βΘΡῪ ΡἾ}16} οὗἉ {86 15Γ86]- 
ἰἰϑν ὀχοάι8 τυ Θο ἢ ΟΥΑΥΔμ ΟΥ ΔΙΙΟΥ͂ βΓΘΒ, 
δηὰ τοσαγὰ ἰΐ 89 ΟἿΪΥ͂ ἃ ΤΥ] 041} ΘΟΠΟΘΡ(ΪΟἢ ΟΥ̓ 
δα 6} 15 πιοπί οὗὨ (8 πδίῃγαὶ ἴδοι" (Κοὶ}). Ηὸ 
ΟΡΡοΒο9 Κοϑιογ᾽ β υἱϑυῦ, ὑπαὶ {π6 οἱοαά νὰϑ Ῥτο- 
ἀπσοὰ ὉΥ δὴ οτάϊ ΠΑΡῪ ὀαγανϑῃ ἤγο, δπιὰ ὈΘΟΒΙΩΘ ἃ 
δγπιῦοὶ οὔ (Πη6 αἰ γί ργθϑθῇοο, ὑδι18 Βοιἐΐορς; 850 
δἰδὸ Κη Ὁ 6] 8 ΓΠΘΟΡΥ͂ (Οοηηηι., ἢ. 184) οὗ ἃ Ἰορουπὰ 
προσ πὰ8 ἀοεϊνοα ὕγοιν (δΐθ ὑϑαρθ. Ηδρτο ἴθ 
Κοὶὶ 8 οοησογηθα δθοαΐ βΒυρογπαίαγα ἴθτὰ ἰπ ἰδ 6 
Δυδίτδοί, δῃὰ δΌουϊ δοιποίἰηρ ΡυΓΟΙΥ οὐϊπατα, 
80 ἰδαί τὸ ἀο ποὶ πορὰ ἤθγθ ἴὸ τηοϑθ ἴῃ {16 
δρθοτθ οὗ ζδί1}, οὗ τνἱἰβίοῃ, οὗἁἨ ϑυιηδοὶ, δηὰ οἵ 
Τηγβίοτυ, Τῃ6 ῃ(6ΤΏ4] πον]ὰ ἴ5 ἸΘΗ ουἱν οὗ ὁΘοη- 
δἰαοταιίοη, τ 8119 186 ἱπϑρί τὰ ᾿ϑυϊον ἢ88 (0 Β6ΓΥ͂Θ 
85 ΕΥΪΘη00 ἴον (6 τοϊγθυ]ουῦΒ ΘρΡΡΘΆΓΒΠΟΘ, 
Αοοογάϊης ἰο Ηἷπι [89 ῬβΘΏοτΘ πο Μγῶ8 6 οἱουά 
ἬΠΙΟΝ ἱποϊοβοά 4 ὅγο, δηὰ ὑμῖο, ποθι ἐδθ 

Οτϑη δ! 19 ἰὼ Ἰωοπάοπ, Βορέ, 1874, αἷϑο ρῬηθ) ϑηθὰ δὲ ΑἹοχ- 
διυιτία ἰὴ ἔγθποὶ “κι Βιγεϊ ἄγε ΗοδΥομΣ α᾽ Εσψρίο σἱ ἴδε τποη» 
δόκέε ΕΟ Ἴ), Τσο ΓΠΘΟΤΥ ἰ6 δίαϊο δηὰ οτἰεοἰδοὰ ὈΥ 
ὃγ. 1. Ῥ. Ἰποιηρβο ἰῃ [ἢ Βιδειοίκοσα βαστα ἴον 64. 1878. 
ΤῺ Ὀγίο 1ξ ἰν )ϑ (ὉΠ οὐ : Πδπιθδοα ἢ ἰάδη θα ντὶ (ἢ Ζδι, ἰῃ6 

οἔ δ ϑοτίριητοδ, δ αδιῖϑὰ ἢδαγ τὴ τηουξῆ οὗὨἩ τὴ9 Φαπίεἰο 
ὑγδηοὰ οἵ 19 ΝΙ]6. Βα οοἴδι 6 ἰάἀθηεθοα ψέξει Ἐμυκυΐ, ἃ 
Ρίδοθ βιοπίἰοηοὰ οα ἰὴ 9 ΕχΥΡἐ δ τοπυτηδηΐα 88 ἸΙγίης ἴο ἐλ 9 

πιδτοποϑὰ ἴὰ ἐμοῖς δίσος ἤτοι Ῥηδγοοῆ, δῃά ἢ πο ἐδ 
ἰοϊΐος ντἱεν ἢ 5 νεῖ τῦδϑ ἀΔοπέγογοα. Το ῥγίμοί αὶ ΟἨθοι]οτ8 ἴ0 [58 ΤΏΘΟΙΥ διὸ δβίδέοα ὑὉΊ Ὦγ. ὙΒοΙΏρσϑου : (1) [ἢ του ἴο 
Σαϑοῦ ἱδπεῖς γοβάδευοια, (ἢ9 Τπγαο ἐἴοθα, δοοοτάϊηρσ ἴο Βτυκβοῖ, τοῦδ πᾶγο ἐΓαυ 6} 16 ΠΘΑΓΙ͂Υ ἐυγθη ἐν ταΐ]θ8 ΒΟΥ, οτοαδίηρ, ἢ 6 Ῥοϊαοίθα Ὀγβηοὶ οὔ ἔδο ΝῚ Θ; Βη4 ([Π60 ΟὨ π0 ποχί 47 τασδὶ 
πὴ ΤοΟΓο 804 [{---ἃ στοηΐ ἱτπρτο πα ἢ ΠΥ. (2) Γ᾿ τουϊὰ Βανο 

8 Ὀϊυπδον [πὶ κἰσαϊορυ [ὉΓ Μόοθοθ ἕο ἤδγτὸ ἰϑὰ ἴδο Ρθορΐθ ἰθΐο 19 ἐγοδοξογουϑ βοσβοηίδῃ βοᾷ. (8) ΤῊ Βδογϑὰ πδυτα- εἶνο ΡΥ ἀθοίαγοσ ἐπαὲ 1η6 Γπγϑϑ ἴδ ποθ οοἴοιηδηδοά 
ποὶ ἴ0 βῸ Ὁ’ [Π|9 ΜῺΥ ἴοναγὰδ τμ9 ῬΠ δε πθ οουπέτγ (ΕΧ. ΧΙ, 17), ὔϑγοδβ τὶ ΜᾺ ἰοά ΘΙ ΤΕΥ ἰονασά ᾿ε. (4) ΤΉ 
πῷς μιάρτὶ πρὶ κεεῤς οὐρὰς ἐ γ᾿ Ὀγ ἀν ΤΕΣ οὔ [ἢ 9 Ποᾶ δα {παῖ 

τῷ Ῥδτὸ ΕῸ (Εχ. χίϊί. 18), αὐὰ ἐμαὶ ἴΐ ᾿ψαδὶ 
29 Βοά ὅεα [πτουκὰ Ἡΐοἢ ΓΠΘΥ Ῥδδβοοῦὶ (Εχ. χνυ. 4).--.-1Ἂ.]. 

7 

185:8.6}}165 ΟΓΘ ΟἹ {86 Τηλτοὶ, 85ε πγο (ἢ. 6 ΤΌΓΙΩ 
οὗ υπυοϊΐοη [58 ἀλΥκ ΡἾΠΠᾺΡ οὗἨὨ ϑίμοκο σἰδίης 
ἰοαγὰβ Βοαυθη,᾽ ΚΟο11], Ὀαΐ, πθη (Π6 ἰΔ ΌΘΓΠδ- 
οἷθ γοϑί θα, “"ῬΟΡΒΔΡΘ Ππιοῖθ ἰ86 ἴΌΓπιὶ οὗ ἃ γτουπὰ 
Ὀ4]1 οὗ οἱουά.᾽ [1 νψὰβϑ (89 δΆτη9 ὅγο, 6 ΒΑΥϑ 
αν ον, ἰὼ τυ σοῦ (9 ᾿οτὰ τονϑαϊοὰ Ηἰτη86] ἰο 
Μοϑβθ8 ουῦ οὗ (6 Ὀμ88 (ἰ1}. 2), δπὰ δἴϊτον σατὰδ 
ἀοϑοοπάφα ἀροη δηδὶ δια  ἀϑὲ ἰδυσᾶοσ δηὰ Ἰ᾿ἰχπι- 
Ὠἶηᾷ. Ηθ ο681}8 0 {86 Βγυπιῦο] οἵ {πὸ αἀἰνίπο ἤδσΥ 
ὁθδίουθυ. Εγσϑῃ πὸ Ῥγορβοίβ δηὰ Ῥββ]τηϑ 8.9 
ἴῃ849 (0 Βέ8 ΓΘ ἱπ {ἰμΐ8 Ἰἰι6 ΓΔ] πθ88 (18. ἱν. ὅ 84. ; 
ΧΙ ὶχ. 10; Ῥϑ. χοΐὶ. ὅ 84ᾳ.; οχχί. 6). Α βοτὲ οἴ 
δοϊαιΐοη 18 οἰϊθαὰ ἔγοτμι βαγίογϊ 8 ἰῃ Ὠἷβ Μοαϊίδ- 
ιἴοηϑ, ἰο {Π0 εἴἶδοοιϊ ἐμδὲ αοἀ, ὈΥ δροοαΐδὶ δοιΐοῃ οἵα 
πὸ ΘΑΡ ΒΥ οἰομθηί, ἔογτπηθὰ ουἱ οὗὁὨ 18 δρῇ!ογο 
δα Διπιοθρῃο.Σ9 ἃ ὈοαΥ, πῖ0 ἢ} Ηθ (ἢ 6 δϑβαπιϑαὰ 
δηὰ γοτγιηθδδίϑα, ἰη ογάον ἰπ ἰΐ ἰο γουθαὶ Ηἰἷδ γϑδὶ 
Ῥγϑβϑθῆσθ. Βιυὶΐ ἰ8 ποί ἰμαῦ [πάΐδη τ γι ΒΟΪΟΔῪ 88 
ΤΟ 88 8 ἴΠ0 τηοάογη ἱμθο]οχὶ 681 ἀοοίγίηθ οὗὮ 
{89 κένωσις ἢ 6 Ἰοδγ9 (19 ΤΩΥΒΙΟΣΥ͂ ἴῃ 105 απΐαπ9- 
6085 δβυδροηἤρὰ Ὀοίγγοθη {μὶ8 ποτ] ὰ δηὰ (δ9 
οἰ ΒΘΡ, ΟὨΪΥ οΟὐδοννίηρ (μδὺ [ἢ 6 ῬΓΟΌΪΘπι τὰ}}} ἢδγθ 
ἰο Ὀθ βοϊνοὰ, δον, ἰῃ ἰδοῦ ἐΐπιοϑ, ἐΐ 6 βοἶΐο οὗ 
(9 οδὔονίης τ ῖοῖ ΤΟΒΘ ὍὉΡ ἔσοτῃ ἐδθ (Δ ΌΘΓΏΔοΪΘ 
ἯΔ5 τοϊαιϑαὰ ἰὸ [6 ΡἾ1]1Δ} οὗ οἱου ἃ, [ἿΚονἶβα τ 0 
αυοϑίΐίοη διίβοϑ: ηδὶ 88 ὑπ6 γοϊδιίΐοῃ Ὀθί γΘ0 Ὁ 
180 ᾿ἰφδὶ οὗὨ {πὸ ρεγροίυ δὶ ̓ δρ, ΟΣ {μ6 Ἰαίθ ὃ χσ- 
οἰτίης δηὰ δεῖν εἰ μα ἶπρς ὅτο οὗ (ἢ 9 Ὀυγηί-οδον- 
ἷηκζ, δηὰ (π6 ΡἾΔΡ οὗἩ τοῦ Ρια4. ἔχ. χχίχ. 89; 
Νυμ. χχυῖΐ. 4. ΤΠὸ Ὀυγηί-οὔδετίης ἀοτγῖνοβ 18 
ὮΔΙ16 ἔγοπι (89 ποίΐοῃ οὗ τἰ βίῃ ; σΟΙΏΡ. ΘΒρϑοΐβ}Υ 
δυάᾳ,. χὶϊ!. 206. ΤῸ δυῖζ, 88 (09 σϑηΐγαὶ οὐἦϑοὶ 
ἴῃ (86 ἰΔΌΘΥΠΑΟΪο, ον ΌΠΟΤ ΔΙ Ῥγοσοάρα [ἢ9 
δοβί, χοιϊγοὰ ἴῃ ἀοοίπῖνγο τοϊηθοίβ Ὀομἰηἃ ἰἢ 9 
᾿οβί, δοοοσάϊηρ ἰο Φο8β}. ἔν. 11 : 8ὸ (ἢ ΡΠΠΔΡ οὗ 
οἰουὰ ΒοΓο, χὶν. 19. Βαἰϊοπα]δαι η48 ποίμίης 
Ὀαὶ ἃ Ρορυΐαῦ Ἰεβοπὰ ἴῃ {86 το] κίουβ δηὰ βδγη- 
Ὀο]σ σοπιοιαρ]δίΐοη οὗ ὑπ ρυϊάδηοο οὗ ἰμ9 ᾿ἱνίης 
αοἂ; 1 οΡα] θαι δοοῖϑ ἰο ραΐηξ {μ9 Ἰοίίοτϑ τῖϊῃ 
δηἰδϑιο, ροϊ]άδη δρδΌΘβαυθβ, Αβϑυτηρίϊΐοῃ (88- 
οΘηΒί 00) οὗ ἃ οἱουὰ ἴῃ {80 ζΌΣπ οὗ α 8411 ὙΒΟ86 
ἱπίοτῖον σοηβὶδίβ οὗ ὅσο ] 

ΧΙΥ͂. 2. Ῥατχῃ Ὀδοῖς δᾶ Θηοδιρ ὈΘίοσθ 
Ῥι- Βαδίσοι."--ἰὰ Ναηι. χχσὶϊὶ. 8 Ηδϊτγοὶ 
Ρὶ ἰθΒ ὑδὸ Εχγρίίδῃ δγίοϊθ. Τ8 σδιρίη- Ρ͵δο9 
8 Ἰἀοη 804 ὈΥ͂ ΠΙΔΗΥ͂ ΣΙ (6 Ρ͵δοθ πδιηϑὰ 
Α)γυὰ οΥ Αρκίτυᾶ, “ΠΟΥ͂ 8 ἴογ γΟΘ8 ὙΪΠΕΠὃΡἝ ἃ πὸ} } 
ἵνο δυπάγοὰα δηὰ ΒΥ ἴθοί ἀθορ, τοι, μον- 
δυο, δοηἰδὶβΒ δυσὶ ὈΓΓΟΡ πίον (μὲ σϑιλο 8 ΟΔἢ 
ΒΑΡαΪγ ασίηκς ἱΐ, οὐ {86 οἱ τί πηδ᾽ σχολὰ ἔγοπι 
Οαἶἷτο ἰο Μοσοδ, ἴ00Σ Βουγβ᾽ αἀἰϊδίδησο ηογί υγϑβὲ 

4 [ΤῊ δἰμτιίβοαηοθ οὗἨ [89 ἴοττα 330), πδοὰ πόσο δπᾶ ἴὮ 
Νυμῃ. χχχίϊ. 7, ἰΦ ΧΘΏΘΓΔΙΥ ον σοκοά ον ὉΠ ΓΓΡῸ ΦΌΪ 
τοῦ! θα Ὀγ [06 σοτη πιδηξλίογα. ΚΉοθοὶ (ου οὗ. ν΄. 22 δητὶ Π6Γ6) 
δύχιθθ {Ππῶξ ἢἴ πιΘ8 5 ὮΘΓΘ ΟὨΪΥ ἴο ἐμγπ; 01 (ἢ6 Ραδκαροῦ ἢ 
δάπυοεδ (διηοημ ἔπ 61 ὁπ 6, ῬΒ. Χχχυ. ἶ (Ῥ.δ]πὶ Χχχυ. 1.7). ἰπ 
νοῦ ἴθ Ὑογά ἄοοδ οὶ ΟὐσΌΥ δἱ δ᾽}} δο ποῦ οὐ ἴϊοτὰ ἴῃ 
ῬΡοίΐηῖ. ΤῊΘ ΤΟΥ ΠΗ ΠΌΓΤΩΪΥ ΤηΘΘῺ9 ἴ0 ἐμνθ δαοξ, ῥῤῥαθοθνε κα 
οἰδ!!ν θη ΡΗγΒίοΔῚ πλοίου ἰ6 ἑηϊοη ἀρὰ. Τί τηοΓγοὶν βνὰς ἡ 
αδἰἄο Βαά Ὀδοη τοδηΐ, Ὁ οὐ 29 που αν "δοθῇ 

Ττ 

ΤΉ υ8ὸ οὗ ἐπἰϊν ποτ [5 οοὐοϊθεῖνο αρδίηκέ (πὸ ἮγρΡοΙ ποδί, 
πὶ Ἐς απὶ ἸΔῪ οὐ ἴπο τεδὶ οὗ ἴπ9 ΒΟΥ 1ΔΚο8. Εννδ]ὰ 
(Πίδι, 97 ἐλ ἷφ 4. Ιετανῖ, 11. Ὁ. 68) αγρίιοα ἴΒδὲ ἢΠ6 τ8. οὗ [ς 
Αἰδὴ ἀϊκρτόνοβ Ὧθ τπογθ συγτοοῦ ψίον οὗ Ποδίηθοη δπὰ οἴ οτα, 
ἴπας [δ ἸΑΥ δου οὗ ἴπὸ Ὀαδίῃ οὗ ἔὈ 660 Δ Κ.6. ΟΒΔΙΌΪΥ, ονν- 
Θύογ, Ἐπἰΐδ 18 ὩΟΣ ΠΘΟΘΘΒΑΓΤΥ; ΤΥ Εἴδαση, τόνου: ἤη ἰδ9 “οὐὗμκο 
οὔθ ᾿ψΪΠΔοτΠ’ 68," ΣΏΔῪ Παγθ ὈΘ6Ὼ 880 688, οἱ {Π6 1ἰη6 οἵὗἁ [86 
αυϊζοτν οδηδὶ (6 Ἐοδίπδοη δπκκοδίδ); δηὰ {{ Ῥὶ -Ὠ ἢ γοῖ ἢ [6 
ἴο ὃὉὁ ἐουπὰ ἰ [6 ργοδϑηὶ Αὐτυά, [Π6 Ῥϑορῖϑ τϑδνυ, Ἰπἀοσά, ἰπ 
ροϊηκς ἤτοι Ετπατα ἐμ μόν, ἤδνθ πδὰ ἴο ἴση “ Ὀκοὶς." 5.11] 
[ὮΘΤΟ ἰδ πο ςοποϊπιδί τὸ ουἱάθηοθ πδὲ ἘΓΒΆΙΩ ΤΥ ποῖ δ νϑ 
Βόϑη ὨοΓΙἢ ΟΥ πογί μ-ϑαδί οὗ ἴη6 ΒΙτοΥ ἴκοα, δπὰ ἴπδὲ, ἰὩ- 
βἰολὰ οὐ ρακβίῃς ὅόονγη οἢ {110 οαϑὶ βὐὧθ οὗ [δ ὑαϑίη, ΠΟΥ 
τυτηϑὰ Ὀρμοῖκ, Δῃὴ ποηξ δ᾽οηρ [6 ποδὶ κάθ. 80, δύο 
οἴμοσβ, σδηοῃ Οὐοῖ (ἰπ ἴδ βροδίκοσ᾿ Β Οὐπιτηθείτ).-- ΤΆ. 



48 ΕΧΟΥΥσΞΝ. 

οἴ δποε, οΘορ. ΝΙΘΟΝν, ᾿είδε 1.. Ρ. 216; Βυτοῖε- 
μασχάϊ, ϑυγία, ὑ. 626, δπὰ Βοῦδίῃβοη, Δ εεεαγολει 
Ι., ν. θ8δ. τοι Αὐγτυὰ μοῦ βδιγοίσθθθ οὔὖἱ ἃ 
Ῥὶ αἷπ, (6 τη Ἶ}68 Ἰοῦς Δ ἀ Δ8 ΠΙΔΏΥ Ὀχοδὰ, ον διὰ 8 
80 568 τοδὶ οὗ δυοξ, δηὰ ἔγοιῃ [86 1οοἱ οὗὨ {πὸ 
Αἰακαῖὶ ἰο ἐἰδθ δὅγὰι οὗ {9 808 ὩὨοτί οὔ πος 
(Βονίηδβοιυ 1., Ρ. 65). Τμἶἷδ ῥ᾽ δίῃ Ὑ ΡΥ τοῦ Δ ΌΪΥ 
βουνὰ (9 [5γ80}1068 8ἃ8 ἃ Οδι ρ᾽ ηρ-Ῥ͵δοο, 80 (δὶ 
(ΠΟΥ οησδαιροα ὈΘΌΓΟ, ἑ. 4. 6δδὶ οὗ Αὐγυὰ ἰοπατὰθ 
ἐμ 8ε8. ἴὺ 1μ6 ποϊσῃθογποοὰ οὗ Ηδμίγοί ( Α)- 
ταά) τουδὶ ὃ6 βουμμῖ δὶϑο (08 οὐβδὺ Ῥίδοοβ, οἵὗἁ 
ψ ον 188 ΤΡ ΠΟ ἰγ806 ὯΔ58 Ὀ6ΘΏ αἰδοογογοα ̓̓  
ϑν Ου Μίχάο] διὰ Βδδὶ-ζορῆου, υἱά. ΚοὶΙὶ 
Ι,Ρ. 48, δίησθ 80 πδπιθ8 ϊσάοΐ δοὰ Δααΐ- 

δέρλοπ τὸ πιϊπουῦ ἀουδὶ ἀοδίσημθα ἰὸ τρατὶ (ἢ 6 
Ἰῖπ6 οὗὨ ἰγδυϑὶ, ἰὰ ἰβ δίῃ γα] ἰ0 δϑϑιμθ ἐμαὶ {Π 6 Ὺ 
ἐπάϊσαϊο ἰδ 6 τολέποθ δὰ (6 τορλίίλεν οὗ {πὸ Τουίθ. 
Αοοοτάϊης ἰο Βοδίηδοι (]., Ρ. θ4) Β ΣΟΟΚΥ ἀ6Ά]9 
ο411ὁὰ Μυπία]α 6848 (0 86 τορίου οὗ Αὐτυὰ (Ρὶ- 
Βαμῖγοι ἢ) οἱ ὑμο Ἰοῖϊ, δηὰ 8.6: οὐ ἰδὲ τὶ κῃ, οἢ 
ἐμδο Βοὰ 365. ϑίγαυββ (ϑδέιαὶ πὰ Οοἰἱσοίλα, Ὁ. 
122) οδ θὰ ἐμ9 ἀοῆϊο Μυκία]α, δὰ ἰάϑαοι ῆθβ 
Βδαὶ-σορθοῦ πὶ ὅ.ος. Τμ6 αποϑιΐοῃ δὐουΐ 
860 ρῥαββϑαρμο οὗ ὑπὸ 1βγδοὶ θ8 ἑἱβγοῦχι ἰΒ6 Βοὰ 
8686 ἰδ οὐϑοιυγοὰ ὈΥ ἰδμοοϊορίοαϊ δα ἱῃὰ ὈοΟ(Σ 
ἀϊτγοοίϊομβ. [16 γτοζαγάθα δ8 ἃ παίυταὶ οὐοηί, 
Ταϊδοα ὉΥ ἰοζοπάδγυ ἰγδαϊεΐοη ἰη!ο 8 τοΐ γϑοῖο, ὉΥ͂ 
Κυοῦοεϊ, Ρ. 188 βαᾳ., πιθγο 186 Ὠἰδίοτίο 8] Σϑιιδυ 8 
οὐ (6 Βοα 868 δῃὰ {πο δηδίορβί 8 οὗ (} 9 Ῥαββαρβο 
ΔΙΘ ΥΟΣῪ Ὀοϊοποτίθγ. Εατὶ το δα δΡ, οη ἰδ 6 
Θορίτατν (αϊαοίπα, »-. 4718, ὑοῦ (0 δοδα, 
Ζωυσ ἀὲν 1εταοϊέίεη αἷὦ Εσυρίεη παοῖ ἸΚαπααλ), 
ΤΟΩΔΡΟΒ 88 τδιϊομπα  !βιϊο ούθ 9 νἱοῖν οὗ Νὶο- 
Ὀυδν, Βοῦίμϑοη δηᾶὰ οἰμογβ, ὑπαὶ (86 Ῥδβϑϑθαρμα 
ἰοοὶς ΡΪΔο9 δὲ ὅ:πος ΟΥ' βοτὰ οὗ ὅυος, χυοίίης (86 
ορίηΐου οὗ Ἰδοῦ δηἃ οὐμβὸν Αὐτοί σδῃβ (ρ. 480). 
ΒΗο δαορίβ {86 υἱὸν οὗἩ βομυδονί, Ἡ δοη δηὰ 
οὐδουβ, ἰδ {π6 [ϑθγ8ο] 1165 τγοδοὰ δου οὗ ὅυοςΣ 
ΌΥ Βοββαηίϊῃ ἰο ὑἐ8ὸ Βοὰ ὅ.8. Βοῦίπϑοῃ᾽ 8 σ6- 
τοτὶς, ὑπαὶ {86 γροίμοδίβ ἐμαὶ 869 [ϑγ89]1168 
ῬΔβϑθα ΟΥ̓́ΘΡ ἔσοια (μ6 ρμὶδΐηῃ οὗὁἨἩ Βοάο (δαγ Τ8- 
ὙΔΥΪΚ) 8 οὐογί σον ὈΥ {μ9 οἰχουταδβίδποο ἐμαὶ 
ἴθ γὸ ἐδ 868 158 ὑὐγοῖνϑ τη }168 τὰ, δηὰ ἐμαὲ (9 
Ῥοορΐο ἀϊὰ ποὶ βαγθ Ὀὰΐ ἱνγὸ ΠοῦΤΒ 0. ἐδ)9 Ρ88- 
Βᾶβο, ὕου ΒΔΌΙΩΘΡ ΟΥ̓ΘΓΓΒΓΟῪΒ ΟΥ̓ Ιη68Π:8 Οὗ 8 
ἀϊοίυαπι οὗὁἨ Γαΐ ον 8. δοπσοτπίηρ ἐδθ το γδουϊοῦβ 
Ῥονον οὗ αοα. οι Βδύπιον αἷἶβο τοὶ} ποὺ ΒΘΩΡ 
ἰο ΔῺΥ πϑίυταϊ οὐϑθηὶ 85 (80 δβυϊβίγαίυα οὗ ἐδμ6 
Τηΐταοὶθ. κ“1ιὸ ΗΟΪΥ ϑογὶ ρίυγοβ," [9 ΒΆΥΒ, 
“Κηον ποίμίηρ οὔ Ν. Ν. Ε. νὶηά, Ὀυΐ δαὺ ἐμ 
δὴ οαδί νἱπὰ αἰνιἀοὰ {86 τδίοσϑ, ἴπδι ὑπ 6Υ βἰοοά 
ὌΡ οἡ ἐδ σγἱσῃι δηὰ {μ9 οἵ 1 Κθ νν8}}8; ὑμοτθ ἰβ 
ποίἷηρ βοϊὰ δϑουῦ δὴ οοθ, ΒθοΘ {80 ἀαυτδιΐοη 
οὔ ιΒῈ δΌδ ἰδ ποὲ ἰο Ὀ0 ἐδίκοῃ ἰηϊο δοσοιοί.᾽" Ηθ 
ΒΟΘΠ18 ΟΥ̓́Θ ἰο Ὀ6 ΘΙ ΓΓΑΒϑοὰ ὈΥ ἰμ9 ἔδοί ἰμπδὶ 
ἔπ Γ0 8 δῆ δ]ἑοσηϑίϊΐοη οὗ ΘΌΡ δηοὰ δοοὰ ἰπ {δμ9 
Βοὰ ὅ.α; δηὰ ἴῃ ρίδοοβ σῆθγο οὐμβοῦβ αἷβο, ἴῃ 
ἡπαϊνιἀυ 81] οαδοδ, δὶ 9 ου-(ἰὰἃ9 δυὸ νά θη 
ἐπτοῦυρῃ, ΒῸ μοϊά58 ἐμδὶὲ ἐδ Ῥβαββαρο οου]ὰ ποὶ 
αν ἰδ Κ ῥἷληοθ, ὁ. σ. βοσο Ναροΐθου ἰὰ 1799 
ογοϑβϑὰ 89 Τοτὰ πορᾶῦ ὅς, δὰ (πα ὁπ ἀδηρογοὰ 
μἷ8 1 (Βονίπϑου 1., Ρ. 86). Βγσνθῃ [89 60-0ρὁ- 
Ταϊίου οὗἨὨ ἐπθ νυἱπὰ, 6 ΒοΙ 8, ὁδὴ Ὀο ἰδοῦ ἰηΐο 
δοοουηῦ ΟὨΪΥ ἴῃ ὑδ6 ἰπίοτοθίὶ οὗἩ (09 τωδρηϊδοὰ 
Σαΐγδοϊο, δ] βουρὰ ἰξ 18 ἀοδὶ σηοίθὰ ποὺ ΟὨΪΥ ἴα 
τοῦ. 21 δ ἐπ σϑί8θ0 οὗ 86 ἀγγίηρ οὗὨ ἰδ 868, 
δυΐ ὑἰδ9 ᾿ἴκο ἔδοί 18 8180 ροΐοσσοὰ (ο ἰῃ Μοβϑβ᾽ 
ΒΟῺβ οἵ Ῥγαΐϑο (χυ. 8; οορ. δ. οτἱ. 9 δῃὰ 
οἰδον Ῥαβϑαβοϑ)Ἠ. Ηδῃοθα, ἰοο, Βο Πποϊάδ, (119 οδϑί 

Ἰηῦϑὺ οὶ Ὧθ ὈὉπάἀθτβίοοά 88 ὈθιηΚ, ΣΏΟΓΘ 

ΘΧΔΟΙΪΥ, 8 ΟΡ -οδδὶ πη Β᾽α ἑν Ὁ] 164] 
Ῥδβϑϑδοβ δ΄Ὸ δίνη ὈΥ ΕΚποῦεὶ, Ρ. 189. Τθε 
οὐὈ)θαιέοη δαὶ ποτὶ οὗἨ ὅ'0Σ (Π6Γ6 18 ποὺ Ὑδίϑνρ 
θηουρῶ ἴο δ ΟΥ̓ΘΟΥ το πιοθὰ ῬΒΔΥΔΟΝ᾽ 5 δοδβί, 18 
τουμονρὰ ΌὉΥ ἴμ6 οὐδβογυδίίΐοη οὐ ϑιίοϊοὶ δοὰ 
Κυσίς, (δὶ, δοσογάϊηκ ἰο ἰγαύθ]] τ, ὑἰμ6 Θυ]Γ οἵ 
ὅ΄οΣ ΤΟΣΙΠΟΥΪΥ οχίοπιἰ οἀ τ0}} ΓΔΡῚ ΠΟΥ ποτ ἢ ἐμ δπ 
ΠΟΥ͂, δηὰ ἔπ οουγθο οὗ (πιὸ ἑβτου σὰ (86 Ὀϊονείπ ας 
ἴῃ οὗἩ βδῃὰ [88 Ὀθοοπὶθ 8ΒοΟσίθῦ, δὰ ἤθποθ 8180 
ἸΏΟΤΘ ΒΏ4)] ον (Κηοῦοϊ, Ρ. 140). ΑἸδεο ϑιγϑῃδδ 
(δίπαὶ πὰ Οοϊσοίλα, ν». 128) τοραγὰδ (Π6 Βγγρο- 
(818 ἐμαὶ {π6 ρβββαρο ἰοοὶς ῃΪδοθ δδ ἴδ. δουίἢ 
85 ὈΘΙΟῪ ἱμὸ πιουῃίαϊῃ ΑἰΔΙ Δ, ἩΏΟΣΟ (86 568 
ἷθ ΠΘΑΥΙΥ ἰνγοῖὶγο τὴ }168 πίὶάθ, 88 δα} }851 016, 
δι μου Β6 ἰηδίδίβ, οὰ ἐδ οὐδοῦ δαπὰ, {δαὶ 
ὨΔίαΓΩΙ [ΌΤΟΘΒ 810 ᾿ἰηδυδιοϊοεί ἰο οχρὶ δῖ [89 
ἐνοηὶ. 119 [86 βηθύεσὶ δ88 ῬΕΘῺ ΥΟΤΥῪ οδγο- 
ΓᾺΠΥ Ἔχϑιηϊηθα ἰῃ (͵8 δϑρεοί, {ὕ0π|0 σοὶ ρα] ἴδο- 
ἴοτγϑ οὔ {86 πιῖγϑοὶθ βδυνθ Ὀδθη ἴοο 11{|}|0 τοχαγ θὰ: 
(1) 89 δδϑῦγβῃησο δῃὰ Του αὶ οὗ πα ρσορδεῖ (μδὲ 
ἴῃ {Π6 ποθ οὗ [86 ργεοδίοδί θεὰ δ σηΐγϑοῖο οὗ 
ἀοἰίνοσαποθ πουϊὰ ὈΘ.Ρεσίοσιμεα ; (2) [Π6 τοΐτα- 
ΘΟΪΟΌΒΙΥ ἰπιοηδ δα παῖ Γ8] ΡΒ ΘΏΟΙΏΘΠΟΙ, ΘΟΡΓΘ- 
Βροηδϊηρ ἰο [μ6 λαγπιοπία »τδεδίαδιϊἑία Ὀδν οοπ {80 
Κιηράομι οὗ αοα διὰ (μ6 κίπράομῃ οὗ πδίῃσα, 
βυσ (μ8 Δ ΟΧΙΓΔΟΣΟΪΏΔΥΥ ΘὈΌ, ὈΥ ἐδ δἰὰ οἵ 8 
δοπίϊπυουβ πἰρ ἢ -Βίοτηι τ βίο Ὁ] αργαϊηδὲ [89 
ουγγοηὶ, ἰαϊ ἃ ὍδΔτθ πὸ ἘΠ0]6 οτὰ [0ὉΓ 16 φοῃίτο 
Ῥδαδβαβα οὗ 4}} (9 Ῥθ0}}9 οὗ βσϑδὲὶ πῖῖ ἐμ οὶν 
βοοῖκθ, δηὰ ἐμαὶ δὴ δαυδ}ν υἱοϊοθΐ πὶηὰ ἔγομι 
[9 Ορροδὶίο ἀϊγϑοίϊοι παρ ΐ μα γὸ τηδὰο (Βς Βοοὰ, 
Βἰιμογίο γοδίσαϊηρά, ἃ δίμ (146, τ δὶς; τῦδὲ 
ἢανθ Ὀυγὶοὰ ΡῬΏΔΥΔΟΝ. ΒΗὸ ΤΟ ἱπ 8]}} (μἷ8 8668 
ΟἿΪΥ ἃ δίῃ 8] ΟΟΟΌΤΥΘΏΟΘ ΜΠ οὗ ΘΟΌΥΒα οΥϑα 
Ῥτεδα ἐμ εἰ οὗ [86 Βγ 0110 Ἔχργοδδίου, ἰμδὲ 
186 πϑίοϑν βίοοα ὑρ οπ δοίλ δίάεε Ἰκὸ ἃ νὰ}. 

γεν. 8. ΕΣ ῬΒΒΣΘΟΒ ΥὙ01]1] δον .-- ο τηπϑὶ 
ὮΦΙΘ ΣΘΙΏΘΙΩΌΘΥ (110 αν σορυϊδιΐης 186 ἩΣΙτερ 
οΥ̓ἰΒοοοεαίΐο δἰ βίουυ, δοοοζαϊης (ὁ ἩΒ]ΟὮ, 85 86 
τοοοτὰ οἵὨ τοὶ κίουῦδ ἢ] δίοτυ, ἰὶ Ρααβ Τοσοιηοδὲ 86 
αἰνίπθ ῬυγΡοΟΒο, δῃἃ ρ88868 ΟΥ̓ΟΣ {86 Ὠυ Δ πιὸ- 
εἰνοϑ δῃὰ οδ]οι)δίϊουβ, ὉΥ ἴθδηῃϑ οὗ ποι (δῖα 
ῬΌΓΡοΘο 88 οἰεοιοα, γοὶ πίϊβουϊ Ἰεανίηρς, ἴῃ 
(86 βρὶγχὶς οὗἩ δὴ δοϑίγαοι δι ρου) δι γα] ἰδῶ, βΌ  Β 
τηοίγοδβ ουἱ οὗ {89 δοσουί. Ἠδτγο, δοοοσγαϊη κυ, 
Μοβοδ οδῃῃοί ἔσο πὸ ἅτϑὺ ἴδτὸ δὰ 086 ᾿ῃΐδῃ- 
ἐἴοῃ, ἴῃ τπδροβίηρς ἰο ἴμ0 Βοὰ 866, οὗ δ᾽ Ἰασίης 
ῬΒΔΥΔΟῊ ἰο 6 Ἔχ ΓΟ Π16 οὗ ΟὈΌΓΔΟΥ, δὰ ἐμου Ὁ 
ἴηϊο ἀοδίγασίίοη. Βυΐ ΒΘ ΤΏΔΥ γ06}} Βαγο δηιϊοὶ- 
Ῥαϊϑὰ ἐμαὶ ῬΒδυϑοῖ, ρυγϑαΐηρς κἷπὶ οἢ ἐμ Βἰρἢ- 
ὝΔΥ διουπὰ [Π9 808, τοὶρξ Ὀ6 αὐΐίθ 85 ἀβῆχος- 
οὐϑ ἰο δἷπι 88 ἃ 60]]ϊϑοῃ ἩΠὮῺῸ {πὸ ῬΒ1]Ἰβιὲπ 68. 
Α8 οὔθ Ἰοηᾷ δοαυδίηἰοὰ Ὑἱὶ ἢ ἰδ9 Βοὰ ὅδ, 89 
ΒΒ ΟὨΪΥ 8 βίῃ ρ᾽)9 ΤΩ 688 Οὗ ἀεἸ γΟΣΔΏΟΘ, υἱΖ., {86 
ἰακίης δἀνδηίαρο οὐ (89 ΘΌΌ [ἴῸΣ δἷδ Ῥθορὶδ, νδΒο 
(Β6 ὉΥ͂ τη 6888 οὗ (80 χοίυτηΐηρ δορά οουὰ κοΐ 

4 [Ηϑηρδίθοῦοτς αἷἰδο, Ηϊείονν 47 δε Κ͵αιρᾶρηε 9. Οοὐ ΤΊ, 
292, ἀπ λυν μββέιο ει ἐρ; στ Βουΐϊπδοῦ, δικδίηδι  Ιἰδου, οι γρξα 
τηοΓ, αἰο., ἰῃ τοκατὰ το ἴπθ μῖδοθ οὗ ἐπ ρβαδδᾷζε, τοὐοοῖβ [89 
[:6. ΤΥ οὗ δῷὸ ϑοῦὺ ἐἰὰο, δἰάθὰ ὈΥ δ᾽ πογίμβοδεϊ "ἱηὰ, δδδροσγίῖο 
{{ Ὶ Ὃ} ΟἽ Ὥθγος ἀροοίυδ δυιγίϊησ πὶ δ ολδῖ αἰμὰ ΤΑΪ 

τ 

ἴα δοόδ δὲ ὅτεϊ αἰρὰϊ δίπημοδὲ βοϊοοηϊσδάϊοϊοσυ. 
εν πὶ 8660 ἰῃ (Πὸ οὐϑηΐβ ἀσδογίυθα ΟὨΪΥ πδίυσζαὶ οοςσεξ- 
τοποϑϑ που θοϑῖλ ἴο ὈῸ }8ι ἔοθο Ὑῶο, ἀἰπυεὶ νην ἴῃ δῸγ- 
Εἰς δυρογηδιογαι, του]ὰ ποὲ ἤγοϑα, οὐ ἩΟῸ]ὰ τεϊοοῖ, τὴ 
Βι τα] οἰαιϊοτιηοηῖ, ἐπαΐῖ [Π 6 ἩΔΙΟΥ δίοο ὩΡ 88 ἃ ἯΔ|] οὰ ὈΟϊὮ 
δἰὰοβ. Βυὶ ῬΡΟΣ ἸδΔηκο τοεδηδ ἐἰμδὲὶ ἴῃ 1ἰογαὶ, ῥγοσδὲς 
οδδὶ οὗ τοϊηὰ προ σου] ποῖ ἀϊδοοστῶ (86 θυρουγηδίΌΓταΙ εἶθ- 
πιϑηὶ ἰῃ 10:6 ΔρΡΡΑΓΘΏΪΣ παιΌζαὶ ῬῃΘηοτΏθοδ, που] οἰδὸ ὃἢθ 
Ὡπδὺ9 ἰο ἀΐϑοοτῃ ἔπ τπ9 ΒιὈ ίοαὶ μι}}6 τὸ ροοῖίοος γε θο δο 
δ᾽ οπιθηΐ, δ ἢ κο,  ὨΘΙΠΟΣ πβοοορίης, [86 ΒΓ οΑ) δἰδι δε 
οΥ ποῖ, που ὰ υπηάἀογοϊδη ἃ ἔδοῖλ ΟὨΪΥ͂ ἰὴ Ὠιοὶς στηοῦῖ ᾿ἰξεξαὶ, 
Ῥτοδαὶδ δ0180.--Ἴκ.) 
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ἃ ἰοῃς ἀϊπίδῃησθ διοδὰ οὔ Ῥδαγδαοῖ, ἰῃ 9886 δ6 
δου] ἔοϊϊΐονν ἰδοω. 0 ἴδ δυμηδῆ οβ]ου]αἰΐοῦ 
οουἹὰ τοδοῖ : Ὀυΐ ἰξ τοοοϊγθὰ 6 δρὶ δηαϊαὰ ἰσδῃδ- 
οτιιδιΐοη ᾿Ββτουρ 86 ϑρίτιι οὐ Τονοϊδίΐίοη, ΒΟ 
ἀϊδοϊοποὰ ἰο (86 ρῬγορδμοὶ, ἰοχοίθον τὶ ἢ 89 ὁοτ- 
ἰδίῃγ οΥ̓͂ ἀοϊἑ σόσϑησθ, ἐμ αἰ πηαὶο οὈ͵οοί οἴ (δ 18 
ἴοττα οὗ οἰ τογϑῦρο, οἱΖ., ὑἰ0 0 ὅπεϊ ᾿υάκηιοηΐ οα 
Ῥθδνδοῖ, πο πτδϑ γοὶ ἴο Ὁθ ἰηῇῖοιοι.--- Ὁ 
διὸ Ὀοτυυδοιοᾶ ἰῃ πο 1δΔῃ ἃ. ---ΤῊ}9 τουπα- 
δὺοαί ἩΦΔΥ ἴτοιῃ ΕϊΏδὰ ἰ0 ἔμο 808 τηΐϊρῃς δ0ΘΏ) 
Ἰκο δὰ υποοτίαϊη δυο ΐϊης ΒΓ Π6Ρ δηὰ ἐμ} 0Π|6 Ὁ. 
--Ἐ89 τἱδοτηθδα ΒαῖΒ δῆπιὶ [6.1 ἰῃ.--- 
ἘΠῸΥ σαπηοί ρῸὸ ἱΒνοῦ ΘΒ, πὰ δΡο ἰιο]α δϑί. Τ86 
δοοϊϊ ου γ6γ8. 1-4 ἷβ ἃ σου ΡΓΘὮ ΘΗΒΙΤΘ Βυ ΠΙΙΙΔΡΥ͂. 
ον. δ. Βαϊ [Π6 Ῥθορ]ο δοὰ.--ΤῊ δ δἰδὶο- 

τοοηΐ ῬτοΟΌΔΟΪΥ ρνοοοάοὰ ΡΒδγδοὶ 8 δια ρπιθηί, 
158ὲ {86 ῬΘορὶο νυ ϑιιϑὰ ἰο 66. Ὀαὶ τ6ΥΘ διυγοϑίϑα, 
8ο τοῦυοῦ ΒβΒοοπηθὰ ἰο Ὀο Ῥτογοά, ἰμδὶ' ΠΟΥ͂ ΤΟΓΘ 
Βοὲ (δἰ ηἰκίπρ ΟὨΪΥ οΥ̓͂ ἃ ἰδτθθ ἀδΥβ᾽ ἸΟΙΓΠΘΥ͂ ἦῃ 
86 πὶ]άθτ 6894 ἰῃ οτάορ ἰο μοϊὰά ἃ ζοϑιϊ γαἱ.-- 8 9 
δοαστὶ οὗ ῬΏΔΙΘΟΣΒ.... τῦὴὧδ τατηθἃ.--Ρ- 
ΤῸ ΙΏΛΥ δᾶ ὈθΘΏ δἰἶϊγγθαὰ Ἂρ 8||Κὸ ὈΥ̓͂ (86 
ἰπουγσῆὶ οὗ ἃ δοοίΐηρ ποβί, δὰ ὉΥ ἐμαὶ οὗ οὔθ 
ἩΒΗοΥ  δοουΐ Βοϊρίοδοῖγ. ΕοΥ ΠΟῪ Ββοοιηθὰ 
ἰο δ6 ΒΟ ἸΟΏΠΒῸΡ 8 φροορὶθ οὗ 6οἀ ντοιθοϊϑὰ ὃὉγ 
βΘο᾽ 8 δογυνδηίβ, Ὀυΐ δα (9 δὲ ἴδ ουϊδοὶ, δηὰ 
ἀοοπιοὰ ἰο δϑίδνογσυ. Βυὺ ἰ80 ἰκίπα δηὰ μἷὶθ σοῦγ- 
εἰοτη ποοάϑὰ ἰο υδὸ δὴ ἱπηροβίης τα] Ὁ [ΌΤΟΘ 
ἴῃ οτάον ἰο Ὀγίπς ἰπδπὶ Ὀδοῖς, βοοῖΐῃρ {ΠΟΥ͂ Ἧ6ΓΘ 
οἱ ἰοδσὶ οοῃσθηϊταιοα δὰ ατιῶθὰ. Αἱἷϊ (86 τῇογο, 
ἱπδοιηοῖ 88 ἷδ ρ᾽οάρο, (Βοῖὶν τὶ χε, δῆ (ἢ ὁο0π- 
ΒοϊοΌΒΏ648 οὗ ῬογΊυγγ, ἀοίοταϊηοα (Π6 ἰγγδηΐὶ ἰὸ 
δοβιπθ ἰδ6 ΔΡΡΟΆΤΔΏΟΘ ΟΥ̓ ΟΔΥΥΥΪΩ Οἢ ΨᾺΡΣ 
δειϊηβὶ ἰθ. ἩἩδίουον αἰβιϊηοίϊοα ΙΏΔΥ ἴῃ 
ΟἾΠΟΥ 64808 ὯΘ τηϑΔθ Ὀορίνοθη σδρίῃς Ῥ͵δΔο68 
δη δαγδ᾽ ᾿ούτηοΥΒ, ἰδ 6 ἰΠ ΓΘ δἰαίϊοηθ, βυοοοίῃ, 
Βιπδῖν δὰ ῬΡὶ-δηΐϊσοίβ, ἀοπῦϊ]685 ἀδεϊ ζηδίθ 
ὈΟΙῸ, τὲ [ΠΘΡΘ ΤΊΔῪ ὉΘ 8.80 πὸ ἀου δὶ δοῃοοΓῃ- 
ἷπκς ῬὨΔΥΘΟἢ᾽ 6 ἰηὐυβίϊο6. ὕδοϊ658 ἰγοῦ ὉΪ]9 ἢ 88 
660 ἔδίκοῃ ἰο ἀοίοτγιαΐηθ πῆθη ῬΏΔτδΟΝ γοσοοϊγοαὰ 
86 πονβ, δὰ ρυγβυρὰ δον ἴἢ6 [ϑγϑϑὶ 065: 8180 
ΜὮοτΟ ὃ γοσοϊγοὰ ἐδ 6 ΠΟνΒ, ΒΘ ΒΟΡ ἴῃ Ταηΐδ οῦ 
οἰβογῆοτο. Ἀοοογάϊης ἰο Ναπι. χχχὶϊ!. 7 ἐμ 6 
ῬἰἰοΒοὰ ἴῃ ῬΙΒΔὨ τοί; πὲ (μ18 γ88 ῬτοῦδΪγΥ ποῖ 
Ἰἰαιϊ 64 το Δῃ ὁμοοπιρτηθῃί [ὉΓ ἃ ηἶχι. Ηοτο ἰμ6θ 
δίϊον (ἴγ66 ἀδΥϑ᾽ ᾿ΟΌΓΠΟΥ (ΒΟΥ ΤΟΙ (0 ΘοἸθΌΓΤαΙΘ ἃ 
εδοὶ οὗ Φοβονδὰ ἴα (6 Ὑὶ]άθυμ 685 ἴῃ ἃ τυ οἢ 
ὐ ΒΟΥ Β0286 ἔπδῃ (ΠΟΥ͂ οουϊὰ ὈΘΙΌΓΘ μαγθ ἱπιδ- 
εἰπε. 
Ῥεῖ. 6, 7. Δπᾶ Β6 ᾿δᾶορ στοδᾶγν δία ομδ- 

τῖοιϊ.---Τδὸ στοίϊθμαυ!θ ργοραγϑίοη5 ϑ8ά6 ὉΥ δθ8- 
Β6 ῬΟΤΟΙΒ τὸ ἀοβονί θὰ ἰῃ ἀοίαϊ!, δα ἱζ7 πὶὶὰ 
ἃ δορί οὗ ἴσου. 800 (860 δυϊηρ οὗὨ Θοϊϊαίῃ, 1 
β6τω. χυϊΐ., δοιηρ. α'53ο 2 Οἤσοῦ. χχχὶϊ. : 1)8η. ἱν. 
δηὰ ν. Καυοῦδοϊ, ἰῃ ἃ ἀτο}} πβπηθτ, ρα 8 ἐοσοίμ ον 
ῬΒΔΓΔΟΝΝ Β ΔΥΓΙΏΥ, ἴγοι (8:6 Βούεγαὶϊ Ὠδγγδιΐνοβ οὗ 

(9 Ἐϊοδἰδὲ πὰ (89 οβουῖβι-- -Ὁ 7, “ΤΉ τθο 
τ6η.᾿ “0η {89 Αϑογτίδη οδατίοὶβ ὁπ δηὰ ἐτὸ 
ῬΟΓΒΟΏΒ 8Δ΄Θ Τοργοδβοηϊοα. Ὀμυΐ δβοπιοίϊπηοϑ ἰὮΣΘ0 
(ἰαγαγὰ, Νίπονυοι, Εἶμ. 19, 61)" [Κποδε]]. 

γον. 8. Διᾶ ϑοβονδὲ δΒατάἄσμπο --- Νοὶ 6 
τοροιἶοὰ οὗἨ τοῦ. 4ά. ΤΏοτο τγὸ αν (ἢ δτι- 
ἸΒΔΥΥ͂ ῬΓΟ- ΔΠΟΙΒοοιηοῃΐ, Π6ΡῸ ἐδ Ὠἰβίοτυ ἐ(8οῖν. πελεοξι το ες τ τ τὐτο ὑ πὸ ο πὴ τ 

4 [1 ες ῬΒΩγδοΝ ποδί 6 δαρροκοᾶ [ὁ ἤδτνὸ ϑοὶ ουἱϊ τὴ πίη 
ἴδο [Ὡτϑο ἐκγο τπσουχὴ τὶς ἢ ἔπ ἠατίοηκἢ οχϊοπάθὰ, Βαὲ 
ἴδιο 'π δὴ πηϑδείο πὰ ἰηοοησϊ υδῖνο τηοήο οὗ τορϑοηίηρ, Ἀδοτο- 
ονοτ, ῬΈΑΝ ΤΉΘῪ 1 ΔῺΥ 0816 8 γ0 ὕθβη [Ὁ ΤηΒῖκο Ἦ 8 ΡΓο- 
᾿εριοην [ον ἘΠΕΡΗῚ ΘΙτα 8.6 ἴπτοο ἄπνϑ "πὰ οχῃίγοα, ουθῃ 

κἢν 1 ἸΌΔΥ ἤανο Ὀοθη ἸΟΏΚΟΣ ἰδῶ ἰδὲ Ὀοίοχο ἢό δοίυΔ]]} 
Ῥασευσά εἰτοα.--Τὰ.} ᾿ 

ΟΥ̓ δρδϊπδὶ ῬΏΘΥΘΟΙ 5 οὐάσταου (Ὑπὶο ἢ ΒΟΥΘ 
δἰ80 18 Γεργοβθηϊθα 88 οἴὔοοίοα ὉγΥ ΨΦοῃονδα, Ὀ6- 
οδ}80 οὐσαϑίοηθα ὈΥ͂ ἴθΓ8Δοὶ᾽ 8 δοϑυλίη σὴν Ὀδν)]- 
ἀογοὰ ΒίκΒι, Ὀθοδῖιθο Φϑουδη ὉΥ ἰδ 8 ΔρΡρθδγἤ 06 
οὔ 186 ἰπιροίθηοο οὗ [8γ86] Ὀγουρδι (ἰν18 )υά σιμθοὶ 
οὗ ὈϊΪἰπάπθ88 Ὡροὴ δὲ) ἰ8 ταϊβοά (πὸ δὲ Βαυὰ 
οὗ Φοδβουδὴ ; με ἀϊνίηθ δογθγοί ζηι, 19 Ῥδδ- 
ΤΟ, (0 δἷβ ον ἀοδιγαοιίοη, αἰ] θὰ ἰο τοσοραΐξα, 
μδ8 ἀοοίἀοα ἴῃ ἤδνου οὗὨ [βγα9}᾽Β ἀ 6] 'νϑγϑῆσϑ. 

γεγβ. 10-12. 59 οὨἑ! ἄσϑιι οὗ Ιατ896] ᾿ποἅἃ 
ὌΡ τδοὲς 6Υ068.--- Τ᾿ οὶν οοπάϊιΐοη βοομοὰ ἰο ὮΘ 
ἀοδροσγαίθ. Οὐ (86 οδϑδί, (86 868: Οἢ ἴδ9 ϑβϑουίδ, 
{89 τπηουη δῖη8; οα ὑ86 ποτί «ποδὶ, (ἢ 6 Ποδὶ οἵ 
ΡΒαγδοῦ. ὅσιθ, ὑπ οὐϑά ὑῆῖϊὸ {86 Ποτὰ ; δαὶ 
(86 ΤΟρΡγοΔό θα Μΐοῖ (ΠΟΥ͂ ΒΘ.» Ὄροη Μο8609 
Βδον ὑμδὲὸ ἰΠ6 σομυβάθηῃσο οὗ σοηυΐηθ ῬΓΔΥΟΡ 18 
ἩΘΔΏ ΠΩ, ΟΥ δὶ ἰϑδαϑὲ 8 αἰβαρροδιίηρ.---ὸ 
βτανϑα ἰὼ Εἰκγρὶ.---αΑδ Εχγρὶ νδδ δὸ σοι ἰπ 
ΒΘΡῸΪ ΘΙ ΓΑ] τοηυτηθηι8 δηὰ ννογϑεΐὶρ οὗὨ (η9 ἀοδὰ, 
818 ὀχργθδϑίοη 88 8 οογίδίη ῥ᾽ αυΘΠΟΥ͂ ; ἐΐ 8180 
ΟΧΡΤΘΕΒ6Β ἰΠ6 βουσὶ ὑμ8ὶ (67 δὲν ἀδδὶ Ὀοΐονθ 
{μποῖν 6γ68.--1ὸ ποῖ Ἐπἰ6 ἴδ 6 τνοσὰᾶ 7---Ηογο Ὠθ 
88 {9 ἔογοίοκοῃ οὐ 811 δ᾽ ταν ΟΧρουὶ ΘΠ 668 
ὙὉΪΟΔ ΒΘ 8 ἰο Θυδουηί ον ἰῃ Ἰοδάϊηρ (86 ὈΘΟΡΪΘθ. 
ΤῺῈ6 οσχαρρογδιίου οὐ ἰδεῖν σχϑσο!]θοίΐοη οὗ 8 
ἀου ϊ ΟΡ ΘΕΙΥ ΟΧΡΡοδδθαὰ σοδοόδθ8 ἰδ6 ῥἱίοὶι οὗ 
{Δ Ἰϑοδοοά. 

γοτθ. 18, 14, Οτνὸσ δρδαίηδί (89 ἀδβροῃοπὲ 
ΡΘΟΡΙΘ Μοβθβ δρρθδγᾷδΐῃ 8}} {μ0 Βθγοὶο δουγαβθ 
οὗ "18 οοηδάθηοσσ. 

γον. 16. ὙΥΒοσοίοσο οσίϑαϊ ἴδοι ππῖο 
:Δ06 Ὁ---Τὴ6 Ιβγϑοϊἰθ8 οὐἱοὰ ἰο Φεδονδῖ, δηὰ 
Φεοβονδὰ ἀϊὰ ποῖ ὮδΔΡ ἰΒθΏ. Μοδοδ ουϊτδΡαϊγ 
88 Β'19ηΐϊ; θυ Φθῃονδὴ Ὀθδρὰ ΒΟ 6 ἱπΔΤΟΪΥ͂ 
ογίοὰ ἰο Ηἰω. Ζὸ οοηβάθῃοο, ἐμοΓοίοΓο, τ αἰ οἢ 
89 ἀϊθρίεγοά ἰο ἰ)! 6 Ρ60}Ρ]9 8 ουπἀρὰ οὐ 8 
Γοτυθηΐ ἴῃ γατὰ δίγυ αὶ οὗ βρὶτὶι. ΒΘ {Ποτο- 
ἴοτγο Φοιβονδθ δ ποσὰ ἰβ πὸ σορτγοοῦ, 88 γθ ἰδ 
Βοιῃϑίβιηρ οὗ ἃ σοῃίγαδί ἰῃ δὶ ζο]] ον 8: βρϑαῖϊς 
ἀηίο (09 σοϊϊάτοη οὗὨ ἴδβσγδοὶ, εἰς. Τῶδι ἰδ: Νὸ 
ἔατί ον οοπίϊηθδθοθ οὗ (8 ϑρὶν 4] βἰγυχαῖὶθ; 
ἔογναγὰ ἰηίο 9 Βοὰ 866] 

γεν, 16. Δοᾶ ἐς ἔμου ὑρΡ ΤΏΥ τοά.---Τὁ 
ταὶγδουϊουβ στοὰ ἰδ ἤοτ (ἢ). 6 ργδϑϑηὺ βι}}} (8 6 ὈΘΏΠΘΡ 
οὗ [89 ΡΘοΟρ]68. [ἴΐζ τρϑυὶτβ {:6 ΤΟΥ δ σαὶ οὗἨ Μοβθβ, 
μἷθ δΘοπάθηοο, δηὰ (6 Βδδογδιοθηίδὶ ππΐου οὗἉ (ἢ 9 
αἰνίηθ Βοὶρ νῖτὰ (818 βίη. ΟΥ 88.8}} γγὸ ἰδῖκθ 
ιμῖ8 δἷ8ο 1 ΟΡ: “ΜΠ1160 Μοδοβ οἰνίαεα (ἢ 9 
ποῖον τἱ τ ἷδ τοά ᾽" (Κο1]} 

γον. 170ῸΣ ἢ} Ββασᾶϑα [86 Βοαιὶβ οὗ [89 
ΕΙΞΡΥΡ Δ: 8Β.---ΤῊ 6 ΟὈἀΔΌΓΔΟΥ νι ἰσὶ δρτγοδὰ ἔγουι 
ῬΒαγδοῖ οὐοῦ (δ 6 ὙΠ 016 Βοβί τδϑ Ὀσου ρα οἢ ὮὉΥ͂ 
{Π9 δίτοηρ ἰαδοϊμδίίοη οὗ ονὐδυίδϊκίος 6 ὕυρὶ ἶνο 
ῬΘΟΡὶΘ δῃὰ ὈΥ ἰδ τηϊτδουΐουθ οσοηαἰτΐοη οὗ τ κ8 
οὔ ἰδθ 868.---ἴ ὉΣ] κοῖ 29 ΒΟΙΟΣ.--Οοα δ 
τα ΓΔΟΌΪΟΙΒ ΒΊΓΑΥ γ788 [0 ὈΘΟΟΠΙ6 Γηδηἰοδὲ 45 Ηἰ5 
δὲ υάᾳπιοηι. 

γεν. 19θ. 106 δ ᾳ61] οὗ Θοάᾶ.--ο ἷἰδΒ ἰδὸ 
Δηροὶ οἵ Σολὲπι ἴοΥ ἴἰ9 Ἐξγυρίίδη Βεδίμβεη. ΤὴΘ 
ἴὨΥ1810]6 τηονθιηθηΐ οὗἩ ἰδ δηροὶ νγ58 γοοορηϊσοὰ 
ἴπ (86 τὴδ᾽ Ὁ]9 ταοίΐοι οὗὨἨὨ (80 ρ᾽]Π]Ατ οἵ οἱουά, 

γεν. 20. Ῥασίξυιϑαδσ, Ὀπὶ ἐξ ᾿ρπιοπϑᾶ τἴ86 
αἰρΒΌ, -- Βαι ἰμ0 Ρἱ}]ὰν οὗὁἨ οἰουΐ δἰ οΟἰΒον 
(ἶπθθ8 Ἧ88 διιϑγηλίοϊγ, ἰὺ τῶϑ (818 ἰἶτη9 βὶ- 
τη ΕἸ Δ ΘΟΙΒΪΥ :- ἀαυκηθθδ [Ὁ (Π6 οῃδ, ᾿ἰκαΐ ἴον 
(86 οἷμετ, 180 ἀϊτγοοίΐοη οΥ͂ ἰ6 βιιοῖθ ὑπο Γ 
(Π 6 ΠΟΡΙ ἢ -Θηδὲὶ νἱπὰ 18 οί βυδοϊοπὶ ἰο οχρίδὶπ 
(80 δ πὶ 0] } 0Ά}}γ Εἰ ΚὮ]γ-δ σαὶ δσαηὶ ΡΒ ΘΠ ΙΔ ΘΏΟΗ. 
Τροὶ νυ πίοι ρἶνοθ Ἰιραϊ ἴο 186 ε] ον θοῦ οοηβιὶ- 
(68 ποοίαγηδὶ ἀδγζηθδθ [Ὁ (89 ὉπὈ6] ΟΥ̓ Γᾶ; 



δ0 ᾿ἜΧΟΡΤΞ. : 

δϑηὰ ἐμπαὺ ἰδ ἰδ 6 ἰΣΣΟΙΟΥΔΌΪΟ Ὀδυσίοσ Ὀσίνθθη 

ἐδο ἱνο. 100 Εκγρίΐϊδηβ δῖὸ ὉΠ84Ὁ]9 ζ0Γ (δ9 
Ὑ 016 ἘἰρΌΐ ἰο δοιὰ (μ9 [δ᾽δοὶ 66; 6}} εἰ Ἰοὺ ς 
86 οδϑὺὶ πα Ὀ]ΟΒ, δὰ ἀσγὶϑα ὑπὸ 806, διὰ ἰπ 

ἰ(0ὴ0 δϑῖπο Ὠἰσιξ ὑπδ6 Ῥδβϑβδζοὸ οὗ ἰμ6 ᾿ϑγωϑὶ ἐθ8 
ἱΒτουκὰ (80 868 Ὀοζδῃ, δηὰ ν͵ὰβ δηϊϑηδὰ ἰπ (δ6 
ΤΩ ΟΡΕΪΏ(. 

γον. 21. Βαδὶ υσϊῃᾶ.---ΤἼιο οοδὶ πὶηά, Ὁ ἼΡ, 
ὍΠΟΥ ΤΠ Β1Θ ἢ ἰθσῖὰ 9 δου -οδϑὲ δα ποῦ -ϑαϑί 
νη ΠΥ ὉΘ ἱποϊυάοά, ἰπδβιυυοῖ 85 ἰμ6 ΗΘΌΤΟΝ 
Ἰδηρυαρο ᾽25 ἀογοϊορθα δρϑοΐδὶ ἰθσιὴϑ ΟὨΪΥῪ ἔοϊ 
ἐπΠὸ ἴουξ οατάϊΐηδὶ] Ροϊηίβ.Ό. ΤῺΘ ποίϊΐοῃ ἰμδὲ ἃ 
δβίτω "]9 οδδὶ νη οου]ὰ Βατοὸ αἰνἰ θὰ ἰμ6 τγαίϑσγα 
10 ἐδ9 γἰχοῖ δηὰ Ἰοῖϊ, 88 οι Βδυμθῦ δηὰ Κοὶ] 
μο]ά, ἐπι ρ} 108 ἐμαὶ (9 νίηὰ ἰ(δο]Υ τῶ ἃ δἰ ρὶθ 
Ῥνγοάυοί οἵ τϊγδουϊοῦθ ΡΟΥΘΤ. Α 670 παίυχαὶ 
οϑδδὶ νϊηὰ πουϊὰ βανθ ἀνίτσοι (λ9 ποίου ππὶοἢ 
Σοιηδίηθα δραδΐϊποὶ ἰμὸ [βγδοὶϊθδ. Αὐὰ ἐπὶ δ]] 
(δ ΠΟΓΘ, {86 ἸΏΟΥΘ ὑπ6 ψίηὰ ορογαϊθᾶ, 85 Κρὶ] 
ΒΑΥ͂Β, “ἩΠῚ οπηΐροίθηξ ῬΟΉΟΣ;᾿᾿ Ὀμπὶ, δρατί 
ἔτοια δαί, 10 του], ΠΠΘΥΟΙΪΥ 88 δὴ Ορροδίίθ νὶ]ἱηά, 
ΔΊΟΠΘ ΒΑΥ͂Θ τηδὰο ἰΐ δ᾽ιηοδὶ ἱπιροδϑὶ Ὁ]6 [Ὁ {86 
Ιϑνδοϊϊίο8 ἰο φγοοθθά. Τ8ὸ ποίΐϊοῃ οὗ βυδῖὲ 8 
πἰη 6868 08 (0 Πο]ὰ ἔδεὶ ἰμὸ 1}{9Ὁ8] δεβογίΐοῃ 
(μαι (1.60 νγαίϑσ βίοοἀ ὉρΡ οπ ἐμθ Ὡοσίδ βμἰὰθ δ]80 
Ἰ|κὸ 6 Ὑ6]1, δ᾽ βου ἰπ τορατὰ ἰο (Β6 ῬὮΓΘΒ6 
“Ἶκὸ 8 ν8}}᾽ ΤΟΙ ΚΊου8 ῬΟΘΙΕΥ͂ δη ἃ δυη 0] 8πὶ 
τουδὶ 06 Δ]) ογοὰ ἰο αγὸ ἃ νογὰ. 61} 8 υοίδΔ- 
ἰἰοῦβ ἴγοτῃ Τὶ βομβοηαοσῖ δηὰ δοδυῦδονὶ Ροὶπί ἰὸ 
ἐδ πδίυγαβὶ βαυθείγδίυτ οὗ ὑπ 9 ταΐσϑοῖὶθ. 866 8]80 
Κηοθοὶ, Ρ. 146. “Ηον π|ιἰὰθ ἰδ6 κυϊή τδδ ἴῃ 
ἐδ Ρΐδοθδ σιδὰθ Ὁδγθ, οδῃμοί ὯΘ Θσχδοὶ ἀοίου- 
τη, Αἱ (δ6 πδυσονοβὶ 0]800 ΒΌΟΥΘ 5062 ἴἰ ἷ5 
ὩΟΥ ΟὨΪΥ ὑπο- γα οὗ ἃ το τ ῖάθ, ΟΣ δοοοσάϊηρ 
ἰο ΝιοθυΩν 8460 [ἀοτνπιδῃ] ἔδοί, Ὀυὰὶ νδβ Ῥγοῦδ- 
ὉΠ ἔουπιο ] τὶάθν, δηὰ ἷβ δ]βο δὶ ργεδοηῦ τὰ 
λυ ΟΣ ὉΡ, ορροεὶίθ 1611] Κοϊσυῃ! (Βονΐηδοι, Ρ. 
81 διὰ 71). ΤῸ ρυἷδοθ πβοσο πὸ [8τ86]1168 
ογοβεϑὰ τησδὺ δαγο ὈθΘ0η πίάον, δἷμοθ οἰ βου 89 
0 Εχγρεϊδ δύων πὶ πηοσὸ ἐμ δῃ δἷχ δπαγοα 
σἰδτίοιβ δηὰ ΣΩΔΗΥ͂ Βογδβοίῶϑθη δουϊὰ ἠοὲ ΠΑΥΘ 
Ὀόθη οὐθγίακοη δηὰ ἀθϑίγογοὰ ὈΥ ἰμ6 τοίυγη οὗ 
ἐ86 πναίοσ ᾽ ἐπα Αοσογάϊης ἰο Τὶ ϑομοπάοτί 
(είε6 1., Ρ. 188), 1 15 ἐμὸ ποτὶ Β-ϑδϑὶ πὶπὰ ψθ]0} 
8ι1}1} δοστοδ (0 ἰϑοζθβδϑδθ ἰδθ οὐδ-ἰ1Δ6.. ἮΙ 8 
βίσοῃ ας ποτ - τοδὶ τἱηὰ ἀτγῖνοθ {89 βοοάβ δοῦί- 
γᾶ, 006 ὁ ΟΓΟΒΒ ἰδ6 καυἱ; Ὀυϊ ἰζ7 {πὸ πνὶπὰ 
Θμδηρσοα ἴἰο 86 Βουϊ-οδϑὶ, ἰὺ ἀγίγοβ ὑμ9 ὑδίον 
ΠΟΡΙΒ πασὰ, 80 ἰΒδὲ ἐξ (ΒΘ τὶβϑοθ ἰο ἃ βεΐϊχαὶ οὗ 
ἔτοτα εἷὶχ ἰο εἷπο ὕἤϑεϊ (660 βου θοτί, ᾿είδα 11. Ρ. 
269; ὈδὈοῖ, Ἡγαπάετωησεη 1ἴ., Ῥ. 12; Καοροὶ, Ρ. 
149). 

Ψοσθ. 24,26. Οαὲ οὗ 186 Ρἱ11σ οὗ οἱοπᾶ 
δ ἃ το.--- Τϊίθουι (μἷ8 δα αἰκίο, γγ8 δ ουϊὰ αν 
ἰο υπἀδοτβίδηα {Π6 οἴοοί ἰο 6 ΡυτΤΟΪΥ δυροτηδίυ- 
58]. Βαὶ εἷῃοο ἰΐ ἰδ βαϊὰ: οἴ οὗ ἐλὲ ραν οὗ 

οἰομα απὰ ἥτγα, (ῖβ τοῦδέ ἴῃ δοπθ ΤΔΥ δδγα Ὀδθα 
Σ,869 ὈΥ̓͂ 968 Υδ8}} 8 ἰοΐεθιι οὗ ἰθστοῦ ἰο (89 Εχγρι- 
ἦδηϑ.ι ἴ{ ΠΙΔΥ͂ Ὀ0 οσοῃ͵θοϊπγοὰ ἐμαί, ἱηδιοδὰ οὗ 
ΟΙΪουα  ἀδνκη δ, ὑπ 6 ΡῚ 118 οὗ ἦτο, νι θη ἰδ ἤατ- 
86 ΒίιογῈ γὋὁ8 γοδοι! θά, δρροδγοὰ ἰο (80 Εχγρί- 
ἰ8} 88 8 ἸΟΙΥ ὉΟΟΥ οὗ ᾿ἰραι, δα ὰ Ὀτουρμ οορΐα- 
βίου ἱπίο {89 Ἐρμυριλδῃ σϑη8, θδρϑοΐδν Ὁ ἐϊΐ 
τοονθιηθηύ. 8.0 Κοὶ!, Φοβορδὰβ (44πηὲ|. 11. 16, 8) 
δηὰ Βοβοη 0. ἀπἀοσδίδπά ἰμυπον δὰ Ἰ᾿ὲκμι- 
ἰὴ ἰο 6 τῃηθϑηΐ, δοοοχάϊης ἰο ῬΒ. ᾿ἰχσχνυὶϊϊ. 18. 
οἱ] τορδγὰβ 8 ὑβα ἀθΥ -ΘΒ ΟὟΟΥ 85 δοιηοίκίης ἰ00 
δ ἰὰ σοιηρασίϑοη ἩΐΒ (ῃ9 ΒΟΣῪ φαἴδποο οἵ 
Φοδοτδὰ. Βυΐ σορδγο Ρβ. χυϊἱΐ. δηὰ Ρα. χχΐχ. 
Ηδετο, ΒΟΤΟΥΘΣ, ΟὨΪΥ (89 ΡῚΪΑΣ οὗ δβιθοῖο δηὰ δ τὸ 
8 ϑροῖκθῃ οὔὐἄἡ Εθδσ ΠΟῪ δυίΐβοβ ἩΐΠ8 89 οοῃμξα- 
βίου, δηὰ πῃ ἰῃ9 Γ0ΔΡ ὨΘῪ ΟΠ δίοΏ, 88 80 
οἵξθη Βδρρϑηϑὰ ἴῃ ἐ}:6 βίου οὗἨ ἰδθ δῃϑζηΐοα οἵ 
ἴβσδοὶ. Οοιαρ. Φυᾷᾳ. Υἱΐ. 21 βᾳ.; 1 ὅδῃ. χὶν. 
20; 2 Κίηρ 1ἰϊ. 20 δαᾳ. 

γον. 26. βισοῖοῖ οἂὖξ ᾿θγ 8. ---Ακοΐη ἐμὸ 
ῬΓΟΡΘ 60-Βυμ 0116 Δοίΐοη, τὶ ἢ δὴ ορροδβίίο σὸ- 
8}. Απὰ δρδίῃ ἰδ ἐμ ψἱπὰ ἴῃ ἰδακο νὴϊδ 16- 
ΤΟΙ, {818 ἰἶἴτηθ ἴο ἀοδίσου 9 Εργρίίδηβ. Μια. 
ΟἈΒ. χυ. 10. Τμδὶ σδῇ ΟὨ]Υ τοϑδὰ ἐμαὶ (6 πὶηά, 
ἷῃ ϑοσογάδησο τἰϊβ Οοα᾽ δ ϑβούδσοϊχῃ δοῃίτγοὶ, 
οὨδηροὰ ἰο (Π6 δουΐν, ἴῃ ΟΥ̓ΔΟΙ ταϊγδου οὐ δ᾽} (0 
ἴπογθδϑο ἰδ 6 Βοοὰ ΠΟΙ͂ τοϊοδδοὰ. Ασοοσάϊης ἰο 
ΚαοΙ], ὸ τὯ͵νμα πον ὈΪθνν ἔγοια ἐπα νγοδί. Βαὶ ἰΐ 
(86 οδϑβὲὶ νἱπὰ τοδθ ἃ ἀσγ ρῬδὶ: ἕοσ ἰμ6 ζονϑ, 
πἰιδουΐ τοίοσθησο 0 86 ΘΌΡ, τὸ βου )ὰ ὄσρϑοὶ 
δὲ (89 τοϑί τὶπὰ που] δαγϑ τωδάθ 8 Ῥϑϑδιὰβ [0ΓΣ 
(80 ΕἘφγρίΐδηβ. Αοοοχάϊηρ ἰο ΚαοΙ!, τὸ 89 δὶϑο 
ἰο δαδθ ἱμδὲ ἰὴ μοδί ρουϊϑιϑά “ἰο ἰδ6 16δδὲ 
τοδη.᾽᾽ Βαὶ ΚΟΠΟΓΔΑΙΪΥ ἰῃ 88 ΒΡΏΘΣο οὗ ἀγηδηὶο 
ΣοἸαὐΐοηδ ἰμὸ ᾿πιρογίδηϊ ροΐπὶ 18 ποι (Πδὶ οὗὨ δΌ8ο- 
Ἰαὶο τ γογβαὶϊίγ, Ὀαΐ ὑπαὶ οὗ ἰδοτουρὶι οἴθοιϊνο- 
Ὠ68Β8. 

Ου ἰἶο ἰγδοθδ οὗ ἰδ 6 Ῥδῆβαρο ἱδβνουρῖὶι ἐδοὸ Ἐοὰ 
ἥοα ἴῃ μοδίμβοη Ἰοζομὰβ δηὰ βϑουΐδὺ δἰ σίοσυ, 
ΘΒρϑοΐδην ἰὼ δ ίοάοτυβ οὗὨ δον (111. 89), ἴα 
Τυδίΐηυϑ (χχχγΐϊ. 2), ἰῃ Ατίδρδπυβ, αποϊεαὰ ὉΥ 
Ευδβονίαδβ, 860 (06 ΙΠΟΠΟΓΔΡΆ οὗ Κι. Η. διδοῖς, 
“16 Ζλεάον ἕη ἄεη ἠϊείοτίδελεη Βιυξολετη (εεὲ Αἰίεπ 
Τεείαπιοηίδ,᾽" Ὁ. 61." 

Φ [“ἱοάοτιδ οὗὅἨ ΞἉ(οΙ͂γ, πῖῆο Ὠδᾶ Ὀδαῃ ἰὼ Ἐργρὲ δθοσ 
Ὀοίοτο ἴ86 ὈἱΓΓἢ οἵ ΟἾ γχίοῖ, 161}. οὗ 8 δδγίης ργοταίδηϊ  δῖιο 
δο [οὔ γορμαρί, α ρϑορὶθ οὐ ἔδπο οδεῖ οὔ ὁ Αταδίδο Θπὶ 
ἴο ἴδο οἴοοϊ ἐπκὶ (Π6 ὙΠ016 ΚΌΪ ομοθ Ὀϑοδιηθ ἀγυ, δοὰ ἐμιδς 
ζῆογο ἔθη ζ] οὐοὰ ἃ νἱοϊοπὶ Ποοὰ. Φυείίησα, [86 Βοζοδει 
Ἡϊσιοτγίαη, το ἄγον ἴσο δὴ οἷδσ ΒΟΌΓΟΟ, τοϊαϊοα [πὲ τ89 
ἙἘκνυνίίδηδ ρυγδυϑὰ λέοδο δηὰ ἴδ Ἰδγϑο  ἴοα, θὰ ψετο σοφὰ 
ἴο Γοΐοτη ὈΥ ἃ νἱοϊοης ἰμυμάού-δῆοννος, υδεῦέηδ, [80 ΟἨ Γ0- 
κίας (Βυτοῖ Ὠἰδιοτίδη, ἰῃ δἰ Ῥγοραγαίίο ἱ ᾿ 
υοῖοϑ ἔἴγοτλ Ατίδραῃ 8, ἃ Θγοοὶς νυγ ἴοτ, το δουγίβυοά δοῖοθ 
εἶπιθ Ὀοίοτο ἰδο Ὀἱγί οἵ ΟΠ γίδῖ, γῆο σορογὶϑ ἴἰπδὶ ἴ8ο ὑτγίοσὶ 
οἱ ΜορΏ μοὰ ἃ δαγίης αὔουῖ Ἀΐοϑοϑ ὑεΐῃς δοᾳυδίηϊοά νὰ 
16 οὔῦδ δὰ Ποοάφ, δηὰ ἐπὶ [80 ῥτγίοσὶβ αἱ Ἠοϊορο! δ δᾶ 
οὔο δυουΐ Ἀοδοδ ὕἱγδου οι δηι της τ 9 Ῥταῖουβ τ τ δῖ 
δῷ ΕΣ ΝΝ οουδοααφας ἀοαιΣξυσίοι οὗ ἔδο Βαγρίίαιο," Βφοῖ, 

δ.-- 
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Β.--ΤῊἙ ΒΟΧΝα ΟΡ ΤΕΙΌΜΡΗ. 

ΟἜΔΡΤΕΒ ΧΥ͂. 1-21. 

1 ἸΤῊΣΝ βϑὴρ Μοβο διῃὰ (86 Ομ] ἄχθη οὗἉ [βγϑ6] {1.18 βοηρ υπίο Φοβόνυδῃ, δηὰ βαϊά: 

Ι ν1}} βἷπρ' υπίο Ψοθονα, ΤῸΓ Β6 ἷβ μἰρ ]Υ ὀχ] θα 
ΤῊΘ ΠΟΙΒΟ δῃα ἢ8 ΥἹῸΣ πδί 6 ἰΒσόνῃ ᾿πίο (ἢ6 868. 

2 Μγ βίγοηρίῃ δῃἋ4 ΤᾺΥ βοηρ ἰ8 8, δῃὰ μ6 αίδ ὈΘΟΟΠΔΘ ΤΩΥ̓ Βα  γαίίοῃ. 
ΗΘ ἴδ τῦ αοὐ, δῃά 1 ὑπη σον γ ΒἾπ, 
Μῦν ἔδι ον αοά, δὰ 1 ν1}] οχδὶὺ Ηἷπι. 
ΦοΒονδ ᾿β 8 τη8ὴ οὗἁἨ πᾶσ, Φοβονδὰ 8 ΒΪΒ. ὨΔΠΊΘ. 
ῬΒΔΥΔΟΝ Β ομαγίοίβ δηά 818 ἢοβὺ μαίμ ἢ οδϑὲ ᾿ηΐο {ἢ 6 568 ; 
Απά 8 ομοϊςοδί σδρίβὶ ηβ τσ σθ ρ]υηροά [ηΐο {86 Βοα θα. 
Τῆο ἤοοαβ οονοσῖ ὑμοῖα, {Π6Υ πϑηῦ ἀονη ᾿πίο [86 ἀΘΡ ΙΒ 1|κ6 ἃ βίοῃϑθ. 
ΤῊΥ τἱρδῦ Πδηα, Φοθόνδῃ, ρ]ογίουβ ἴῃ βίγοηρίῃ, 
ΤῊΥ σεῦ Βδηα, Φοπονδῃ, ἤροβοιι Θμθυλΐθθ ἴῃ Ρίθοθα, 
Αμῃά ἴῃ {86 στοδίῃθβθ οἱ Π γ τ δ]ϑυ ἴμοὺ τναξιεἰο τοὶ (ἢγ ἴοω ; 
Τηοαῦ βοηαοϑὶ ουὖὐ (Δ γ ταί, 10 Θοῃδυτηθίῃ ὑμθῃλ 88 βία Ὁ0]6. 
Απὰ 108 (86 Ὀ]Δ8. οὗἁἨἍ τὰ ποβίγβ (89 ψδίθυβ 6 .Θ Ὠθαρϑᾶ υὕρ; 
ΕἸχοα Ιτκὸ ἃ ἀδῃλ ὑγογο {Π6 Ἡδίορτγα, 
ΤῊΟ βοοαβ τσογθ ὀοηροα]οα ἴῃ {Π6 οαγί οὗ {Π6 568. 

9 βαία [πὸ ΘηΘΓΑΥ : 1 Μ11] ργθαθ, ονεσίδικο, ἀν α9 εροἱ]] ; 
ΝΥ Ἰυϑὲ 584}} Ὀ6 βαρ σι] ἔμοια ; 
1 νὶ}} ἄγαν ΤΑΥ͂ βινογά, ΤΥ μδηα 8}}8}} ἀοϑίγου ὑμθπι. 

10 Τῆου ὈΙ]ονγοϑῖ 1 (ΠΥ Ὀτοδίῃ, (6 868. οογοσοα ἰδοι : 
ΤΉΘΥ δβδηκ [ἰῸ Ἰο8α ἰηΐο ἴδ τα τναίθτα. 

11 ὟΒο ἰβ {Πκ ἀπίο ἐμθο, Φϑβονδ, διθοπρ' [86 ζοῦθ ͵ 
Το ἰἴδβ {πκ6 υηΐο 866, φ]ογίουβ ἰῃ ΒΟΙΪΠ 688, 
ἘΘΑΤΙ͂Ι] ἴῃ ργαΐβοθ, ἀοΐπρ ΟΠ 618 ἢ 

12 Του βἰγοίοῃοάβι ουΐ (ὮΥ χίσῃὶ μδηα, {86 ΘαΥΒ πγδ]] οί (μ θαι. 
13 Του Ἰοαἀοδί ἔστ 1π [ΠΥ ΤΔΘΓΟΥ ἰδ 6 Ρ6Ορ]9 ἰμαὲ μου Πδδὺ τοἀθοιηοα ; 

Του ρυϊάοαδὶ [μθηὶ ὈΥ͂ ΠΥ ῬΟΥΘΣ αμΐο [ΒΥ ΒΟΙΪΥ Βαρἰϊδίίοη. 
14 ῬΘΟΡΪ68 μοαγά, (6 γ ἰγοιαῦ]θ; 

Απρυ δῖ ὑοοῖς ΒΟ] οὗἁἨ [86 ᾿ἸΠΒ Δ ἰδ ηί8 οὗἉ ΡΒ1]1δ[18. 
1ὅ ΤΆοη (86 οἰἱοίβ οὗ Εοπὶ ΓΘ αἰβιηδυοα; 

ΤῊ παρ Υ ομοδ οὗ ΜοβὈ--- ΘΙ Ὁ] Ἰηρ᾽ (Δ κοί ΒΟ] οὗἉἨ ἴδοῖὰ ; 
ΑΙ] [86 ᾿Ἰπῃδρϊαπίβ οὗ Οβπδβδὴ πιο] θα ἀΎΔΥ. 

16 ἘΘΑΥ δηά ἀγοβδα [Ἀ]] Ὅροι ἔβοια ; 
Βγ [16 χτοδίμεθβ οὗὨ {106 δγπὰ [ΠΟΥ͂ ΔΓΘ 58.1}} 88 ἃ βίοῃϑ; 

Οο -ἣ Θὺ Θι Ὁ» 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΤ,, 

" ὙΓ[Χε:.1. Ὑβοτο δοϑῖοθ [0 0 ὯὨΟ πδετδηὶ ἴον (89 τοπάοσίηξ οὗ 186 Α. Υ.: “Πὅ Βείβ ἐγ υτορμϑᾶ αἹοσίουκῖν. ΓΝ, 15 

[00 οἵδος ἴὮτοο ρβδεβαζοα (90Ὁ υἱ!]. 11; χ' 16; σοῖς. χὶ υῇ, δὴ ἸῺ το 1Ε ἴ6 υδοᾶ, 864 οἴϑαυῖγ ἐδ τιϑαηΐης “ σῖδο," δ ἔτον 
ἴοσκυ." Τῆο δάϊοοιγο ΤΊΝΔ πιθδθ " ἘΠΕΡ,᾿" οὐ “δἰ ᾳμ-ταϊ πο," “Ῥχουά," ὙΠῸ τοπάοείηρ οἵ ἔδο ὩΧΧ, δηὰ Ὑ]α., δσὸ 

Ὀοίζον [δι ἐμαὶ οἵ ἐῃ Α. Ὑ., οία., ἐνδόξως γὰρ ἐνδόξασται, διὰ “ ρἱοτίοοο οπέηι τεαριαἰΠδαῦνο εεἰ."--- 1. 
3 [|ὕοε. δ. 3.03" '6 ἃ Ῥοου αν ἕοττω, 372 ἴ0Σ Ἶ (ΟὨΪΥ 616), δηὰ 9) ἴον 02, 85 ποῖ ππίγϑαὨ ΕΥ ἴῃ ραυδο. ΤῊ 

“ ἊΞ ὑπ -“-“, 

ΑΥ̓͂, στο δ ἴω βουσὶ οδδρα δἵτογσισαγίδ ἐπὶ {π15 οδδρίοσ, αὐἰΐὸ πορίοοίδ ἐμο αἰ οσιδίίοη οἵ ἐδηθοθ. ΤΏΘ Γροτϑοϊ ἰδ Ὀοσὲ 
τερδεγοᾶ ὉῪ οὔτ ῥγοδοηΐῖ.--κ.]. 

8 [Υς. δ, Ηογθ ἴοο ἔδο ἔοσοοϑ δὰ "ὁ οὗ ἐδο οσίαἰπαὶ τοασίσο [πὸ Ῥγδεθξ ἴδηϑο; ἔδο δἰδίομιοπέ ἰ6 ζοθοσαὶ σαῖς ἐβδῃ 

ϑροεῖίδα, ὟΝ, Ὀοίηρ τίου [89 ἀτείοἱα, τον "6 πηάθτγαίοοὰ οΟ]]οσε γο]γ.---ΤᾺ.]. 

4 [Ῥὸτ ὀσῃνθαίθποϑ δακο ἐδ9 ἰσβ:δίδίίου οἵ ἰδίϑ δοῦξ ἰδ δίνοω ττϊίμοῦς Ἰηἀδ!οδέίος ἰὰ τὴμδὲ νδσεσαϊασο ἰὲ ἀϊᾶοσο ἤτοτο 
ΠΟ τυ ὡς μοι υχὶ ΠἜΕΠΕ 5 



δῶ ἘΧΟΡΌΞΒ. 

ΤΊ] ἐΔΥ ῥΘΟρ]Θ ῥΡ888 ονϑγ, 76 βονδῇ, 
ΤΊ] (6 ῬΘΟΡΙΘ Ρρ888 ΟΥ̓́ΣΣ Νοπὶ ἰοὺ μαβὺ ρυτομαβοά. 

11 Του 588}8}0 Ὀτίηρ ἱΒθιὰ ἴῃ, δὰ ρ]δηῦ ἤθη ᾽μ ἐμ 6 πηοαοἰδίη οὗἉἨ [μῖη6 ἱῃογιΐβῃοο, 
ΤῊ ΡΙδοθ σΒ1Ο8 (μου μαϑὲ τη8α6 ἴῸΓ (ΠΥ ἀν 6} ηρ,, δόβονδὶ, 
Τὴ βδῃοίυδυυ, [μογά, τ Βίοἢ ΠΥ μαμ 48 ἢδγθ Θδίδ ὉΠ15Π66, 

18 Φοβονδὰ 5881}} τοΐζη [Ὁ οὐ δῃὰ δυϑυ. 

190 Ἐν [86 ΒοΙβα [Πογ568] οὗ Ῥδγδοὶ ποαΐ πῃ τ ἢ δ᾽8 Ομδυοίὶϑ δηα ἩΠῈ εἶδ ΠΟΙΘ6- 
ΤΉ6η ἰηΐο {6 868, δηα “6 ῃονδὴ Ὀγουρηὺ ἀρϑίη [Ὀ80Κ] 17Π6 ψδίθυβ οὐ [86 868. ὕροὰ 
ἴοι ; Ὀυὺ ἴμ6 οΟὨΣ]άγϑη οὗ ἴϑγδοὶ τψϑηῦ οἡ ἀτγγ Ἰδηά ἴῃ {δμ6 τηϊάεί οὗἉ (ἢ6 868. 

20. Αμπά Μίδα 86 ῥγορμοίθεαθ, (16 βίϑίσ. οἱ ἀδγοὺ, ἴοοῖκ 6 [[86] {ἰπιῦγοὶ ἴῃ μοῦ 
21 Ἠδῃηά-: δῃηά 4}} [ῃ6 σόοσβθῃ ψϑηΐ ουὖἱ δἴἴου Π6Γ ψ1 Οὐ γοΪβ δὰ ἢ ἀἄδποθθ. Απά 

Μιτίδπι δηβογοα [τοβροπαρα ἰ0] ἴμθηι, ϑίηρ γ8 ἴο Φοβονδῆ, ἴον 6 Βα ὑσιυπιρμοά 

8608 

ἘΧΕΘΕΒΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΙΤΙΟΑΙ,. 

Α Ἰἰδϑὲ οὗἨἩἨ ἰγϑαιΐβοϑ οὐ ἐΐδ ὑἐμποαιο 18 αἴτθη ὉΥ 
ποῦοὶ, ν. 162. Το ἰΐ τπιϑῦ ὈῸ6 δἀἀεὰ ἰμ0 εοχ- 
Βδυϑίϊνο τ ΟΒΟΘΥΘΡὮ οἵ Κι. Η. ὅδοκ, ο 7, ράετ 

᾿ ἥη ἄδπ λδίογολεπ Ββὥολεγπ 6[.ὲ Αἰδεπ Τεείατηεπίε, 
Ῥ. 41-64. 
ΤῊ Ῥδϑβαρὸ ἱβνουρὴ (9 Βοὰ 8368, 88 ἃ ἤυ 8- 

ἸΩθηί] ὕἤδοιί οὗὐὁἨ ἁ ὡ{Π6 ἰγρὶσδὶ ἰεϊηράοια οὗ ἀοά, 
ΤΟΔΟΙ68 ἰη ἰΐ8 τοϊδίϊομβ ἱπγουσὶι 81} (6 ΗοΪΥ 
Βοτίρίαγοβ, σοζοσγίης Ὀδοϊςνατὰβ ἰο (86 ἀοίαυ κα, 
δὰ ἤογπτατὰδ ἰο ΟἸγβιΐδα Ὀδριίΐδια, δὰ ὅπ8}}γ 
ἴο (9 164ϑὲ Ἰυάᾳταθοί ; δῃὰ 80 {μ6 θοῃοοϑδ οὗ ἐιῖ8 
Βου( οὗ Μοβοϑδ οσἰθηὰ ἐβγουκζὴ 8}} (86 βοτὶ ρίαχοα. 
ῬΤΟΙ ΠΑΡ (0 ἰὺ δ΄ ἰδ ρορϑίΐο ρδβϑαρϑδ οἵ 
αομοδβία δηὰ (ἢ Ὀϊ]οβϑίης οὗ δοοῦ; {οἰ οσίας ἰἱ, 
δον δοῦ]6 δρίο ῬΡϑβϑᾶχϑβ, Θοῦ)68 86 ματι ης ΒΟῸ ΚΖ 
οὗ Μοβϑοϑ νι ἷ8 Ὀ]οδδίημβ, θα. χχχὶϊ, χχχὶϊὶ. 
πο φνγδηὰ οοτϊωρδηίοη- ᾽θ668, ζ0] ὁίης 88, 
ΒΟ ΟΣ 5 δοηρ οὗ ἰσυταρι, δηὰ αν 8 βοῃρ οἵ 
ἀοϊίνογδηοο (2 βὅδμι. χχὶΐ, ; Ῥβ. χυἱϊἱἱ.), ἰπιγοάυσθ 
[86 ῬΟΘΙΡΥ͂ οὐ 6 Ῥβδίβ, ἰπ νὶσὶ (ἢ 6 ογ-Ποίο, 
δίιγυοῖς ΌὈΥ̓ Μοβοδβ᾽ δουᾷ, 16 μβοδσὰ δραΐη. Οορ. 
Ῥβ. Ἰχχυὶϊ., Ἰχσχυὶΐὶ., ου., ονἱ., οχῖὶνυ. Εἰπδυ 
χαθηἰΐοι 18 πη8ὰ9 δρδὶῃ οὗἩὨ ἐδ9 βοῃρ οὗ Μίοβεβ αἱ 

. (δ0 οἷοϑο οὗ ἐδ Νον Τοβίδιμοηϊ; ἰἰβ Ὠοΐθ05 ΓΧ0- 
βουηὰ ζογγαταὰ 88 (80 ἰγρίο8] βοηρ οἵ ἰγί απ ρ οὗ 
ἐμ Ρϑορὶο οὗ αοἀ ογϑη ἰπίο ἰμ9 ποσὶ ὑοῦ]ά, 

Υ. χΥ. 8. 
ΑΒ ἰο ἰδ Βἰβίον᾽ οα] οὐὔἱ κί δ! ἐν οὗ {πὸ βοῆς ἴῃ 

ἐδ 18 Ῥ]δοθ, (ἢ γθ0 ΟΡ᾿ΠΙο ἢ ἸΏ8Ὺ 6 δροοϊδοα. Αο- 
οοτάϊηρ ἴο {Π9 οἷον Υἱόν, ἔοργοβϑηιθα ΘΒρ6 18} 
Ὁγ Κυτγῖὶς δηὰ ὅδοῖς, η0 δβοὴρ ἰδ το} Μοβαῖο. 
Αοοσογαϊΐηρς ἰο ἐμ πιοάοτῃ, οἱ τἶ681 υἱϑν, ΣΟΡΤΟ- 
δοηίβα δβρϑοΐδὶγ ὈὉγ Κηοῦοὶ (Βυπβοὴ σοραγὰδ [ἢ 9 
δοῦρ οὗ Μοβ68 δπὰ Μὶγίδη 88 ἰοοϊ υἀΐηρ γον. 1--3; 
Υ. 2, ρ. 147), 9 δοηᾷ Ὀ6]οΏ 8 ἰ0 8 ἰδίοσ. ρογὶοά. 
Ηο δ8γ8 (δι, δοοογάϊηρ ἴο γοσ. 17, ἰΐ ὁδποι ἢδ Υθ 
οτἱχίπαϊθαὰ Ὀοίοσα ἐμ6 (ἰπ)608 οὗ δενυϊὰ δηὰ ϑβοῖο- 

ἸΩΟΏ, [0 ψΕὶοῖ τἱθν Β6 δά ἀποοθδ 8180 {1:6 ῬὮΤαΒ6 

ϑΐγῦ, γον. 4; Ὀυΐ δά ἐμαὶ ἰπ ἰἐ8 μεοιωδίατιέν ἷὶ 
σογίδ᾽ ΕἸ ὈΘΪοΏμ8 ἴο δὴ οἷὰ ρῬοτὶοὰ. Τ}ιὶδ βίϑδίθ- 
Σοθηΐ ἸΏΤΟΪΙΥΘΒ 8 ΤΑίΠοΥ αἰδιϊποὶ οοοιγαϊοιΐ ὁ. 
ΒΙοεῖς (71ηἰτοά, 1. ν. 8303) δδδιϊαοβ ὑμδὲ 89 βοὴρ 
ἷπ ἰἰ8. οτἱίηαϊ ἴοταλ 88 ζϑηυ οἷ} Μοβαΐο, ἑ, 6., 
“δαΐ ἃ κοπυΐ πον Μοβαῖὶο δος 1168 αἱ ἐμ ἔοπη- 
ἀλιΐου, Ὀυΐ Ἰα 0, 88 υϑοὰ ὉΥ δ Ρ6οΡ]6, τοοοϊνϑὰ 
Βοῖη0 ϑααϊ(ίΐοα, ΟΥ ἮΔΒ ἷπ ροϑπογαὶ βου δὺ 
νονϊκοὰ οὐογ.᾽" Ταΐδ δοϑυιηρίϊου 008 ποῖ 60Ὲ- 
ἰσδαάϊοί ἱπ ρεϊποἰρὶο ὑπ δρὶ εἰς οὐ Ὀ101104] ἐΒΘΟΙ Δ ; 

Εἰουϊουβὶγ [18 Βἰσ ΠΥ 6Χ41064]; {6 ΒοΙΒΟ 8δηα 18 ΥἹ]ὰ6Γ δίῃ ἢθ ἴβσουπὶ πο [δθ 

ἴον ἰ.:6ὁ οοἸϊοοίΐοη οὗἉ (δ 6 Ῥ5Δ10)5 ΒΟΥ 8 (δὶ τὶ ἢ 
(06 ΒΡΏΘΓΘ οὗ χογυοίαδἰΐοη δυο σϑοοῃδίτγιοι οη8 
Βανο ἰδίκοη ρ]δοθο. ψγίαά. Ῥα. χίν. : Ρβ. 111}. Ὑοεὶ 
85 ἴο (6 δοῖϑ ἴῃ [ἢ6 0880 Ὀδίογα υδ, γγα ποοὰ (0 
Ἰοοῖκ τῇογο οαγοίαγ. Εγνθῃ τον. 18, δοπεβί ἀογοὰ 
88 8 ἰγ]Ρμδηΐ ῬΤΟΡΒοίΐο δος οἰ ρΡδι: ΟΏ, ΠΙΔΥ 
Τοραγάθα δ8 οΥγἶριπαὶ, Τθθ ΒΟΥ ἀπο] ρ- Ρ᾽ δ 0 
βιδηἀβ ἰῃ Μοβεβ᾽ πιϊμὰ 4} οοιρίοίθ, δι} ν [890 
ἔτι ΒῸΡ. ΒΒΟΤΘ οὗὨ ἰμ9 Βεὰ δε δδ5 Ὀθθῃ ὈΔΡΡΙΪΥ 
Τοδομοα; π}}181 [6 Βομοϊμδιϊο βρὶτὶϊ σδηῃποὶ 800 
86 ΒΟΙῪ ἀπ οι] ρ-Ρ]δοο 1}} (πηὸ ἰδ στη δοϊθ ΟΣ 
οὐϑε (μ6 ἰθΠ}0}0 ἰ8 ἃ διηϊδιοα ἵλοί, Βαυὶ Ἰεἰ(ης 
{818 ΥΟΥΒ6 Ρ885, ὶ  Βουῦ ὁ. 8]] 6 56, 88 8 ἰπίεσρο- 
Ἰαϊΐοη, δῃὰ ουὐθῆ δἷ80 (ἴα δοοοηὰ ἢ] οἵ στοῦ. 17, 
νοῦ 85 ἃ 010 δ6Θ 18 ΘΥΘἢ ἰ0 οΘοῃίδίῃ ΘΟ Γ8- 
ἀἰϊοίογν δ] θυ) θῃίϑ, γοί (ἢ 6 701] ΟΣ Υ6 Γ8 68 ΟΟΤΤΟ- 
Βρομὰ οχοοὶ Θ0ΠΥ ἴο [ἢ 9 οοσαδίοῃ. ἘῸΓ [6 ΔΓ οὗ 
[6 ῬὨ δι 68 {89 οἰγουΐΐουβ ΜΨΔΑΥ͂ (του ρἢ ἰδ9 
Βιοδίιϊο ἀοβογί νγ8 δοιππιλη θα ; σΟμΒοαυ Ὠ }Υ ἰδ 
που δοοοτὰ πῖϊ Ῥβγοδοϊορίοδὶ Ἰανσβ μὲ [89 
ῬΒΠΠΠἸ δἰ 68. ποσὶ ἰο 6 ΕΧΥΡ ΔΒ Βῃου)ὰ δ ἢγδἑ 
ἴῃ ἰ89 ὑβουκμίδβ οὗ {1Ἰι|ὸ ρῬΡεορῖίο. ἩΠ {818 8 σοῦ 
ποοίοὰ {μ6 δΒοοοῃά (μοιιχῆῖ. Το αἰγεοίΐου ΠΟῪ 
(δἰἴκοη πουϊὰ Ὀγίης ἐμ αι ̓ πΐο 600] 18 ὁ τ ἢ Ἑάοῖ 
διὰ Μοαῦ, δὰ 8:4}}} τ ἢ Οδῃδδη : ἰο (88 ἴδοι 
δοΥγοδροπὰβ ὑπ 6 ἦογουθ Ῥγοδϑη( πϑηὶ ἐπὶ 76 80- 
Ὑδῖ, ὉΥ {μ18 στοδὺ ἴδοί, 88 ργϑρδζεᾶ (ἢ ἮΔΥ [ὉΣ 
ἴδ ἀοϊίνοετδηοο οὗ Ηΐβ ΡθΟρ]θ ἴἰο (89 δὰ. [Ιὲ ἰδ 
ομδγδοίογί βίο ἐμαὶ (ἢ 9 ΒΟ Ο]αδι1ο Βρὶ γὶ ἐ ΒΤΟΥ ἰαῖο 
ἐδὸ δοδὶθ ὑπ φυθϑίϊοηδὉ]9 086 οὗ δὴ Διο ϑϑο]οκίοδὶ 

ἰοστα (ὃ), πῃ ορροδίἰΐοη ἰο ἐδ ἱπίθσῃδὶ 16 δά- 
ἴῃᾳ ἐοδίαγοβ οὐ (ὴ9 βοῆβ, Ἡδίοί,. ΘΥΟΥΥ ἩΔῪ 

δυὶϊ8 (6 Μοβαῖο ροτὶοὰ, ΤΌ, μθγὸ ΘΙ Ὡκ 18 
δαϊὰ οὗὁἩ Φο ον 8 τὶ! ΘουΒη 685, Ὀπὶ {86 1άο8 οἵ 
Ηἰἶδθ Βο]ηθ88 ὮογΘ ΖὉΣ (ἢ τϑι (ἴπὴ9 δοῖρθδ ἐΪδ- 
ΕΠΟΟΥ͂ ουΐ, τον. 11. Τινΐδ δοσοτὰβ Ἡῖϊ {πὸ ἀθ- 
τοϑηὰβ οὗἩ ἱπίθγηβὶ Ὀἱ Ὀ]Ϊϊοαὶ βραυθποθ: δγαί, (ἢ 9 
ΕἸ-οἴγου [Μοδὶ Ηἰᾳ ἀ047 οὗὨ {πὸ ρῥτίτηθυ δ) π|68 
δηὰ οἵ Μοεϊο το εκ; (θὲ ἰῃ6 ΕἸ-διαδααὶ [6οὰ 
ΑἸ γ, (ἢ 6 τοΐγδο].- ποτκίηρ Θοα οὗ Αὖὐτα- 
Βα; ἐμ Φοουδὰ ἰ06 ΗΟ Ομθ ἴῃ [δ6 8.9 οὗ 
Μοβοβ. Αἶβο (ἢ 6 ῬΓΆΥΟΥ ἴῃ τον. 16 δηὰ, ἰὼ μαζί, 
γον. 17 [τομάονθὰ ὉΥ ᾿δῦρβο δυδείγογ, “[εἱ ἴοδσ 
..«. {4]],᾿᾽ οἰς.7, Ῥτονο {πδὺ ἴ8γ86] 88 6.}}} οἱ (89 
ἡοΌΓΒΟΥ. 

“Απαϊψ εἰς ο7 ἰλὲ ϑοηρ.----. ΤῺῸΘ ΒΟΠ ΤΩΔῪ Ὧ6 ἀϊ- 
νἱὰ δὰ ἱπίο {060 ΒίΣΟΡΒ68 ἱπογοδαίηρ δυσοοβαίυεὶῦ 
ἷπ Ἰοηκίῃ, οὗὨ τϑὶο ἢ ΘΔ 6} ὁὴ6 Ὀερίπα τὶ (80 
Ρτγδὶβο οὗ Φοδβόονδὴ δηὰ ϑῃϑβὰβ ψ1} ἃ ἀοϑοσὶ ριΐοη οὗ 
ἔμ οὐδοῦ γον οὗ [86 Εφγριΐδο Ὠοδβί, τϑσβ. 2-δ, ὅ- 
10, δῃὰ 11-18" (611). Καοῦοὶ, Βοιοτθν, τῶδ Κ68 
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ἐδο ἢἦτϑέ δίτορῃο δοῃβὶβί οὐ υϑῦϑ. 1-3 (3 ϑβουδ 85 
86 Ἰυῦγ ΒθΓο); {80 βΒθοοῃά, τοῦβ. 4-11 (48 {μ9 
δ κμοδὶ ἀοἀ); ἐμο (τὰ, γτογϑ. 132-18 (85 1116 Κίης 
οἵ ἴϑδτδεὶ). ϑιδοὶς ἀἰνὶ 48 δι}}} αἰ δυθηιγ. ΤῈ6 
{εδίϊνο, δα Ὀ᾽οοι το ἐποοὰ τ ἰσἢ Ργοάμ 668 06 Βοης 
((89 Ἰπιγοἀυοίΐοη ον ουπἀδίϊοη) 18 ῬΓΟΡΕΤΥῚΥ βοΐ 
οἵ᾽ Ὁ ̓ (86} Ὁ 1 νοῦ. 2, ΑἾβο γϑγβ. 8-8 Ἰδν Ὁθ ἐκ 08 
ἰοχοί ΒΓ 88 ἃ τηλχηϊγίηρ οὗ Φοι ον 8 ΒΘΥΟΪΒ.Σ 
(το ὮΘΡΘ τῆβῖκοϑ ὉΡ ἴῸΓ [δ.δο}᾽8 ὉΠΠΙΠ688 ΓὉΓ 
ἩΔΙίαΔΓΟ) 88 ἀἰβρ] αγοὰ δραϊηϑδὶ ῬΏδγδοῦῆ. Τθθη 
δοπι68 (Π6 δοηίτδϑὶ ὑγοδοηϊθα ἰὴ (86 Θηδι γ᾿ ἀθ- 
ὅδηθο δηὰ ἀοῖραϊ, γογβ. 9 δὰ 10θ.0 Τθθησδ6 ζοϊ- 
Ἰοτσβ (9 οοποϊαϑίου, ἰμαὲ 6 οΥδῖι 18 [8τ86}᾽ 8 αοὰ, 
ὀχ οὶ δῦονϑ 8}} (89 ροὰδ (γε! εομϑ᾽ οὔ 186 Β68- 
(μθῃ, γοσγβ. 11-18. Τὸ {818 18 δρροπι δὰ ἐδ 6616- 
Ὀγδίΐοη οὔ (9 ἐοττί γίηρς οεἴἴἶοοί οἴ (818 Δοκ] ουνθτμ οί 
οὗ ΦεΒονδὰ οὐ ἐδ: Βαδίμοη Ρ6ΟΡ]9; δοοογάϊΐηρ ἰὸ 
δεοῖς, ἔγουι γον. 14 (ο τοῦ. 18. Ἧἦ0 χεχζεγὰ υϑγβϑ. 
171-18. 825 ἃ σοποϊπάϊηρ ΡΓΑΥΟΡ Ὀοϊοηρίηρ ὉΥ ἰ(86}, 

ἘδρθοἱΑ}}ν ἴθ ἰο Ὀ6 ποισοα μοτο ἐμ γοϊδίϊοῃ οὗ 
{9 ΤΟ] ον τογὰβ. Εν θην Μ|ιγίδαι Β6γΘ ἴἢ- 
διϊϊαϊ 65 186 δος ΡΏΟΩΥ, δηάα {μα ἴῃ (86 δ᾽ τα ρ]ὁβὲ 
δηὰ τοοϑὲ πδίαγωὶ ἔοται. Τἢἷ8 τηοπιθηΐ τηΐραὶ Ὀ6 
68]]εὰ ἐ6 Ὀἱγί οὗ {μ6 ἰΒοοοταίίο δι ρον. [ἰ 
ΘΟΣΤΟΞΡοηδβ ἴο 0 Ῥοδί(ἰοη οὗἁ ἤδη] εϑ, ἐμαὶ (6 
ΒΟΠΑ ἰδ ΥΟΓΥ διογί, (86 τοῖγαϊῃ οὗ (6 βοηρς οἵ 
Μοβεβ, Ὀὰαὶ δηποδ θὰ Ὀγ ὑπὸ βουπὰ οὗ {{π|ῦγ6] δὰ 
ὉΥ (1)6 ἀδησα, πῃ τσ Μιγίδη 15 (ἢ 6 ΣΟΡΣΘδθη- 
(δἰἶτο οὗ (86 υΐλθπ, 88 ΔοΒ68Β οὗ {1:0 Σλ6ῃ. 

οτθ. 1. 2. «“ελουαλ᾽ε ἐχρϊοὶ! ; 7ογαοῖ ὁ φοησ. ἸΡ, 
“Βιγοηρίῃ, τὶ σαι; ποῦ Ῥταὶβ δηὰ μίονγ᾽" (ΚοΙ!). 
Βαὶ ἐμαὶ βιγϑησιὶ πῃ ϊοῦ (0 Ῥοθὺὶ ΘΧΡΟΡΪΘΏΟΘΘΒ, 
8αὲ πο ϊοι ὈΘΟΟΙΩΘ65 ἴῃ ᾿ΐπὶ 8 Τουπίδίη οὗὨ βοῃρ, 

᾿ ἐκ Ϊ8 ἱπβρὶ γδίΐοι. αλλ, οοῃοθηἰγαίΐοη οὐ} 9 ἤδῖηθ 
δοθονδῖ, ῬΟΓΒΔΡΒ 8 ΙΔΟΓΘ δι} ῶν ΖΌΓΠι ΟΥ̓ ἐδ6 
δυθ- πρὶ ΓΙ θ᾽ ὨδΔηι60. 
γον. ὃ-8. υελουαΐ αὐ α τοαγῖϊκε ἧδγο ἐπ σοπίταεί 

τίϊλ Ῥλαταοΐ.--- Α, ταδὶ οὗ ντᾶσ.---ϑ βυο Β6 
δδὰ Ὀδοοπιθ [5γ86}᾽ 8 δϑοπδοϊδιΐοῃ δπὰ σοϊϊαποο ὉΥ͂ 
.)}8 δὶ Ὠἰ]διΐο οΥ̓͂ ΒαΥΡί 5 ἀγοδάϊα! τα ΠΑ ΥΥῪ 
Ῥοόνοῦ, τσ ἢ [5Γ86] ΔΙοη6 οουϊὰ ποῖ μα γο γοδὶ βία, 
ΠῺΥ χίρμὶ Βδηᾶ, Φοδβονδῇ (τοσ. 6) ἄοεβ ποί 
ἔογται ἃ δοῃηίγαϑί Ἡἱ τὺ 18 δϑ [ἃ οὗ Φϑβουϑ ἢ 88 
ἃ τΏΔ Οὗ ψγῦ, αὶ 8 ἃ ΣΙ ΒΟΥ ΘΟ] ΟὈτΑ Ι οἢ οὗ (ἢ 6 
ΜΔΡΪΪΚΘ ΡΟΣ οὗ δου 848 αἰβρίαγοὰ δραϊηβί 
818 ἴοθ8. 

γόογα. 9, 10. ῥλαταοὶ, «“ελουαλ᾽,Δ ὁπεηιν, αὐ ἐλε 
Ῥετοεσμίον οὐ Ηΐ Ρεορίε, ἐπ λὶδ αγγοσαπο», ἔπ οοη- 
ἰγαδὶ οἱἱκ ϑελουαῆ.---Ἰ ὑπ 1}} ῬΌΣαυΘο.--ΤΠηο δορί τις 
Οὔ ὴ9 δα Υ ΘΏΘΙΛΥ 18 ρἰοιατοα ἰπ ἃ τη ϑί οΥῪ ὙΔΥ 
Ὀγ 1} 6 ἱπμσοιῃρ] οὶ θη 6 η 668 ΤΟΙ] οἱ ΟΩΘ δΌΟΙ ΒΟΥ 
ποσί (19 ΘΟΡ]4.--- ΠΟΥ δαηὶς (Ρ] πη ᾳοᾶ). 

ὑῶν ἰθ ἰγδῃδϊαἰοὰ ὈῪ Κποῦοὶ: “(Π6Υ ψἘ]Γγ]6α.᾽᾽ 

Βαὶ Ἰοδὰ ζΔ)1Π1ὴς Ὁροὴ παίοσ ἀο068 δηγίπϊης Ὀυΐ 

ωλίτὶ αγουπᾶ, οὶ! ἰγδῃβδίθϑ τὴν ὮΘΓΘ “ 8Β8ῃ}κ 

ἰηίο (πὸ ἀορίῖμε,᾽ σοζοσγίης (0 ΠῊΣ δηὰ ΠΡΌ, 

(860 ΔΌΥΒΒ οὗ {Π0 868, δπὰ δ᾽ϊερίης ἰδ αὶ ἰοδὰ σαϑὶ 
ἷηῖο δῖον σδῃ Ὠρίιηον ὙΓὮΪΡ ΟΡ ΨὨΐτ]. Ὑοῖ ἰΐ 
τοὶ αὶ οαυβο [6 ρϑου αν βουηὰ οὗἩ σψγδίεν ἀδεὶρ- 
πδιϑὰ Ὀγ ἰ6 ψνοτὰϑ ἀαεὴ, “ρίαδλ, εἰ. Τι}6 α1169- 
(ἴοι τοῖχηΐ Ὀθ9 Δεϊκοα, τ ΠΘΙΒΟΣ ἃ πο γἱοίόβαιο 
ἐχργεδδίου νουϊὰ οὶ ὈΘ ργΓΘίδγβὈΪο ἴο (86 Το ρ6- 
ἰἰοη οὗὁἨ (6 ᾿ἱπουρῶϊ οὗ τον. ὅ. Βυὶ (18 8 46- 
οἱἀοὰ Ὀγ ἐπ σοῃδίἀογαιίοα παὐ (ΠΥ ἀϊὰ ποῖ 741] 
ὍΡου ἐπ πίον, Ὀὰΐ (06 δῖον οϑίηβ ΟΥ̓́ΘΣ {0 1η. 

γενθ. 11-18. “Ἵελουαὶλ ἰλετοίοτε λαδ δλοισπ Ηϊπιδοῖ 
ἐο δ6 ἰλε αοα οἵ Ἠῶ »εορῖία εγαεῖ.--- Ὁ  ΔῸ 16 ᾿λϊτθ 

πηῖο [Π66.---89 κοόγὰ οὗ ἰδ ποθ ολαεϊ. 
Φομονδὴἢ ΔΡΡΟΔΙΒ ὮΟΓΘ 858 80 εοχαϊοὰ αοὰ οὗ 
αοὐ᾽ ΒΒ Ῥδορ]ο, Ὀθίοτο σοὶ ἴδ! 6 σοἂβ (()0 8ο68- 
πῃ ---δοὰ δηΐϊ- ἢ Υἰβιίδη---οτη8. οὐ τοὶ] ρίο}) 
σδηηοί δβιϑδῃηά.---ὉὍ}ὸ 18 1ἰἶκο τιΐο 1866, ἀραΐπ 
ἴῃ ἤπο σοροιϊιΐοη, ΓὉΣ ὨΟῊ Φοδονυδ 8 σοἰ γα θα 
88 Ηο 80 ρογδοβ Ηἰ πιϑ0]ἢ (ον ἰ8 ρον ἢ 6εἀ) ἴῃ 
Βοϊ 688, Ηο 18 τπιδὰθ χἰουϊουϑ Ὁ ΗἾΒ Βοϊ 688, ὉΥ 
{80 δυριυδί ἀϊπιϊποίίοη οΥ̓͂ ΗἾΒ ῬΘΥΒΟΠΔΙΠΥ͂ ἔσοπι 8]} 
ἢ οδι116 Θ᾽ οτηθηίβ, οΥΓἢ Ηΐδ ρϑορὶβ ἴγοπι ἰ ὁ ἔργρί- 
ἴδηδ ὈΥ͂ 180 τδίογβ οὔ ἰμ9 Βοα 68, οὗ ΗΪΐ8 ᾿ἰχκιὶ 
ἴτοα ἀδυκηθθθ. Τὴ6 ρμαϑῦδρθ ἰθτοῦυσῃ 89 Βοὰ 
868 ᾽85 πι846 τηδηϊζοσὶ ἐπ 6 ὨοΪ᾽ η 659 οὗ “Ζοονδ, 
ὙΠῸ δοηοοίοτσασαὰ ἰὨγουχὰ ΗΪ8 γουο]αἰΐίοη ν1]}} 
ΒΔΏΘΕΓ Ηἰΐ8 ῬΡΘΟρΙο, 895 Ἦ89 ἥγϑί ὑγροδ!Υ Ῥτο- 
τηϊβοαὰ Ὀγ (86 ἀοϊαχο:; δοῦρ. ΡΒ. Ιχχυὶὶ. 14 [18]. 
-- ϑατίαὶ ἰπ ὑσαΐδθα.--- Τὸ ΟΌΒΟΌΓΘ ΟΧΡΓΘΒΒ10Π 

χῖν δ) τοθδὴδ ποῖ ΟὨΪΥ͂ ϑώπεπσιθ θεπεγαπάμα, 
Ὀυέ 4͵]80 ἰμδἰ ““τὔϑη, Ὀοοδῦδο (οἷ ῬΟΡΙΌΓΠῚΒ 68 7- 
70] πιΐγδο]θβ, σδη βίης ἴο Ηΐπ Ὀυ 808 ἩΟΥΙΒΥ͂ οἴ 
ἷϑ πτομάονίωαϊ ἀθθὰβ ΟἿ τ ἴον δη ἰγθιη- 
δ᾽ΐη ς᾽ (Κο|1). Βυύ ὁδπ ομὸ βἷῃρ ῥγϑδῖβθοβ ψἱ 8 
ἴοθδυν διὰ ὑγοι ὉΠ 7 Υοῖ βοηρβ οὗ Ῥεδαΐὶθθ ἐπ θῖὰ- 
ΒΟΪγΘΒ ΤΩΔΥ͂ (ἰἰδβοιηϊπδὶθ 9198. διηὰ ἰϑῦσοῦ ἴῃ (δ9 
κίπράου οὗἩἨ ἀδΥκηθ88; δ ΒΥ Τϑίϑ, 96 οὐδ σδἢ 
ΤΟΥ͂Θ] Ηΐπα ἀτοδ [Ὁ] 088 80 88 ἴο 68}} Τοτι ἃ ΒΟ (8 
οὗἨ ῥσγαΐβο ἔγοῃῃ Πὶβ ρϑορὶο.---ϑοίηβ τοπᾶθεα. 
-- Το. ποϊϊου οὗ 86 τοϊγδουϊουβ ΠΠἸκονγὶ86 ἈΘΥΘ 
βγϑὶ ΔΡῬΘδΓΒ ΤΏΟΤΘ Γαδυϊκοὰ, 88 ὑμδὲ οὗ βοιηοίἱηρ 
ὨΘῊῪ δηὰ οχισγδοσαϊθασυ, πΐϊο ἑβτουσ οὐδ 
ογθαίϊνθ ῬΟΥΟΡ ἰσδηδοθηὰβ (πΠ6 ΟΧΙΓΔΟΓΟΪ ΠΔΡΥ͂ 
ῬΒοδομθηδ οὗἁὨ (Ὡ6 δηοΐοηΐ δία] ποτ] .---ΟὨ} Ὁ 
ἃ Βιγοισδίηρ ουἱ οΥ Ηἰἶ5β Ββαπὰ, δηὰ ἐλ6 δατίἡ δισαί- 
ἴοισα ἰδεπιυρ. 6 πορὰβ, β8γ8 Καὶ, βανθ 50- 
Κα τηογθ ἰο ἄο πὶ ἐμ Εμγρίϊδη8, Ὀυὺ πὶ 
86 δηθαΐοβ οὗ ἐδο Κοτὰ ἴῃ χϑθογαὶ, δίποθ (ἢ 9 
ἘκγΡ ϊδὴβ σγογο διυϑ]ονοὰ ὉΥ (1:6 δοα. Βαί ἐπ 9 
οοηίγαϑὲ 8 θοίσοοη αοὐ᾽ 5 ουἱδιγοισπῃοἃ Βαπὰ ἴῃ 
ἤθατοηα δηὰ ἰῃ9 δοβοϊαίθ βυδοταϊπαίΐοα οὗὨ (δ9 
ἯΠοἷ6 ον, ἩΒίσἢ σογδΙΥ ἰπμοϊαάἀ68 {86 868.--- 
1 ΤΥ ΤΏΘΙΟΥ͂.-- ἔοτο (86 ποιΐου οὗ φγδοθ Ὀ6- 
ΘΟΠ168 ΣΏΟΓΘ ἀοδηΐϊίο 'π σοπηθοίΐοη ψἱ ἢ [89 ἰγρὶ- 
οδὶ ἀο]νογδῃοο.- -ὉὩἴο ΒΥ ΒΟΙ͂Ὺ Βεαρἱδιίοσι. 
--8.0 δῦονυο. Αἀσοοογάϊπρ (ὁ Κποῦοὶ, {818 Θχρτϑδ- 
βἷου ἰπάϊσαϊοβ ἐὺ (10 δοὴζ 88 δοπιροθθὰ δὶ ὃ 
Ἰδοῦ ρογίοά. Νοιϊοθδθϊο ἰδ 86 οΟΣργθϑδῖοῃ 

Ὁ ΤΠ. Τὸ Βοὰ 866 Ῥοΐας (86 Ὀουηάδτγ- 

Ἰΐπο Ὀοίπθοη ΕχγΥρΡί διοὰ (ἀοά᾽ β ρθορῖς, ὑπὸ σορίοιῃι 
ΟΥ̓ Ῥδϑίατο (77)}) οὗἨὨ Βο]ϊηοββ Ὀθξϑῃ ΟἹ δ ΟἾΒΕΣ 
ΒΒτ οὗ ἰδθ ϑθα. Καὶϊ σϑίθυβ {89 Ῥῆσδαϑθ ἰο ΟἊ- 
πϑδη, (Π6 ἰοαάϊπρ οὗ ἰμ86 ρθορὶθ ἱπίο ἰμαὺ Ἰδπὰ 
Ὀοΐπς ον ῥἰεάροά ἰο (μ6πὶ, 80 ἐμδὲ 89 ΘΧΡΓΘΒ- 
δίου, {1 ΤΆΒΩΥ οΟἰμογθ, νουἹὰ Βαγθ ἰο ὈΘ υπάον- 
βιοοὰ ἴῃ ἃ ργορβοῖΐϊο 86.860. 

γετγβ. 14-16. 7Τὴε ἱογγ υίης εβεοί 97 (λὶδ εχρϊοῖξ 
97 Ψελουαὴὶ απιοηφ' (λ6 ἀταϊδεη.--- Εσ θὰ (ἢ 6 Β΄ 56 8 
οἱ 86 Βοὰ 86 οουἱὰ φῬτοοϊαΐπι {18 οἴἶεοῦ 88 δῇ 
δοσοπιρ] πο ἴΔοῖ. Βυπιοτα οὗὁὨ νῶτϑ δηὰ υἱοῖο- 
τίοβ ουϑῇ ἴῃ ἰ86 Εδεί οἰγουϊαίθ σαρίἀἶν, δὰ (86 
ἴδοϊα, (ρου κῃ {16 ΓΘρΡΟΥΒ, ΘΒΒΌσΩΘ δὴ ἱπροβίῃ 
ἔοτιω. Ῥ]ά. 5 οβὶι. 11.9: ἰσχ. 9θ. Τὴὸ σα δοδίϊοι 
οὗ (ἷ8 οδεοὶ ἰ8 ΘΙ ΥΘῪ ἰὼ δοοοτάδηοοθ ψἱϊὰ {89 
Ῥἴδῃ οὗ {89 ᾿ουτΏϑῦ, οορ. Νυι. χχ. 18 βαᾳ. ; 
χχὶ. 4. Ὅσαι. ἰὶ. 8, 8. 8.6.9 δῦογνο.---8}}} δα 

Φ[Βοσο σι 3. ἴδιο δαπὶ ὀχ ργοδϑίοῃ ἩΔΙοΣ [ῃ Ἐχ. χυ. 

11 ἰδ γτοηδογοά “ἢ ΠΟ ηοθα."" ἰα ἔῃ [δ Α. Υ͂. ᾿ΠΟΟΣΤΘΟΩ͂Υ 
τοπάογοὰ “ἰα (δ9 δαμοίυδιγ."" ---Ἴ8.} 



δέ 

ἃ Βἴοῃο.--Ὀ5Ἵ ΤΟΔΥ πιθδὴ οἶἴμοσς ἰο φίαπα «(ἰϊξ, 
ΟΡ ἰο Ὀδ6 τίσίά δηὰ εἰϊεπί. ἯΦ τορατὰ ἰὴο δγαὶ 
ΒΘΏΒΘ 88 ἰδ8 ΙΏΟΓ6 ῬΓΟΌΔΌΪθ. ΑΘ δγδοὶ τηυβί 
ΤΩΔΡΟὮ δΔοῦβ (Π90 δίοποδ οὗ [Π0 ἩΪΙ ἀΘΓΏΘ6Β, 60 δ6 
νν ἰθ 68 8150 (0 τοὺ ὑἱπβτοῦρ (Π9 δοίΐουδ οἰθδῃ 
ἰο δὶ5 χοὰὶ. Το ἐδμἷ6 χοΐϑσδ δ'δὸ ἰ8ο ὑπο: οϊὰ 

Ὅν [Ῥδε8. οὐοσ ᾿᾽7, Ὑδὶο ΚαοΌΘΙ] το ῖοσϑ 
ἐο ἰ89 σγοθδίορ οὗ ἐμ9 Δοτάδῃ---4 ῥτοοῦ οὗ (9 
ἄορτοο οὗὨ βουβοί ϑββδῃθϑδα (0 ἩὙΔΙΟὮ ἸηοἀθΓ οΥἱ Ϊ- 
οἶβιὰ οδῃ διίδίη ἰῃ ἰ(8 ργολυά[οο8. 

ψόον. 17, 18. Οποίωδίπσ Ῥγάνεν ἀπά ἀοτοῖοσν.--- 
Α γναγὶ οἵ τον. 17, δβ δὴ ογίρί οὶ οοποϊυδίοη, 
οουϊά ποὶ ὃδ εἱ 41} ἀϊδροηδοὰ νῖϊι}.- - ον α4]}1 
Ὁτίης ἴπϑλ ἰῃ.---Αοοοτάξηρς ἰο Κυοῦοὶ, (9 
ζαϊυγοθ δἂτὸ ργοίογ (88 (1): δοοογάϊης ἰο Κοὶϊ, 
ΠΟΥ͂ διουϊά οὶ Ὀθ Τοδα 48 Ὑ͵8}08, Ὀυΐ δ8 β' τὴρ}9 
Ῥγοαϊοιΐοηθ. Ῥγοάϊοήουβ ἴῃ σοίθσθῃοθ ἰοὸ 968ο- 
ὙΔ} } 8 δοίϊοιϑ᾽ --ἶῶ [89 τοουππῖαΐῃ οὗ τ ΐπ 6 
ἀπ θτίῖ8:)096.---Αοοοταϊηρ ἰο Κποῦοϊ, (δ δ (ἢ) 
τοουηίδίη-τορίοη οὗἨ ὕδηῆδϑδὴ ; δοοογιϊορ ἰο Κοὶὶ, 
80 τπηουπίδί ἢ ννίοι; ΦθοΥδ Βδὰ οἴοβθῃ, Ὁ. ἐδ 6 
οδοτίηρ οὗ ἴβϑ2δο (ἀοῃ. χχὶΐ.), 88 δῖ8 ἀποὶ ης- 
Ῥίδοα, εἷϑ βαποίυδευ, Ῥβ. Ἰχχυϊ!. δά, Τθοτο 18 
Ὧο στουπὰ ἴον τορδνάϊηρ (18 ὀχργοδδίοῃ 88 8 
σαϊτοϊπίωπε ροϑὲ ευοπίωπι; ἰΐ βΒθϑῇϑ, ὨΟΎΟΥΘΡ, 8180 
ΥΟΣΥ ΟὨδ-δἰἀοὰ ἴἰο γον (86 ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ ἀϊγθοί Υ ἰὸ 
ἐπ ἀοβηΐια ἸοοδῚ Υ οὗὨ ἐδ 6 βδῃοίυδυυ οὐ Μογίδῃ. 
ον Ἰοηρ (6 ἐδΌθγηδοὶθ ἤγαεί δίοοάὰ ἱπ δ: ]οἷ, 
ΠΟῪ οὔθῃ (ἢ 6 δῦ ομβδηροὰ ἐξ ρἷδοοῖΐ ἴῃ δγιι- 
Βο] σα] Ἰδπρυαζο ἃ πιουπίδΐη 8 ἃ δοοῦγο δΒοὶ αὶ 
οὔ σψϊοῖν (6 ρϑορίο οὗἁ [δϑγδοὶ, 6} ουδ᾽Β ῬΟ8868- 
βίου, χαϊμποὰ ὁ ὅσῃ Ἰοάρηιθηί, Τμ6 ΘΘΌΪΓΟ οὗ 
(ἷ6 ποδία ἰδ, ὁπ (89 ὁῃ9 Ὠδηά, ἰμὸ ἀπο] ς- 

Ηἷδοθ οὗ Φοϊιουδὴ; οἢ 80 οΟἶδον, [89 δδποίυ νυ 

οὔ {πὸ ᾿οτὰ (14) ἴον Ηΐθ βϑορῖθ. Τὴ Ῥσιοΐ 
δοποϊυάϊηρ δοηίθηοθ ΤΌΣΙΩΏΒ ἃ ΜΟΣΙΌΥ οἷοδ6:; ἃ 
δἰ ρα οχρτοβηίου οὗ υοΪϊταϊ θα σδοηδάθῃοθ: 
δοδλονδὰ δ4}} σοίξε ἔοσ θνὸσ δι ἃ ϑυϑσ. 

ΕΧΟΡΌΥΞΒ, 

γετβ. 19, 20. 7γταπεί(ἑοη ἰο ἰὰα απίίρλοπν οἵ 
Ἀσίαπι.--- 0 Ὠοστδθα οὗ ῬΒδσθοῖ.--- οὶ] πη- 
ἀογδίδηἀβ ἐμδὲ ῬΏΘΓΔΟΝ στοὰθ οὐ 18 ΒΟΥΒΘ ἷπ 
ἐγουὶ οὗ 9 δέν. Βυὶ {195 15. ποῖ ΠῚ δησὶ δ 
ΠΟΡ πιράσγῃ ουδίοΒ. Μογδουοσ, ὉἹΌ οὐ θην 
ΤοΙθεβ ἴ0 οδαγίοίβ δηὰ ΠΟυδοΙθἢ.--- 9 ὕτο- 
ῬΒοῖΘθ86.--- Νοὶ οὐ ροείίσατε εἰ πιωμδίσατε 7αεμϊία- 
ες (Βοδοῃτη}] 6 γ), Ὀυΐ οὐ δοσουηὶ οὗ ΠΟΥ ῥχο- 
Ρθοίο αἰἢ8᾽ (611). ΠῚ 18 ποῖ πρὶ] (ο ἀϊϑέϊηρσαΐδα 
ἴδ πο ἰἰη48 οὗ ϑμπαοντηεπὶ πἰτΐῃ (ἢ (ΒΒ ΦΟΟΓΔΟΥ͂ 
80 ΒΕΔΡΡΙΥ, ἰῃ δὸ ἔδυ, (Βδί 18, 88 (8:9 αὐυθσδίϊοι οὗἉ 
οηἀοπθης ἰδ σοθσογηρὰ..--- 6 αἰδῖοσ οὗ 
ἌδΔεΟΣ.--ϑο ἴῃ Νυμ. χὶΐ. 1-6, γθογο, ἐορϑίθον 
ΜΕ ΑΔγοῦ, 880 ἰδἶκοβ δἱἀοβ αρζαεϊπεὶ Μοβοβ. 
Ασοσογάϊηρ ἰο Κυγίξ, Β8ὸ 8 8ο δ᾽ Ϊοὰ Ὀθοαῦδο 8.16 
88 οο-οταΐϊπδίθ Μὶἱ} Αδγοῦ, Ὀυΐ δυδογαϊπείθ ἰ9 
Μοβοβ. 816 βίοοὰ, 88 δ ο ἰοδβίάάοσ οἵ εν δὰ τπὸ- 
ἸΏ6, ΔΡΡΓΟΡΥΪΔΙΟΙΥ ὉΥ (86 8140 οὗ {μὸ ζαίατο 
οοπάυσίον οὗ (6 τεϊϊκίουθ βουυΐοθ. Αοδοσζάϊηᾳ 
(ο 16 Νὸν Τοδβίδιπθηί, 1ἰ τὴδϑ 8180 συϑίοιη ΔΓ ἰῸ 
δίῃ γούυῃρον σὨἰ]άτοη αὐΐον (1:6 οἱ δ. 0Π68 (4. 9. 
ΨΦυάδε οΥ̓͂ δ διη68) .--- 8) ΕἰσατΟ] ἐπ ΒοΣ Βδηᾶ. 
-- Το ἰδδοΥ, ἰδαιδουτὶηο.---Απἃ τὴ ἄδηοθα. 
-- ἔοτο ὅγδί δρρϑδιβ ἰμθ σοὶ ίουβ ἀβδηοο, ᾿ἰῃίτο- 
ἀυοσοὰ ὉΥ Μίγτίδια τῖϊἢ χοἰ σίου ἤεβι νυ ιθβ, Ὀασὲ 
ῬΤΟΌΔΌΪΥ ποὺ πίϊμβουῖ Αδγοπ δ ἰηβθυεηοθ. Τδο 
γοαυδηΐ ΟΘΟΌΓΥΤΘΩΟΘ οὗ [18 ἀΔΏ09 ἰδ Βθ66ῃ ἔγοιι 8 
δοῃοογάδηοο. 

γεν. 21. Βίπα γδοὸ ἴο ϑοβονδἜ.--- τοῖα {818 
ἀοσῖνο8 8.9 ΔΗΛ ΡΒΟΩΥ͂ ἰὼ {μ6 ΟἸΪὰ Τοδίδιιο πὶ δοιὰ 
Νον Τοδίδιηθηῖ, 6. σφ. δυὰς. χὶ. 84; 1 δι. χυϊδ[. 
6; χχὶ. 11; χχὶσ. δ. ἴβ ποὺ {86 οσοδδίοῃ χτϑδὶ 
ὁποῦ ἴῃ 1861, ἐμδὶ (6 ογ χζίῃ οΥ̓͂ [Ὡ9 δῃι ΡΒΟΩΥ 
Βιουϊά δτο Ὀθδη Ἰοοϊεοὰ 709 ἱη ΕαΥρὶ ΕοΥ [86 
Τοβί, σἱά. οἡ (80 δροϊθπὶ Ερσγρίΐδῃ ἴδπιδὶο δ ΘΟΥΒ 
ΜΠῊῺ ἰδιιθουγίηοδ, οἰ}, Αἰγελδοίοσιε, ἃ 187, 
Νοίο 8. 

4 (Λοοογάϊης ἴο ϑοῖιο, ἔπ πον ποῖο γοηδογοὰ “ ἄδηοοα᾽" 
ΤΕΦΙῪ ἀϑροῖοδ 8 πλυίοδὶ ᾿πϑιγυτηϑηϊ ιδοά Ἰῃ σοπηθοίίοι Ἡ τὮ 
ἄκποδθ, δ, 6.9., Ρχοζ, Μαῖὰδ ἰῃ Βα Ν᾽ Βέδὶς δ οείονανν, 
λα. Κὰ,, Ρ. δ838.-1π.}., ᾿ 

ΕἸΕΤ͵ΤΗ ΞΕΟΤΊΙΟΝ, 

ΤΠ6 ᾿ΟΤΌΣΏΘΥ ἘΒΣΟΌΚὮ 186 τυι]ἄοσιιθαδα ἴο βίαι. Ὁ δὶ οὗ τυαῖοσ. 
Οὐυαὶϊθ. Μεαῆηδ. Ἐρμ πὶ ὉΝΠἊἄοστηθδβο οὗ δίῃ. 

ἹΜατδα!. ἘΠῚ. 86 
Μδαδδϑδῃ δᾶ οσὶ 88), Ἐ6 

Διλα]οϊσίϊῖοα. Ζοῖδσο δᾶ μα αἅνίοοσ, ἃ πη δη τοὶ ᾶθ οὗ [80 ἅϊνίηο ᾿οείδιαϊίοΣ. 

(παρ. ΧΥ͂, 22-- ΧΎΥ͂ ΠῚ. 27. 

ἸΤΗΒ ΒΤΑΤΙΟΝΒ ΑΒ ΕΑΒ ΑΒ ΒΙΝΑΙ. 

1. Ματαλ. 

Ομάρτεβ ΧΥ͂. 29.-26, 

22 Ξἢο [Α84] Μόοβοβ Ὀσουρἧῦ [5γ86] ἔγουι {Π6 Βοα 68, δῃᾶ (Π6Υ σοὶ οαὐ ᾿πίο [89 
ὙΠ] ΔΘΓΏΘΆ3 Οὗ ΒΓ; δῃα ΔΠΘΥ͂ ποηΐ ἰἴγοο ἀδγβ 'η ἰμὸ πὶ! ἄθγμθθβ, ἀπά ἴουπα ἢ 

28 νδίοσ. Απαὰ ψβθη {Π6 0 οαη6 ἴο Μάγϑι, {μ6Ὺ οου]ὰ ποί ἀτίηὶς οὗ 86 [ἀτίηκ {86] 
Νδίοτϑ οὐὗἠἨ Μδγδῃ, ἴ0᾽ (ΠΟΥ͂ τοογὸ ὈΪΓΟΓ ; ΤΠογοίοσο [86 μϑιη6 οὗὨ 10 τγᾶβ8 ο8]].ἃ ΜΑΥΘΒ. 

24, 25 Αμπα (ἢ9 ρΘορ]6 τηυσγιαυτγοά δρδϊηδὲ Μοβοβ, βαγίηρ, Ἦ δὲ 8ῃ4}} τὸ ἀγηκ Αμπὰ 
Β6 οτοα υπίο μονϑῃ, δπα Φομονδὴ βῃονθαά Βΐμ 8 ἴγθθ, ευλίος, τ μοὺ ἢθ δὰ οδβὲ 
[δηἀ 6 σεδβι 10] ἱπίο [86 ψαΐοσϑ, (μ0 [8ηα [86] ᾿γϑίθιβ ΨΟΓΘ τηϑθ βισθοῖ: ἔθογο Β9 

20 τηδαθ [0γ ὑδϑῖλ ἃ βίδίαίο δῃὰ δὴ οσγάϊμβῃοο, πα ἐμόγο Βο ρσογοὰ [{τἰ64] ἔδϑ, μὰ 



ΟΗΑΡ. ΧΥ͂. 235-ΧΥΠΠ. 27. δῦ 

βδ4, 1 του ||] ἀ Προ ΠΕ γ [Ἰπἀ4664] ἈρΑΥίκοη ἰο {86 γοΐοθ οὗἨ ϑϑβονδὰ {ΠΥ οὔ, 
8η4ἃ ψ|10 ἀο ἐμαὶ ἐν αηαν 8 τἰρυῦ ἴῃ 18 β᾽χδί, δηὰ Μ110 ρὶνθ δ. ἴο 8 οοπιηδηᾶ- 
τηθηΐϑ, δηἀ Κκοθρ 8] Ηἷ8 βίδίυὔοθ, 1 ψ}} μαΐ ποῃθ οὗἁὨ [686 [186] ἀἴβθαβθθ ὉΡΟῺ {1|66, 
πὮοἢ 1 πάνθ Ὀτουρδῦ [ῥΡὰ{] ὕροη ἴἰδο ἘΠΥΡΟΪΔΠΒ: Ὁ. 1 απὶ Φοιονδὴ ὑμαὺ ΒΘΑ οί ἢ 
1866. 

2, ΣἸηι. Οπαρ. ΧΥ͂. 27. 

21] Απᾷ {μογ οδτλθ ἰο ΕἸΐπα, πΉΘΤΘ τῦότδ ὑνγοῖγο νγ6 118 [απ δἰ ἢ8] οἱ τυϑίδβι, δῃα ἰδ τθθ- 
βοΟΓΘ 8πἀ ἴβῃ ρβϑ]πὶ ὑγθ68: δπὰ (Β60Υ Θησδιωρθά ἴμοτο ὈΥ ἴδ0 ψαΐοϑβ. 

8. Τὴε ἸΡΙογηθε 9. δὲη, (Τῆε Μαππα απα (δὲ Ομαΐδ.) 

Οπβαάρτεξ ΧΥΙ, 1--86, 

1 ΑΥΡ ἐδ6γ ἰοοῖκ {μον ἸΟΌΓΠΘΥ͂ ἔγοτη Ε]ΐ τι, πα 411 [86 σοῃρστορβίϊοι οὗὨ [86 ΟΠ] άτθα 
οὗὨ ἴβγϑδο] οδὴθ υηΐο ἴΠ6 τὶ] γηθδβ οὗ βίη, τ] ἢ ὦ Ὀούμνοοη ΕἸ1ηὶ δηα Κ᾽ δὶ, οἡ 186 
ΒΟ ΙΒ ἀδν οὗ [86 βοοομὰ τηοηἢ δου {μοῖρ ἀθρατίηρ οὐὔἱ οὗὨ ἴ86 Ιαπὰ οὗ Ἐργρί. 

2 Απά δΠο σψ 8016 οοῃρτορδίίοη οὗ [86 ΟΠ] άγοθη οὗ [βγαθὶ τουσταυγοα ἀραίηδί Μοβεβ δῃὰ 
3 Αδγοὴ ἴῃ (ῃ6 ὙΠ] ἀογηθθθ. Απᾶ ἐἢθ ΟὨἰ]άγοη οὗἨ ἴβσϑαϑὶ βαϊὰ υπΐο ἰβθ, ουϊά ἴο 

αοὰἀ [͵ου]ὰ [8641] τὸ δὰ ἀϊθὰ ὈΥ̓͂ (Π9 Ββαπᾶ οὗ Φοβονδὴ ἴῃ 86 ἰδῃὰ οὗ Ἐργυρί, 
πὨΘη Μ͵ὸ 88 ΟΥ̓ {π0 ΠεΒἢ-Ροίθ, απά [Π688}- Ροΐ9,] ψβθῃ τὸ αἰά εδὐ Ὀγοδα ἰο {μ6 10]] ; 
ἴον γο ανα Ὀγουρδῦ ὑΒ ἰοτ} πο {818 ψ]] ἀθττιθθβ, ὑο Κ1}} (818 ΨῈ0]Θ Ἀββοι Ὁ]. πὰ ἢ 

4 Ὠυηροῦ. ΤΏΘΩ βδϊα “ϑμόνδὰ [Απὰ Φομονϑὴ 8814} υαηΐο Μοβοβ, Βϑιο]ά, 1 ψ1}} γαίῃ 
Ὀγοδα ἔγοτα μβϑαύϑῃ [Ὁ γοῦ ; 8δπὰ {}:0 ΡΘΟΡ]6 8.81} σὸ ουΐ πᾶ ραν ἃ οογίδὶ η σδίθ 
[4 ἀΔ 11} ρογίζοῃ] ΘσΟΣῪ ἀΔΥ, ἐδ αὺ 1 ἸΘῪ Ῥσγουθ ἔποπὶ, τ ΒΘ ὑΠ6Υ Μ|}1 να }}κς ἰῃ ΤΩΥ͂ 

δ ᾿αιῦ, ΟΥ ἢο [ηο[]. ΑΔ [ζ 8881} οοπιθ ἴο 888 ἐπιὺ οι {86 βίχίῃβ ἀδὺ ὑβογῪ 8}8}} ῥτθ- 
ἰλαὶ πὨΙοΒ [ΠΟΥ͂ Ὀτὶπρ' ἴῃ ; δῃά 10 8.}8}} Ὧ6 ὑΜ 06 88 ΤΩ] 85 [ΠΟΥ͂ γαύμ 6 ἀδι]γ. 

6 Απα Μοβοϑ δηὰ Αϑγοῃ βδια υὐΐο 84]} (δ οἰ] άσθὴ οὗἩ [βγϑοὶ, Αὖ ὄνθῃ, [μθ 8}8}} τγθ 
1 Κηον ὑδδὺ ϑοθονδα δία Ὀτουρδύ γοῦ ουὖ ἔγοιῃ {Π6 ἰαπὰ οὗ Εχγρί. Αμὰ ἱπ εἶ 

τιοχηΐησ, [Πδη γ8 888] 866 [Π6 ΟΊΟΥΥ͂ οὗἨ Φοιονδῇ ; ἴον (μαι [β'πῃοθ] 6 Βϑαγοί γοὺγ 
ΤΩΟΓΙΩΌΤΙ ΡΒ ΛΕΑΙΙΕΙ δοθουδὰ : δηὰ πμδὺ αγὸ πὸ, {μαὺ γὉ ΣΩΌΓΡΠΌΣ βρδϊηβὶ υϑῇ 

8 Απᾷ Μοβεβ βαϊά, Τῆϊδ διαὶ δ, πβθὴ Γ[Απμα Μοβοβ βαϊὰ, 5ἴη 96] Φϑβουδὴ 888}} ρῖνϑ 
οὐ ἴῃ {π9 ονοηϊηρ Π6Βἢ ἰο οδί, δῃᾺὰ ἴῃ {86 τρογῃΐης Ὀτοδα ἴο 80 111}; ἴῸσ {μδὲ 
ἵππου ϑφοβόνδὴ Ποαγοί ὙΟΌΓΡ ΤΌΣ ΌΣΙΠΡΒ ὙΠΊΟΙ 70 ΤΩΌΓΙΩΌΣ δραϊμδί τα, δηθὰ 
[ἀρϑϊηϑι ἰτα,1] ψδ αγὸ γὙὸ ἢ γΟῸΓ ΤᾺΤΤΩΌΣΙΏΡΒ αγὸ Ὡοΐ ΚΡ 18, δυΐ δραϊηεὶ 

9 Φοῦονδ. Αἀπηα Νίοβοϑ βρᾶῖο [8414] υηΐο Αδγοῃ, Κ'8  υῃΐο 811} (86 οοηρτοραίίοη οὗ 
186 ΟΠ] άγϑη οὗὁὨ βσϑοὶ, Οὐτὴθ πᾶσ Ὀαΐοσο Φοθονδὰ: [Ὁ 6 Βδίἢ βοαγὰ ΥὑΟΌΣ τηῦ- 

10 τυτίηρθΒ. Απα ἰΐ σδπιθ ο ΡΆ88, 88 ΑΔΓΟῚ Βρδκθ πηΐο [86 ΜἘΠ016 σοηρτορδήοῃ οὗ 
186 οὨ!ΠΠ ἄτϑη οὗὨ ἴβσϑδοὶ, ἐμαὺ {Ποὺ Ἰἰοοκρα ἱοναγὰ 86 τὶ] τ οβ5, δηα, Ὀδμο], (ἢ6 

11 ρίουγ οἵ Φοβονδὰ ἀρρϑαγϑά ἴῃ ἐδ οἰουά. ἀπά ϑϑβονδὴ βραῖκθ υπίο Μοβοβ, βαυίηρ, 
12 1 ανὸ μοαγά {89 τουστηυσίηρβ οὗἩ [Π6 ΟΠ] άγθη οὗὨ [βγϑθὶ : βροδκ υπίο {8 6πὶ, βαυϊηρ, 

Αἱ οὐϑῇ γ 88}8]] οδί Η68}}, δῃὰ ἴῃ ἰδ τποσηϊηρ γ9 8}8}} Ὀ6 8116 πιὰ Ὀγοδά; πᾶ 
18 γ0 8.}4}} Κποῦ (παὺ 1 απὸ Φομουϑῃ γοὺν αοα. Απά ἴδ οαπηθ ἰ0 ρᾷ88 ἰμαΐ δἱ δυϑῃ 
μι αυύϑῃ ἐμδι] (16 αυ81}}8 σβϑίῃηθ ὕρΡ, δῃὰ οονογϑα [ἢ|6 ὁϑὴρ : δῃά 1ῃ {6 τηογηΐηρ {86 

14 ἀδνν ἸΑΥ͂ τουπα δὺϑουΐ [π0 μοβί [σ810]. Απα σβϑὴ (μ6 ἀδνν (Πδὺ ΔῪ [{Π6 δυο οὗ 
ἀ6.}}] 88 ζΌη0 ὑρ, ὈΘ 80], ἀροι [86 ἴδοθ οὗἉ {π0 ὙΠ] Θγηοββ λόγο ἰαν [ὑ86 ΜΠ] ΕΓΙΙΙΘΕΒ] 

15 4. 528}} γτουπὰ ΓΒ], αἀϑ ΒΠπ18}} 88. 186 ΒΟΔῚ ἔχοδὶ οὐ {89 στουῃηᾶ. ἀπὰ σψβϑὴ [δ9 
ΟὈΣ]άσθῃ οὗ [βγ86] ββν {ΐ, {ΠΟΥ͂ Βαϊ ἃ ὁπ6 ἴο δῃοίμον, 10 ϑ τδῆηα [Βα ἴθ {818}, 
ἴον {Π0Ὺ τῖδ [ΚΠ] ποὺ τδδῦ ἰδ ττα8. Απὰ Μοβοβ βαϊά υηΐο ἴδθι, ΤῊΒ ἐδ (ἢ 9 

10 Ὀτοβδαὰ σι ϊοῖ Φοβονδὰ ἤδὲμ σίνθη γοῦ ἰο οαὶ [Ὁ ἴροοα]. ΤὨΪΐβ ἐδ 86 ΐηρ ψ ΒΟ ἢ 
δοΒονδΒ δίῃ οομμμδηαορα, Οδίμοσ οὗ ἰδ ΘΥΘΥΥ͂ τϑῃ δοοοσάϊηρ ἴο ἷ8 οδίϊϊηρ, 88 
ΟἸΏΘΡ [ὉΓ ΘΥΘΙΎ ΙηΔη [8 684], ἀοοογαΐης ἰο [6 πυτ . Σ οὗὁὨ γΟῸΣ ῬΘΙΒΟΏΒ ; ἰδ Κθ γ9 

17 ΘΥΘΥΥ͂ τη ΤῸ ἐΐόηι πος [0880] αγὸ 'ῃ ἷἶ8 ἰδπίβ [θη]. Απᾶ {86 Ομ] άγθη οὗ 
18 ἴεγ86] ἀϊὰ 8ο, ἃῃά ραίβμογθα, βοῖὴθ ΙΏΟΓΘ, Β0Π10 1658. Απά πΒΘῺ {Π6Υ ἀἸὰ τηοὶο [Απά 

ΤΈΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΘΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΣΙ, 

1 ΓΧΥῚὄ΄- 1δ. 2. 15. Θορϑηΐυδ διὰ Ἐποῦ9] ἀοσῖγο 19 ἴγοτα 125. ἴο ἀρρογίον ; ῬΆτγαι (Οσοπμοοτάδῃοοϑ) ἔγοτῃ ἐδ 86ῃ- 

φοτῖϊ ποα, Βαΐ τιοαῖ δΘοΒο]αγα, [Ὁ] οσσίηρ ἐμδο ονϊἄθος ἐπι ρ ! Δ οΏ ΟΥ̓́Ι89 πασσδίίγο 8617 τοφασὰᾶ 19 88 89 ΑΓΣασαδίο θααΐγα» 

Ἰεβῖ οὔ 3. Βνοδ Κασεὶ β8ὸ σϑῃ 618 1} ἴῃ μί5 “ ΠεμγέΓίο ῬΥαολ Βίδοῖ," Οολαρ, ἈΠΟ Δο112, ϑερρίαοηπία αὐ ἴετίοα Ἠοῦτγαίϊοα, 

«-Ἐὰ.] 



δᾶ ἘΧΟΡΥΒ, 

[ΠΟΥ͂ ΠηΘΑΒ0 64} ἐξ ψ ἢ δὴ [1186] Οοἴμοσ, ὃ6 [δῃὰ ἢ6] (μαὺ ψαί ποσὰ τοῦθ δα πο- 
ἰδίηρ ονοσ, δῃὰ 86 ἐμαΐ σδίμογοα 11{{}|6 ῃδα πὸ ᾿δοὶς ; {Π6Ὺ ρδίμογοα ὌΥΟΓΥ τΔῃ 

19 δοοογαϊης ἴο δ]8 οδϊηρ. ἀμπὰ Μοθϑοβ βαϊὰ [βϑ]ὰ υπίΐο {π6π|}, 1μοῦ πὸ τηϑῃ ἰϑᾶνο οὗ 
20 ἴν {1}} (ὴ6 τλογηΐησ. Νοἰνιθίαπαϊηρ [Βυ] ΓΠΟΥ̓͂ Βοδυκομθα ποὺ πηΐο Μοβοβ; δυΐ 

ΒΟΙΩΘ οὗἨ ἔῃοαι [8πἀ Βοπ16] Ἰοἷν οὗἩἨ 10 υπῚ}} 186 τηοτηΐηρ, δηᾶ ὁ Ὀτοὰ ποσιιβ, δηὰ 
21 βίβῃκ: δῃὰ Μοβοθ ψγὰ8 στοῦ πὶ πο. Απηα (ΠΟΥ μαίμογοᾶ ἰΐ ΘΥΘΓΥ͂ ΠΟΤ ἢν, 
22 ΘΥΨΘΙΥ͂ τΔΔΠ ΔΟΟΟΓΑΐΪηρ ἰο δὶ8 οδίϊηρ : δῃὰ τ βοὴ (Π6 δι παχϑα μοί, 1 πιο θα, Απὰ 

10 σᾶπιθ ἰο Ρ888, ἐλαξ οἡ {86 Β᾽ ΧΙΒ ἀΑΔΥ ὑπο ψδίμογοα ὑπῖοθ 85 τυ ὈΓΟΔα, {πὉ|Ὸ ΟΠΊΘΓΒ 
ΟῚ οὯ6 πιαη, [6Δ6}} ΤΙ28}} : δπά 48]] {6 ΤΌΪΟΙΒ οὗὁἨ {86 οομρτορδίϊοη ΟΆΠ)6 δηά το] α 

28 Μοβοβ. ἀπὰ Β96 βαϊα υηΐο ἴδδπι, ΤῊ 8 8 ἐλαΐ πὨΙοἢ Φοθον ἢ Πα ΒρΟΚοη, ΤΟ ΤΠΟΥ- 
ΤΟΥῊ ὦ [(Π6 τοβῦ οὗ {86 ΠΟΙΥ Βα δ ἢ [18 ἃ ἀΔΥ οὗ τοδί, 8, ΒΟΙΥ͂ Βα Ὁ 6.8} υπῖο δεδβουδ : 
ὈΑἶκο ἐλαέ νὨϊοἢ γοὸ Μ1}} ὈΔ ΚΟ ἐο-ἀαν [0 81Κ6], δῃὰ βοοίμο [0011] ὑμδὺ [μὲ ψ 16 }} γ9 
Ὑ71}1 βοοῖδο [0011]; δπὰ (μδύ πο [8]] {88} ΤΟΙ ΔΙ ΘΓ ἢ ΟΥΟΣ ᾿ΔΥ͂ ὉΡ [ὉΓ γοὺ ἴο ἴς 

24 Κορῦ υμ0}} {86 τωογηΐησ. Αμα {8 6γ ἰδ] ἐξ ὉΡ {1}} [86 Τηοχῃίηρ,, 88 Μίοβοϑ ΜΕ ΓΟ] 
ὅ ἰὰὶ αἰὰ ποί βίη Κ, πο ΠΟΥ ΔΒ ἴΠ6ΓΘ ΒΩΥ͂ ποτὰ ἰδογοῖθ. Απᾶὰ Μοθοβ βαϊά, Εδὺ {πδὲ 

ἰο- Αγ; ἴον ἰο-ΔΥ ἐθ ἃ Βα ὈΌδίδ υηΐο Ἷ ΘΒουϑἢ : ἰο- 8 Υ γ0 888}} [{ὶ}}} ποῖ Βηα 1ΐ ἱπ 
26 (86 614. Κ''ΙΧ ἀφ γ8 γ 888]} σϑίμορ 1; Ὀσὲ οἡ (86 βουθῃίῃ ἀΑΥ͂, εὐλίολ ἐδ [86 [ὁπ 
27 τ. Βονθῃ ἢ ΟΑΥ͂ ἰβ Ἐἢ πομύπεις ἴπ [0η]7 10 {Π6γ6 8881} Ὀ6 βοῦθ.0 ἀπά 1 σϑῖηθ ἴο 0888, 

ἐλαξ ἰῃογὸ ψϑηΐ ουὖ δοηι6 οὗὨ [6 ῬΘΟρ]6 οἡ {86 βουθηΐῃ ἀδὺ [ὉΓ ἰο [(ΔΥ̓ 10] χεαίδβογ, 
28. δηά {μ6γ ΤὈυηα ποθ. ἀπά Φεδονδῇ βαϊα ὑπο Μοβοθ, Ηον Ἰοηρ χοῖβα γα ἰο Κϑορ 
29 ΤΩΥ͂ ΟΟἸΩΙΒΠαἸΩΘΗΐβ 8Π4 ΤΥ ἰατ8 ἢ 866, [0Υ ἐπαῦ Φεβονδὴ μαι σίνθῃ γοῦ [}6 Β8Ὁ- 

δίῃ, ὑβοσγοίοσθ ἢ6 μος γοῦ οὐ 16 Βἰχίδ ἀΔΥ [86 Ὀγοδα οὗ ὑντο ἀδΥ8; δῖ. 6 εἶ 
80 ΘΥΘΥΥ͂ τη8Δ} 1ἢ 818 ρίδοορ, ἰδοὺ 0 τηϑῃ ρό ουλΠ οὗ δὶ8 Ρ͵δοθ οἡ δ βουθῃίῃ ἀδὺ. ὅο [δθ 
81 ῬΘΟρΪο τοβίβα οἱ ἰδ βαυθηΐίῃ ἀδῦ. ἀπά [86 βουβο οὗ βγβϑϑὶ ο8]16ἀ (16 ἤδπιὸ ἱμβοσθοῦ 

8ηη8: 8η4 ἰἰ τη0.8 |ἰἰτ6 σΟΥΔ ΠΟΥ δορά, τ ϊΐο; δηα {86 ἰδδβδίθ οὐ 1ΐ τὐσαϑ 1 ψδίουβ 
82 πιααΐδ [116 σ8Κ6] ψὶ Βοπογ. πὰ Μοβεβ βαϊὰ, ΤῊΪβ 18 (ῆ6 (δὴν ψμίοι Φοθονδἢ 

σοι 86", ΕἾ] 8 οπιο οὗ ἰξ [Ἀπ οτμογ- 11] οὗ 11] ἴο Ὀ6 Κορὺ ἔογ [{Βγουρδουῦῦ] 
γΟῸΓ ΡΘΠΘΥΒΌΟΠΒ; ὑπαύ {ΠΥ ΤΠΔΥ͂ Β60 6 ὈΓΟΔα ὙΠΟΓΟΝ Ε 1 μανὸ ἔθα γοὰ ἴῃ {86 

88 ψ]]ἀογποββ, θα 1 Ὀτουρηΐ γοῦ ἔτ ἔγοπι [86 Ἰδηὰ οὗ ΕἘωγρίύ. ἀπὰ Μοβεβ βαϊὰ 
απίο Αδγου, ΤΆ ΚΟ ἃ ρού [Ὀδδβἰζοί], μὰ ρυὺ δῇ οὐμοῦ {0]] οὗἨ ταδῆπδ ὑμοτγοίη, δὰ 18 

84 ἴὸ ἃρ Ὀοίοτο Φοβουδῃ, ἴο Ὀθ ἱκερὺ ἴον [[πγουρμου } γοὺΣ ρϑῃοσγαίοηβ. Α8 ϑϑβονὰ 
8ὅ οοπιπημδηαοα ΜόοΒβο8, δ8ὸ Αϑσοῃ [14 6 ὉΡ Ὀοίοτο {π9 Τοβϑίμηοηγ, ἰο Ρ6 ΚορΌ Ἀἀπὰ 

{8 οὨ!] άτοη οὗἨ [βγ86] ἀϊὰ ϑϑΐ τηάμπηβ ἔμ ΤΩΒΏΏ8 [ΟΥ̓ ὙΘΔΓΒ, 01} {ΠΟῪ σϑπὴ6 ἴο 
8, Ἰδαπὰ ἱπῃμδὈϊρα ; ὑμ6 γ αἀϊά οϑὺ ταδηῆηδ [{}9 ΤΩΔΠ}8], αὐεΐ (Π6Υ οϑθ υπΐο [86 ὈοΙ- 

86 ἀο15 οὗ (μ9 Ἰδηά οὗ ὕδῆδϑῃ. ΝΟΥ͂ δὴ ΟΠΟΣ (δ [86 ὑδηΐῃ ρατί οὗ δῃ ΘρΒ8}. 

4, Ἀερλίάϊηι, Τλδ »ῖαοε οαἰϊδὰ Μαφεαλ απὰ Μετίδαλ, 
ΟμΑρτεβ ΧΥ͂ΙΪ, 1-7. 

ΧΥΙΙ. 1 ἊΝ 81] (86 οοῃρτεραίίοη οὗ {μ6 ομἰ] το οὐἁὨ ἴβτβϑὶ ἰουσπογοὰ ἔγτοτη (δ 
Δ ΘΓΏ 688 οὗ βίη, δον (Ποῦ ᾿ΟΌΓΠΘΥΒ [ ἸΟΟΓΠΘΥ͂ ΟΥ̓ ἸΟυΓΠΘΥ], δοοογαϊηρ ἴο (86 οοδι- 
τηδηαπηρηΐ οὗ ομονδϑῇ, δηά μ᾽ ἰομοα ἴῃ ἐδορμίάται; δηά ἐλογο τῦα8 ἨῸ ὙΒΙΘΙ [ὉΓ (ἢ9 

2 ῬθΟρΪ]6 ἴο ἀγῖηκ. Ὑογοίοσα [πὰ] ἐμ ρβϑορὶθ ἀϊὰ ομἰάθ τὴ Μοβοβ, δῃὰ βαϊὰ, 
Οἴγο 8 ψϑΐογ, (πα Ἧρὴ ΤΑΥ͂ ἀσηκ. Απὰ Μόοβοϑ βαϊὰ υηΐοὸ ἰβο, ὙΥΕΥ͂ ομϊάθ γ9 

8 πιὰ τη οὗ ἩΒΟΓΟΐΌΤο ἀ0 γ0 ἰοιαρύ Φ6Πουδῃ Απηά {δ6 ἴ6 ἐμ γβίθα ἰμθγθ [ῸΓ 
ψ Δίου ; δηα {Π6 ῬΘΟΡΪ6 τηυγιηυγοα ἀραϊπδὺ ΜΌοβοβ, δῃὰ βαϊα, Ὑ Ββογοΐογο ἐδ ὑῃ18 ἐλαΐ 
(μου μαβὶ [Υ ἢογϑίοσο μαϑί {Π0}] Ὀσουρῃῦ ἃΒ ὺΡ ουΐ οὗ Ἐργρί, ἰο ΚΙ] υ8 δῃαὰ Οὔ 

4 ΘΒ] άγθῃ δηα ΟἿΣ οϑδίι]6 ὙΠῚῈ {μϊγθ  Απά Μῶν, οὐἱϑὰ υηΐο Φοθονδῃ, ἘϑυἹην, 
Ὕμδῦ 8881}1 ἀο υπίο (ἰιἷ8 ῬΘΟΡ]Θ ἢ ΒΥ Ὀ6 ΔΙ πιοϑὲ σοϑὰγ ἰοὸ [8 11{{}16 πιοτθ, δῃὰ ὑΘΥ͂ 

ὅ 5.111] βίοῃα πιὸ. Απᾶ Ψοβονδὴ βαϊά υηΐο Μοβοβ, 6Ὁ οὐ [888 οῃ}] Ὀαΐοσθ [86 Ῥθορΐδ, 
δα ἰδῖκο Μη [866 οὗὨ [86 6] 46γ8 οὗἨἉ [89 ΡΘΟρ]θ; δῃά 1ἢγ τοὰ ψβογο ἴμου βυλοίοδι 

8 [ΧΥ͂Ι. 20. “ Απὰ ἰὲ ὑτϑὰ ποστωϑ Ὁ Ρ ὉΊ. Τμὸ Ηϑὺῦ. νγογὰ φϑοῖὴβ ἰο δ ἔμ Ξαΐ, οἵ ὈΝ Ἢ δαίοοι! νεῖν πτίξῖϑα, 
δῃὰ ἐπογοίογο ἴο σρϑϑῃ : “' το80 Π’Ρ ἰπίο (ον 18} ποττὰ 6." ἘΔΙΙδοἢ δαγα, ἰδὲ [86 ἕοστα Ὁ ."} [6 υδοὰ ἰπαίβαὰ οὐ Ὁ 1) ἴὸ 

Εἰονν ἐμιαὲ [ξ ὁοτιθδ ἔγοτα ΤῊ Ἢ (ὈΪ 7) [πὶ (89 βοῦδο οἵ μέγ. 80 Μίδατον δυὰ Ἁπαὶὰ (τ. ἃ 381, Δ). ΒαῈ 1: 'α ἀοαθιαι 
ἩΟΙΠΟΣ Ὁ35 (αδβαπιοὰ 88 116 τοοὶ ἔοω ἩὮ ΟΝ ΟΟΤΔΟ8 95 “ΤΟΥ͂ΤΟ ᾽᾽) ΤΟΔΙῪ τοϑδηθ ρεέγαεν δὲ αἴ}. Τυχει ἀοῆποα 11 ὮΥ 

Φιἰ στρ, Ἶ." Ἀογοογοσ, ἰξ πουϊὰ ὃὉο Γγοτεπρς [9 πδίαταῖ οτάου οἵ χη ἰ0 δαν, δας ἐ6 τοδλὴδ ὕδοδιο Ὀυϊτίὰ τὶ τ ποῦν. 
[ἢ ΠΟΓΙῺΒ ΔΓΘ [ἢ 9 ΠΟ" 4δ4θθΠοο, πηοὲ ἴ0᾽)Ὲ (Δ66, οὗ [ἢ λα  βοθιέν Ἀοκοῃ ον, ἘὈτεὶ, Αγη μοὶ οὐοΣΒ τοηδοῦ ὉΥ 
4 φυγαττη,,"" " δυοιηά," θυ ῬγοΟΌΘΟ 88 ἃ ἴτε σου ουί πρὶ ΤῸΣ “ σοϑοὸ ὉΡ."" ὃ ὸο οίίο: ἀ(α Ψψμολοικ βγιιον. Ἶδο Α. Υ͂. του δες 
ἴῃ ἸΩΔῪ οἰδηὰ δὸ ἃ βιυ δίδπ!}8}}} οογτοοῖ σορσοδυσθοι οὗ [80 δ6.86.--Ἴ8.] 



ΟΗΑΡ. ΧΥ͂. 22--ΧΥ͂. 27. δ7 

6 {86 τίνοσ, ἰδῖκο ἴῃ ἰμῖπο [87] μαπά, δμᾷ ζχο. Βοβοϊ]ά,  ψ11}} βίαμα Ὀβϑίογθ [8680 ὑμ6γ9 
ὍΡΟη (86 τοοῖκ ἴῃ Ηοσοῦ ; δπὰ (μοὰ 8Β88}Ὁ βιυγῖῦθ (ἢ 6 το, δηα [Π6 ΓΘ 888}} οοπθ ψαίθσ 
ουὲ οὗ ἴξ, ἰμδύ [484] [86 ῬΘΟρΪθ τιδῦ [8}}8}}}] ἀσῖηκΚ. Απὰ Μοββϑϑ αἰὰ 80 ἴῃ 86 βίρῃι 

1 οὗ (δ οἰάοτβ οἵ [-τϑο]. Απὰ ἢ οδ]]οα ἐπ6 ἤδηιθ οὗ 8 ρῥδοθ Μδβδδῃ, δὰ Μογίθδῃ, 
Ὀδοβυδθ οὗ {86 ομιαϊηρ οὗἩ 186 ΘὨΙ]άγθῃ οὗἁἨ Ιϑγβϑθὶ, δῃὰ ὕϑοδυβθ ὑμ 6 Υ ἰδιαρίοα Φεδονδὶ, 
Βδυΐηρ, [8 Φοβονδὰ διοὴρ, 8, ΟΣ ποὺ ἢ 

δ. Απιαϊεῖ. Τ7Ὺλε ἀατξ εἰ46 9.7 λεαίλεπίδηι. 

ΟΠΑΡΤΕΒ ΧΥΙΠΙ͂, 8-16. 

8,9 ΤΠοη σϑῖηθ Ατηδ]οῖς, δηᾶ ἔουρῃῦ 10 ἴβγϑαοὶ ἴῃ ΟΡ απ. Απα Μοβοβ βαϊά 
Ὀπίο Φοβῆυδ, (Ἔοοβο 8 ουὔὖ χηθῃ, δηᾶ ρῸὸ ουΐ, βρῶ ΐ τὶ Αὐλδ]6 Κ : [0-ΤἸΟΥΤΟΥ͂ [{1}} 

10 βἰαπά οἡ {89 ἴορ οὗ 86 81}} πιῖτ ἐδ τοὰ οὗὁἩ αοα ἴῃ πιΐηθ [Π07] Βαμα. 8. [Ἀπὰ] 
ΨΦοβδυβ αἀἰά 49 Μοβοβ μδὰ βαϊὰ ἴο ᾿ἷπι, δπα ἔουρμῦ χὰ} ΑἸλδ οἷς : δηαὰ Μοβοϑ, Αϑγοῃ, 

11 δηὰ συν ποῦ ὑρ ἰο 186 ἴορ οὗ [Π6 81}. Απὰ ἱΐ οδμθ ἴἰο ρᾶ88, ἤθη Μοβοθ μοϊὰ 
ἊΡ δΪ9 δδηὰ, {μα Ιϑγϑϑὶ ργϑυδὶ]ϑᾶ : δηὰ ψβθη ἢ6 ἰοὶ ἄοψη .ἷβ μαπὰ, ΑἸμδ]οκ Ὀγθ- 

12 γα]]οά. Βυὺ Μίοβοβ᾽ δη448 Ἰῦϑγδ ὮΘΆΡΥ : 8ηα ΠΟΥ͂ ἴοοῖκ ἃ βίοῃϑ, διὰ ρυΐ ἐξ υᾷ86 Ὁ 
Βίπη, δηα Β6 βαῦ [βϑσθοη; δηὰ ἄδγοῦ δᾶ Ηυγ βίαγϑ ἃρ ἷ8 μαπάϑ, [ῃ68 οῇθ οὔ {89 
ΟΏΘ 8[4άο, δη8 [μ6 ΟΥ ΒΕΓ οὐ [86 οὐδοῦ βίάἀθ; δηὰ 8 8618 6ΓῸ δίθϑαυ υ}0}} (86 χοϊηρ 

18 ἀοπῃ οὗ (80 δῦ. ᾿Απα «“οὈβῃυδ αἰβοομηδίοα Ατηδ]οῖς δῃὰ ᾿ΐ8 ρθορὶ6 τὶν {86. Θαρθ 
14 οὔ τΠ6 βυοσά. ἀπὰ Ψοβονυδὴ βαϊά υπίο Μοβοβ, ὟΥ γἰΐθ [8:18 [07 ἃ. τῃθτη σ]Α] ἴῃ δ [86] 

Ὀοοΐ, δηᾶ σϑῆθαγϑο []1Ὁ. ῥα 07 ἐξ ἴῃ [86 6818 οὗ Φοϑιυδ: ἴον [041] 1 1] υὐίον!Υ ρμαΐ 
156 [Ὀ]ο[] ουῦ [86 τϑιμοια γβηοο οὗ Ατηδ] οὶς ἔτοιλ ὑπάθὺ ἤοανοη. Αηὰ Μοβαβ δυ}}ῦ δῇ 
16 δἱίαγ, δῃὰ οδ]]6ὰ 86 πδιηθ οὗ ἰῦ μου ἢ -ὨἾδδὶ : ΕῸΥ [Ἀπ] 6 βαϊά, Βϑοδυβο Φϑῃονδὰ 
δα δνόσῃ ἐλαέ [ΕῸΓ ἃ δηά 18 Ὁροη {δ ἵὨγοηθ οὗ 88} ;7 Φοθονδὰ εὐἱὲ δαῦυδ ΜᾺΓ 
ΜΠ ΑΤΏΆ]ΟΚ ἔγοτα ρϑηθγϑίοῃ ἰ0 ρομοσϑίοη, 

6.  ερλιαῖηι απ ὕείλτο. 77: ὀτγίρλίέ εἰάδ 977 λεαίλεπίδηι. 

ΟΠΆρτεΒ ΧΥΠΙΙ. 1-27. 

1 Ὑγπὲν [Νογ] 9ε6,μτο, ἐμ ῥγιοϑὺ οὔ Μιαΐδη, μβοαγὰ οὗ 411 (δι αοα πδὰ ἀοὴθ ἴοσ 
Μοβε5, διια ῸΓΣ ΙΓ 6] ἢΐ8 Ῥθορ!θ, απὰ [πο] ὑπαὶ Φϑβονδὰ μδὰ Ὀτγουρηῦ ἴβγϑ}ὶ ουΐ 

2 οἴ Εργρὲ; ΤΒοη [Απα] Φοίῃτο, Μοβοβ' {86 γ-ἰη-1νν, ἴοοῖκ Ζίρρογαιι, Μοβοβϑ᾽ υἱῇο, 
ὃ δἴϊου Ὦθ Πδα βοηὺ μοῦ ὑδοῖὶς [8 δ 880 δα Ὀδθὴ βοηΐ ΑιΔΥ]}, Απα ποὺ ὕπνο βοῃβ; οὗ 
ψΙΟἢ [πΒοΙᾺ] (ἢ6 πϑιηθ Οὗ [86 0η6 τσαϑ (ἀΘΥΒΠΟΙΩ ; ἔῸΓ ἢ6 Βαϊ(, 1 ἢαγο Ὀθθὴ δη 8] ἴθ 

4 [8 8ο]ουΓῃ6}} 1π ἃ βίτδηρο ἰδηᾶ: Απά (Π6 πϑιὴθ οὗ (86 οὐδοσ τυα8 ἘΠ]ΊΘΖΟΡ; [ὉΓ [89 
οἄ οὗ ἴδίμον, δαϊα ἦδ, τὐαϑ ταῖπα [τ1γ] Βοὶρ, δῃᾷὰ ἀδ] νου τὴ ἔτοιη [Π6 βιποσά 

ὅ οὗ ΡΒδγδοῦ: Απὰ Ψοίητο, Μοβοβϑ᾽ {δ μου-Ἰἢ-]ανν, οδὴθ πϊ ἢΪΒ ΒΟῺΒ δηἃ ἢϊ8 τ 
ὑηΐο Μοβο8 ἱπίο (86 ψ]] ἀθγηθβθ, Τ᾿ ΏΘΓΘ ἢθ Θησδϑιαροα [88 Θησϑρ6α] δἱ (Π6 τιοιπηΐ 

6 οὗ ὅοα: Απὰ ἢο βαϊὰ υπΐο Μοβοβ, 1 ἐμ γ 1|Πογ-1π- δ οί Ὦγο δπὶ ὁοτηθ ὑπο [ὨΘ6, 
1 διὰ (ΠγΥ πὶΐϑ, δηὰ Βοὺ ὑ5χο 808 ψὶὰ μου. Απὰ Μοβθ σϑηΐ ουῦ ἴο τπηϑοὺ ἢ18 {86 Γ- 

ἰη-1ανῦ, δηὰ αἸα οθοίβαποο, δηα ἰεἰββοὰ τα; δηᾷ {μ6 ὺ δϑκοα δδοῇ οὔδονρ οἵ ἐλεὶγ ν6]- 
8 ἴλγο; δηὰ {μοῦ Ἤδη ἱπίο 86 θη. Απᾶ Μοβοα ἰοἱάὰ ἢἷβ ἔδίμογ- η-ἰὰν 4}} ἰδ δὲ 

ψεοδβονδὴ δα ἄοπμοὸ υηΐο ῬΒαγδοῖ δηᾶ ἴο {π6 ΕρΥρίδηΒ ἴου [βγ8 618 βαίζο, απ [8816] 
8}1 (ἢ6 ὑγανδὶ] [ὑγου} 6] μὲ "δ οοσαθ ἀροῖὶ ἔμθηι ὈΥ͂ [86 ψΑγ, δπᾶ ἦοιυ Φοῃονδὴ 

9 αἰ νογοὰ ῃθ. Απα «6{8γῸ το]οϊοθά ἴον [ονϑγ] δ᾽ {86 ροοάῃοβ8 [ροο] πδὶο ἢ 
ψομουδὴ δα ἀοπθο ἴο [δγαθὶ ψβομ μΠ6 Πα ἀε]ϊνογοά [ἢ (μὲ ἢ6 Βαὰ ἀρ! νογεὰ [μ6 1] 

10 ουὖοἱ οὗ ἰ8ο Ββαῃᾷ οὗ (86 Εργρίίαη8. Απὰ “6 ιθτο βαϊὰ, ΒΙθββοὰ 6 μονα, τὸ μαίἃ 

8 [ΧΥ͂ῚῚ. 16. ὅ7ο δυο μκίνοη [ἢ τηοδὲ ἸΠ ἴοτδὶ σοποτίης οὗ ἐπ ΐ6 ἀ ΔΛ]: ραδαζο. Βαΐ Ροββί ὈΪΥ 33, ἰησίοδὰ οὗἩ τωοδηΐη 

“(ον ἢ" (ογ “' Ὀδοϑῦβα ""), ΠΥ (88 ὅτι οὔρῃη ἰπ ΟσρῸ Κ) δθ ἴῃ) Τωθσο τηατῖ οἵ ἃ ᾳποϊδείοῃ, ἴο 6 οὐ  ἴφά ἴη ἐπ Ἰγαηδὶ αι, ΤΉΘ 
ΤΔεΘΏΪηκς οὔ {Π| οχργεδδίοη [89 Γ 18 ὙγῪ ἀουυτι]. ΤῊΘ Α. Υ΄., ἔσο πᾷ δοπιθ ἀποίθηϊ δ Ὠοτί 168, ἴακοϑ ἰξ δὸ δὴ ὁδί; Ὀσὲξ 
ἴον τιν τπ το [6 ἢ {τὸ στουπηά, 1ζ051}1] Ἰηϊεχργοῖα : “ ἼΠο πδυὰ ταϊφεὰ (ὁ (π6 ἰῆγουθδ οἵ Φεμοναὴ ἰὼ ἢ’ δγοη; ΦυΒουδῃ "5 δῦ 
ΔιδΙ δ. Απιαϊοῖς,"" ἐ. 8. ἴῃ Ὠαπὴβ οὔ ἰὴ Τδγηθὶ ἴον, ̓ Κὸ ἑθοδα οἵ Μοδεα, τηυδὲ ὃ6 ταϊϑοὰ ποαυρηνπασγὰ ἰονα" ἀ6 9 ἤν} 8 
ἕδγοπο, το (ΠΟΥ͂ ΝΡ ψῦ δαεηίησι Απγδιοῖς. Ὁποῦ ἰπἰογργοὶ : “ Βϑοδυδο ἃ Ππηά (νύν. ἴπΠ0 Παπά οὗ [ἢρ Ἄτη8}. Κ|166) [9 
δικαίπδι ἴ526 ᾿Βγοῦο οὗ 948, 8:6. οἷοξο Φοβουμῃ Ἡ}} ἰοσονοῦ δυο τῶσ τιϊὰ Ατηδ εἰς." ΤΙ δ ἐηἰοτργοιμείοα 65 ἴη9 δάἀνδηΐδαθ 

οτοῦ Ε οἰ!᾽ε οὔ αἰνίηρ ἃ ἸὭΏΟΓο Ὠδίαγαὶ σοηἀοσγίης ἴο ὧν, ἩὮΙΟὮ Ἰἀοοά ἴα ἃ ἴθ οδδϑοθ ὅοϑθα τοδη “Ρ ἴο." Ὀπὲὶ ΟἿ ἩὮδη 11 

[6 (δε 11 [6 ποῖ ᾿θγθ) οοῃη ῃϑεῖθα νυ ἃ γογ τοῦ τοηαΐγου 6 ργοροδίείοη ἰο Ὀ6 8ὺ γτοηδογοᾶ. Οἰδοσα (ρϑυῆδρδ ἴπο τὰ») ΣΙ Υ 

οἵ πιοάοτι ὀχοζοίθ) νου τοδὰ Ὁ) (“Ῥαπηον"), ἰπϑίοδὰ οἵ Ὁ (" τΏγουθ""), διὰ ἰπίοσρτοι : " Τὴὸ Ββδπὰ ὕροῦ ἤθθουαμ"θ 

ῬΑΣΏΘΡ ; ο ΒΟΥ Ὧ68 τ͵Ὰ Σ᾿ εἰο, ΤΏ8 οοη δοϊηζθ ἰ6 1669 οὔ οἰ ΟΠΔ0]9 ἔπη ΤΏΔῊΥ δέϊριοριοα ἐπωρτοτοιηδηῖβ οὗ ἴδθ ἰοχῖ, 
ποσιηυς ἢ κα [ἢ ΠΑΠῚΘ οὗ [86 ΔΙΌΣ, “ “0 ΟΥ̓ ἢ-Πἰ καὶ " (“Ὁ ΘΒ οΥδ,. 27 Ὀθηοοσ ""), δθοηϑ ἴο ΣΟ ΐΓΘ Δ οχρϊδοδίίος, διὰ που] 
τοσοῖγο 1 1{{86 τϑδάιωρβ γγογθ Ὁ), ἰμϑίορά οἵ Ὁ 3 .--Ἴκ.} ἷ ᾿- ὡ 



δὅ8 ἘΧΟΡΟΞΒ. 

- ἀο]γογθα γοῦ ουἱ οὗἉ (Π6 Βαηᾶ οὗ (896 Εψγρίϊδηβ, δῃὰ ουἱ οὗἨ (86 μαπᾶ οἱὗὨἩ Ῥβδγβοῖ, 
11 τὸ μδίὰ ἀθ᾽ ἱνογθα {86 Ῥθορὶβ ἔγοπλ ὑμὰοῦ (μ6 Βαῃὰ οὗἩ ἰδ Ἐρσγρίίδηβ. Νὸν 1 

Κηον ἰμδὺ Φομονδὴ ἐδ σγθδίοσ (δὴ 4}} [4]] {9} ξοάβ: ἴογ [γ68], ἰῃὰ {86 γνν 
12 σΒογθίη (ΠΟῪ ἀ6810 Ῥγου] ὧδ τῦα8 αῦονο [ἀθϑὶῦ ῥγουά!Υ δρϑίμβι] (μβοὰ. Απ 

ψφοῖμγτο, Μοβοβϑ᾽ {ἈΠ ογ-ἰη-ἰαν, ἴοο Κ ἃ Ὀυγηϊ-ΟἸδείηρ δηα βδουῆοοβ [0.0 Οοά: δηὰ 
Αδίοῃ οϑιηθ, 8ηἀ 811 (6 6] 4678 οὐὗἨ [βγ86]1, ἰο οαί Ὀγοδὰ υἱϊὰ Μοβοδ᾽ ζ8|Π}ογ.1.-] ὃν 

18 Ὀοίογο σοα. Αμὰ [ἴ δδπιθ ἴο Ρ888 οἢ [ἢ ΠΊΟΤΤΟΥ͂, ἰμ8ὺ Μοθοθ βαΐ ἰὸ ͵υᾶρο 186 ρθο- 
14 9]6: δῃὰ (80 ῬθΡΙ8 βίοοά ὈΥ͂ Μοβεθβ ἴτοτι (86 τιοσπίηρ υπΐο {μ6 δυβθηϊηρ. Απὰ 

ψθθη Μοβοβ᾽ 186 Γ-1π.18} ΒΔῪ 8} (μδὺ πο αἀ1ἀ ἰο (86 ρϑορίθ, 6 βαϊὰ, Ὑ μαί ἐφ (18 
ἐμϊπέ [μὲ ὑμοὺ ἀοεϑὺ ὑο {μ6 ρϑορ] θῇ ὙΝᾺΥ εἰἐίοδὲ του {Πγ86}} δΔ]οῦθ, δὰ 411 [86 

15 ρθορὶθ βίαπά ὈΥ͂ ἴμθ6 ἔγοπι πηοσπίηρ απίο οὐ Απᾶ Νίοβοα βαϊὰ υαμἱΐοὸ μἰβ ἔϑ{8οΣ- 
16 1η-ἰᾶνν, Βοοδυθο [86 ρθορὶθ οομθ υηΐο τὴθ [0 ἱπαυΐγο οὐὗὁἨ αοἂ : ὙΥ̓ΒΘα ἰΠ6Υ αν 8 

Τα ΐοΓ, "Ἢ Θ0Π16 Ὁηΐο Τη6; δα 1 Ἰυάρο Ὀοίπψϑθη οὯ6 δηά δῃοίμοσ, δηὰ 
17 [1 τ81Κ6] 

40 πιδῖκθ 
ὁπ ΚΏΟΥ {πο βἰδίυϊοθ οὐ Οοα, δηὰ ἷβ Ϊατπβ.0 Απηὰ Μοβοβ᾽ {δ δογ- 1 η- τ 

18 βαϊὰ υπίο ϊ, ΤῺΘ Πΐηρ; ἰηδ΄ ἰδοὺ ἀοοδϑὲ 8 ποί Τθοὺ Μ|1} ΒΌΓΟΙΥ ΤΘΆΣ 
ΔΙΑΥ͂, Ὀοἢ ὕπου, δηα {818 ῬΘΟΡΪΘ ἰΒαὺ ἐθ ψΠῚῈᾺ (μ60: [Ὁ ἐμ1ὶ8 [186] ἐμίηρ ὦ ἴοο 
ὮΘΑΨΥ ἴὉγ ἴΠ66; ἴδοι ατὸ ποῖ 80 6 ἴο Ῥογίογια 10 {πγ861 [8010 ἰο ἀο 11] δ]οῆθ. 

19 Ηδλγθῃ ΠΟΥ ὑπΐο ΠΙΥ͂ γοΐοΉ6, 1 51}} ρῖγο [866 οουπθοὶ, δὰ Οοά 5}4}} μὲ [οἄ ΒΡ6] 
πὶ ἢ (066: Βο ποὺ ἴον [μ6 ΡΘορ]6 9 αοά-ναγὰ 

20 ὑτίηρ' [ἀπά Ὀγίηρ' (μο] [86 σαυθεβ [πλαὐῦθγ8} ὑπίο 
ἐφοῖμὸι Οοα], ἐμαὶ (δου πιαγοδὲ 
οἂ : Απάὰ (δου Β8}0 ὑδδοῦ [πὰ 

[68}}} {ποῖ ΟΥΑΙ ΏΒΏΘΟΒ δηὰ ἰατνϑ [(Π6 δίαίυϊοδ δηα [86 14.8], δῃὰ 8881} δον [δὰ 
8.160] ὑμϑῖὰ (9 ΨΔΥ͂ ὙΠ ογοὶπ {Π6Ὺ ταυδί ΜΑ]Κ, δηθὰ ἰμ6 ποῦκ (δαὶ (ΠΘῪ τηυδὶ ἀο. 

21 Μογϑονογ [Β1] ἰμοὺ 88)4}0 ῥσοόν!άθ ουἱ οὗἉὨ 41] (Π6 ΡΪο 80]0 πιθῃ, βυσἢ 88 ῈΒΓ 
αοά, πιοη οὗ ἰγσυΐ, Βαίζος οονϑίουδηθθβ [πῃ] υδὺ ζ81}1}; δῃἃ ΡΪ]δοθ διιοὴῦ ονοσ ἴμϑῃι, 
ἐο δα [88] ΓΌΪΘΓΒ οὗὁὨ ἱπουβαηαβ, απὰ [{Ππουβ8}418,] Τυ]ΟΣΒ οὗ Βυπάγοραβ, γι] 18 οὐ Δ 65, 

22 δηὰ σι] 6 ΓΒ οὗ ἴθηβ: Αμπὰ ἰοὶ ἔθ Ἰυαρθ [86 ὈΘΟΡ]6 δἱ 811 βθϑβοὴβ [{π|68]: δῃηὰ 1 
8841} Ὀο6, ἐλαξ ογθ 

28 δὴ 

24 
20 

[Π6Υ 588}} [Ποὲ {μθῃ}} ΘΓ 

δτοδῦ τοίου {Π6Ὺ 5}}8}} Ὀσίηρ' υαπΐο (866, Ὀὰΐ ΘΥΘΥΥ ΒΙ141] ταδίίον 
{μ6Υ [{λ6γ {μϑῃλβοῖ γ68] 888]} ἸΒοβο: 80 5881} 1 Ὀ6 [80 τᾶ ῖκο 10] δδβίογ ἴὸσ {ρυβο τ, 
4 6 δυγάση, ὙΪᾺ 1ἢ66. 

δηὰ αοα οομμηδηά {66 80, Β6η δου 888] Γ} Ὀ6 80]6 ἴο ϑηάυγο, δηὰ 41} {818 
ΡὈΪΘ 8881} δἰβο [βϑορ]θ αἷβο ψ11}] ρὸ ὑο ὑδμϑὶγ ᾿ 

Πα τὴ ἴο [ἢ9 νοΐοθ οὗ [8 ἔ8ογ ἰπ-ἰᾶν, δὴ 

1 τὰου 5:81} ἀο {181 ἱηρ', 

806 ἴῃ Ρε806. Ξ3'ο [Ἀηὰ] Μοβο 
αἰα 411 (Παὶ πο δὰ βαϊὰ. Απά 

Μοβοβ οἤοβθθ 806 πηϑὴ οιῦ οὗ 8411] 1βγ86], δῃὰ τωδάθ (βθπὶ ᾿θϑβ οὐ σ (86 ῥθορῖο, 
26 τυ ]ογ οὗ ἐμβουβαηαβ, τυ] 68 οὗ μυηάγοαβ, ΤΌ]ΟΥΒ οὗ δίμεβ, δα συ] 6 γ8 οὗ ἰθῃβ. ἀμ 

{ΠΥ Ἰυάρσοά {86 Ῥϑορὶθ δ 411 βϑϑβοῃβ [{1π266]: [89 δὰ οδιβοβ [τιδίϊθγ8}] {ποῦ 
27 Ὀτουρῆὶ υηΐο Μίοδοθ, θὰ ΘΥΘΥΎ Β118}} πιαίοσ (Ώ6Υ Ἰυάροα ὑποιηηβοῖνοθ Απαὰ Μοβοβ 

]οῦ ἷβ δ μογ- ἢ - ΔῈ ἀοραγί ; δὰ δ πϑῃΐ δΐ8 ὙΑΥ ἰηΐο 8 ΟὟ ΙΔ Πα, 

ἘΧΈΟΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

Οοποτ αὶ βυγνυοΥ οὗ ἐδ βοοίϊΐοη. ἴ9:.86}᾽ 5 100}- 
ΠΟΥ͂ ἴγοῦι (9 Θῇογ οὗ ἰΠὸ Βιοὰ 868 ἰο Μί. διπεὶ. 
Τὸ ποδὶ θϑηΐοτβ ἴμ6 τ] ΘΓΏ688 οὔ ὅν ((8Π9 Βϑτῃ9 
88 (Π0 τ] γΏθ88 οὗ ΕἸ Β6), δηὰ ἰ(8 ἤἥτβί οδιιρ- 
ἱΏχ-ίλοθ ἴθ Ὀγ ὑπο Ὀϊι(ίοτ τγαίογβ οὗ Μασϑβ. 7} 
βοοοῃά ἰ8 ΕἸ]. Νοχὶ δοίη 68 ὑπ6 Θῃοδι ρηθηΐ οἢ 
ἐ8)0 Βεοά 866 τοοογτάοὰ ἱπ Νυπι. χχχὶϊ. Κ5.11}} 
Ἰαΐρ 9 δηίγδηδα ἱηίο (δ 6 νι ὶάθγη 688 οΥ͂ βΐπ, 
διὰ (6 Θησϑαιηρπιθηὶ ἴῃ ἰξ, ἮΙ (5. 'β δοῦ- 
ποοίοἃ (6 βοηήϊηρ οὗ (89 τιδπῦδ δηὰ οὗ (89 
4041}. ΤΠ θη 10] γ8 (86 ΒίδΥ ἰῃ ΒορὨἰἀΐπι τ ἢ 
ἔμγοο Ἰοαάϊΐης οὐθηία: (ἢ 6 δῖον ἤγοιι (Π6 τοοΐ, 
ἐπὸ υἱοίοσυ οὐδϑῦ Απιδ] οἷς, δπὰ Φοίητο᾽ β δάνϊοθ 
σομοθγοἶηρ δῃ ΟΥοΥΪΥ Ἰυάϊοΐαὶ δγϑίθθ. Αοοοτγά- 
ἷης ἰο Ναπι. χχχὶϊ!. ἰΐ πιαδὲ Ὀ6 δβδδουπιοα ἐμαὶ (μ9 
ῬΘΟΡΙΘ ϑπολιηροὰ οη ἰδ ἘἈοὰ Κ'66 ͵υδὲ 88 ὑπ 00 
ἰοαομοά (6 νὶ]άογηοδα οὗ Βίη : ἴον 'ἰ πδα ποί {11} 
δίϊον ὑδὲ8 ἐδ (ΒΥ οῃϊοτοὰ (89 τ  ]ΘΡΏ 6588 (Υ Γ. 
11), 88 (86 δὶβο δἱ ("9 ἄγοι ϑηϊογοὰ ἰδ νυ] ]ὰοτ- 
ἄθγηθββ οἵ βϑ'μυν, οὐ {π0 Ὀογάογε οὗ ΝΒ οὮ (ΠΟῪ 
ἰουμαὰ {πο πιθοῖγ68 δὲ {6 ὙΟΥῪ οπίδοί, Βοίνθθῃ 

ἐδ δποδιαριιθηὺ ὁπ ἐδ 6 Βοὰ 64 δηὰ δαί ἴῃ Ἐ6- 
ΡΒιάΐπι τὸ δηὰ ἰπ (86 Βοοῖκ οὗ Νυ ι οτα ΟΡ ΚΔὮ 
δὰ ΑἸυ8ὲ ; δῃάὰ ἰξ ἰβ βαϊὰ δὶ ὑπ 6 ᾿ουγπογεοᾶ 
ἤγουν (86 τ] ΘΙ 6Β5 οὗἨὨ ϑ΄᾽π ἰο ΟΡ ΚΔ. Καοδοὶ 
ΟὮδοσνοα ἰδδί ἔμ 686 ἔννὸ βίαι: οΏ8, Ὡοὲ ται ομθὰ 
ἷῃ Εχοάπβ, δῦϑ οἵἱ θὰ Ὀδοδυδο οι ΐηᾷ οὗ διῖ18- 
ἰογῖοαὶ ἱπιροτίδησο 8 σοπηθοίοα νῖῖ ἢ ἰμθα. ΑἾδοὸ 
δου ὑδὲβ ᾿οῦγποΥ ἴγοπι ασυη Μαβα ἴο 5΄᾽ ηΣδἱ ἰβ δγὸ 
885 Ὀ6Θἢ δὴ ἱτπηθῶδο ἀ68] οΥ̓͂ ἀϊδουδδίοη, 88 νυϑ]] 
48 δῦουϊ (8 ᾿ΟΌΓΕΘΥ ἔγουι ΠΔΟΠι868 ἴο ἰδ6 Βοὰ 
8.4. Μία. Βονίηδοη 1., ἢ. 90, Βι ἅπι, Ζεγαεῖ 4 Ἡαν- 
ἀργωπσ υοπ ΘΟοεη δὲς συπι δίπαὶ (ΕἸ οτίο]α, 1869) ; 
βίτγαυϑε, ϑίπαὶ πὰ Οοἰἱσοίλα, Ὁ. 124: τοῦ Ἀδυ- 
τον, Ῥαϊὰείίπα, ». 480; Τιβοβοηδοτγί, 4 εν 
λεϊίσεη Σαπάδ, Ὁ. 38: Κυγί:, Ἡϊδίοτν ο7 ἐλε Οἰά 
Οουεπαπὲ 111., Ρ. 1δ 8ᾳᾳ.; Βυπδοα Υ., 2, Ρ. 1δδ; 
δηὰ (Π6 Θοτητηθηίδνὶοδ. 

ΤΒοτο 8 ζοπογαὶ ἀρτϑοτηθηὺ 85 ἰ0 ἐδ Ἰο6Α}} 
οΥ ἐμ ἢγεί βἰδιϊοῃβ. [ἰ ἰβ δδβδδ.ιυιυυδὰ δαὶ 1βγϑοῖ, 
δον {0.6 Ῥϑββαζο οὗ (9 βθ8, ϑῃσαιηρεὰ δί ἀγυῇ 
Μιυβὰ (86 6116 οὗἨ Μοβθβ), ὀρροβδῖΐθ ἐμβὸ δῖβΒ 
τηοουηϊδίη Αἰδίκαἢ, οὐ 86 οἶμον βἰἀθ οὗ ἰδ 9 Βαά 
8.α. Τὴ ποχί οσδϑιρίηρβ-͵Δο60, Μανδὰ (ΒιΕ6Γ- 
Ὠ098), 6 Τοαπὰ δρουὶ βἰχίθθῃ δπὰ ἃ μδ]Υ βουσβ, ΟΣ 
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8 ἰδ γθο ἀδ δ᾽ 7Ο ΤΟΥ ὈσΘγοηᾶ, Ὁγ ἰπ6 ἮΠ]1] ἤονγατα 
οΥ Ηδνασα, οἵ νος ΒΟΌΪΏΒΟΏ Βα γ8: “Τὴ Ὀββ81η 
ἴδ εἷχ οὐ οἱχῃὺ ἔοοιὶ ἴῃ ἀϊδπηθίθν, δηὰ (06 τδὶθῦ 
δϑους ὑνὸ ἴθοὺ ἀθορ. [6 ἰ8ϑὶ0 18 υπρ᾽οδβϑηί, 
86}ι19}, δῃ ἃ δον δὶ Ὀϊιον. . .. ΤΠ Ατϑῦβ... 
δομδίαἀον ἰὺ 825 ὑμ6 νοτδὺὲ ταῖου ἰΏ 41} ὑμ:686 Τθ- 
“εΕἰοηβ᾽’ (Ραϊ. 11., ». 96). ΟΥ̓ βεείξοη 111., Ρ. 117, 
δηὰ Κοὶϊ {{., Ρ. δ8, πδο ᾳφιοίοβ ἀϊνογχοηΐ ορὶ πο 
οὔ Βα! ἃ δηὰ ᾿ορϑίυβ.-- Τὸ ποχί σαι ρίρ- οΪδοΘο, 
ΕἸϊπΣ, 18 ἔτο δά ἃ δια) βοῦγβ ζυγοῦ βου, ἰπ 
Ὑδδὶ 15 ἢον 60 δαγ απυνγυπάοὶ, τι} ἃ Ὀ6Αα- 
εἰ] νοχοιδίϊου σομδίβιϊπρ ἰῃ Ρδ[.15, ἰδιηδυΐθκϑ, 
δοδοῖαϑ, δηὰ [4}}] ξΓ888,---ὃ ΓΟ πϑηΐ βἰορρίηρ- 
Ῥίδοο οὐ 88 ὙΔΥ ἴσουι βὅ.οΣ ἰο ϑῖημδὶ. “ΤῈ6 
ὝΜΑΥ ἴγοιμ Ηονατ ἰο {(μἷ8 0806 18 διοτί, Ὀσὲ {86 
οδιηρὶ ἢ ζ- Ρ͵4668 οὗ Δ ΔΡΏΙΥ ἰῃ τηϑτοῖ,, ᾿δκο ἐμδἰ οὗ 
ἐδ [δτδ 61 168, ΓΘ ΔἸ ϑδγϑ ἀδϑίοΡιἑ ποα ὈΥ (ἢ 9 Βὰ- 
ῬῚΥ οὗ νϑίορ᾽᾿ (Κ61}). Ὑ8ο Τουτί ϑίορρίῃρ- »]806, 
6810 ἴῃ. Νααι. χχχιϊΐ. 10 (ἢ οὩΘ οἡ 88 Ἀεὴ 568, 
ἷθ Τουπὰ δἱ ὑπὸ που! οὗ  ἀὰγ Ταὶ γι Ὀοὲ (Βοδίη- 
8δ0ῃ ἴ., ἡ. 106), οἰσῃῦ δουγα Ὀογοπὰ δαάγ αδυ- 
τυπο]. Ετοσι ἰἰ8 ροϊπέ [6 τουῦϊθ ὈΘΟΟΙΔ6Β 1089 
ΘΑΘΥ ἰοἵχ. ἴη Νααι. χχχίϊϊ. 11] τὸ σοδᾶ: “ἸΟῪ 
τοιηουϑα ἔγουι ἰδ 6 θὰ 868, δηἃὰ ϑησαπιροά ἰη 86 
πὶ] ΘΓ 6 885 οἵ β1η.᾿ ῈἙ Ηδρτγο ἴη Εχοάυθ ἱἰέ ἰ8 βαϊὰ 
ἐἰιὰ  (π9 τοῖο 688 1195 Ὀοίγοοη ΕἸΐ πὰ δηὰ Β᾽ηαὶ. 
Τοΐ8 δα ϊιίου βϑϑϑῦιϑ ἀοδίσηθα οὶ ΟὨἿΥ ἰο ρσἷνο 
89 φοῆθταὶ ἀἰγοοίΐοη (δἰποθ ἐμὲ του]ὰ δ 49 
ΒΌΡοΓυου), Ὀυὶ το ἀοϑίσηδίο {86 αἰ ἀ]9 ροϊπὶ 
μοίνοοῃ ΕἸΐπαὶ δηὰ ϑ'παὶ. ΤῸ οιίοῦ αυοδβίΐϊοη 
ποτο ἴθ, ὙΒΟΙΠΟΓ ἴΠ0 τ ὶϊᾷογθ88 οὗ βίη δ8 ἰγαὰ- 
γοσγβοὰ ὉΥ [6 [ΒΥΦΘ 1068, 18 ἰο 6 Ἰοσαϊοα ΓαΥ ΒΟ Σ 
ΒΟΌΓΙ ΟἹ ἃ 8608 δοδϑί, ὙΠΟΙΘ (6 Ὀ]δίη 8 ἴον ἰδ6 
τιοϑὲ ρατί 6 βροοὰ δοῦν Μἱάθ, 88 18 δββυπιθὰ ὉΥ 
ἸΏΔΗΥ͂ (ποὺ αἰδ, 88 Βνἄπι 8808), ΟΥἹΎ ὙΒΟΙΒοΥ ἰδ 9 
εἶχα ἰΔὉ16 Ἰαπὰ οἱ ΘΌΌΘ, οΥ θο οὶ θη Ναϑῦ, 
Ὑΐὶ} ἰδ σϑὰ βδηα δηὰ βδηἀ-δίομοϑ, 8 ἰο Ὀ6 ἐδ, θἢ 
ἴον 89 ἩΠΙΔΘτΏΘ85 οὗἩ βίη (Κποῦ6}). Αοσογά- 
ἰηκῖγ, ἰμ 09 δσὸ τὸ Ῥυϊποὶρ) σουίθθ, οὗἨ νυ δἰ ἢ 
ἴιοὸ δγβί αἰζδαῖϊῃ Ὀγδη 65 ἰμΐο ἔτο. ΒΥ (Π6 σοβϑδὲ 
Τουίθ Οηὴ6 68Π 50 ΔΙοηρ ὑδμὸ σοδϑὺ 85 [ἊΣ 88 ΤῸΓ 
(ἔ να] ά), δπὰ ἔγουχ ἴμδὶ ἰὼ ἃ πογίμβοδϑὶ ἀϊγοοίζοη 
θ01η6 ἴο Ψ΄ηδῖ; ΟΥ̓ ΠΠΟΓΘ ΑἰΤΘΟΙΪΥ͂ (ἡ. 6., δἱ ἢτβὺ ἴῃ 
δὴ ἰπ]απὰ αἰγϑοίου ἤγοπι ἐμ ἠοχηϊδὶη ΜαυτκὨ Δ) 
ϑηΐοῦ ἱπβγουμρὰ [26 Ἰγδάΐοθ 5361}]8] δὰ Βδάΐγϑῃ 
(Βαίεγ8) ᾿πίο 80 ναὰϊθθ Μυκαί(6 Ὁ δῃᾷ Βοΐγϑη, 
δηὰ γοϑοῖ Μί, Ηογϑὺ (49 16 Βογάοϑ, γοη Ἀδυχηοσ, 
βυὰ οἰμβογ 8). 1 οὐδοῦ τουΐθ, (Π9 τηουηίδΐῃ ΟΥ 
μἰρμ]ηὦ τουΐθ (Βυτοκδασαϊ δηά οἱ ΓΒ) [ΓΒ 
ἴτοιι Τῖγ 06} “ Βου ποδὶ ἰδτουρὰ δαΥ Κ8α- 
ὈοΙ Καὶ ον ὺ ἃ εἷρὶ [846-18 π6, τ (ἢ (6 τηοαπίδϊη 
ϑαγθαυΐ οἱ 661, ἐμθ ἰβτουρὰ αν ἤν ὑροη 

4 Τηρατηποῦ 85 Ῥο] παἴαπη, δα Ὀθίηκς Δ ΤΩΔΙΒῺΥ Οἰἐγ, 15 ο8}]ϑ ἃ 
δέῃ, δη 4 διπαὶ, Ὀοίῃρ, Δ ΓΟΟΚΥ͂ πιοπηϊαίη, 8 1168 τ) Ορροδίίο, 
[80 φπονίξου ατὐίϑοθ: ἩΓ ἢδὲ [8 [6 σουπλοῦ ἴδαίυζο οὗ 8 ΠΠΔΙΓΒΗΥ͂ 
ὙΠάεττιοδα, δπὰ οὗ ἃ ΓΟΟΚΥ πιοπηδιπ τηροῦ Ῥοβδίθ]γ, ἐ89 
Ροίηϊα δη ἀοηουϊαἰίέοηδ οὗ Ὁ80 ἐποση-Ὀθσ ἢ, Αἡ οἱὰ ηΐογ- 
Ῥγοϊαιου ο4114 δἰ παὶ 1186] Γ ἃ [ποση-Ὀτπιδἢ, ἔγοτα ἐμ Ἐπουη ὈΌΘὮ 
(72) ἰπ νϑίο Φοθονδι γουοδοὰ Ηἰπϑοϊῖ ἰο Μίοδου. ΤῊΘ ΄- 
βίον ΜΠ ἄθττοθθ ἸΏΔΥ ὅδγο ἐδ ἐποσηὈΘΒὮ ἴῃ οοταοι πιὰ 
ἴδιο ΤΩ ΔΥΒΉΥ ἴδῃ". 
Ὁ [Πδλῆβο οὔ δοῦπον ΤΔῪ τ ἰοῖι τα κἢὲ ἤλυθ Βθοὴ ἰδ κθα, 

υἷε. ἴτουν 61-Μ| ΓΚ Β8Ὲ δἰοηρ Ἰῃ9 οοαδὲ, δηὰ ἐπθηοθ ἃρ ΤΑΥ͂ 
Τεῖται, ᾿ἰποΐοαἹ οὗὨἉ 18 πιοτο ἀΐτγϑοῖ Ὑγὰὺ ᾿μτουχῆ τ89 νϑ 168 
ΒΌ6᾽1Α] δὰ Μυκδιίοῦ ἰηἴο Θά Εοίταη. ὙΗΐΒ 8 [ἢ 6 ΟΟΌΓΕΘ 
ἘΠΙΟΝ ἐδ) 6 ΤΡ ΌΘ ΓΗ οὗἩ ἐδ Ξίπδίὶ βυγυου Ἐἰχροά οι ἀπδη!- 
ἹΒΟΙΒΙΥ ἀδοίἀθὰ [0 6 ἴῃ: πιοδὲ ρτοῦβῦϊο, ἰπαδιηυο δὲ [ἢ 9 
Τοϑ ΟΥ̓ΟΤ [Π6 μδδ5 οὗ Ναρῦ Βαυδοταῆ, θοΐνοϑη ἐδ πδά οι 80 6]- 
δ] δηὰ Μιυϊαίοῦ, πιδὲ ἤανθ Ὀθϑη οοηδίτηοῖοα δὲ ἃ ἐἰπηθ Ροι 
Ἰοείον ἴο [πὸ Εχοάυ (ΒΕ. Η. ΡῬαΪπλον: 7λο Περονί ο ἐλε Εσοίάμα, 
Ῥ. Σ1δ). Βοδηθοι Α180 πιϑηπε!οὴϑ ἐμ 6 τοῦθ 86 οἱ ἰδδδὶ θαυ }} Ὁ 
Ῥτοῦδῖο τὴ τἢ 189 θ6 6 {1 Ῥ. 107). ῬδΙτηοΡ 5 4φηλῖθ ἀθοίἀθὰ 
ἴδοὶ πο οἶμον τουΐο αδογάϑὰ ἔδοὶ 1196 ΤΟΣ ἃ Ιασζο ὀδυδύδῃ δυο ἢ 
86 ἴδπαὶ οἵ [διὸ [6γδ0}1ε8.---18.] 

ἐπ τῖὰθ βαπάγ μ]δΐῃ οἱ ῬοθΌθ, οὐ ὈΘΌὈοί θἢ 
ΝΑῸ" (Κο1}}, δἀθὰ οὐ ὑβτγουχὰ Β6ΥΘΓᾺ] το ΐοδ 
ἀϊγοσιγ ἰο Ηοτοῦ. ΕΌΥ δῃὰ δραϊηδϑὶ ϑδοῦ οὗὨἩ 8689 
ΤΟΌΪΘΒ ἢ} ἸΏΔΥ Ὧθ δ881ϊὰ. ΟἿ Κποῦοὶ, Ὁ. 162 
84ᾳᾳ. ; ΚαοΙὶ 1. ». 61. Αοοοταΐηρ ἰο (86 ᾿δίἐο» 
Υἱόν, δανοσαίθα ὈὉῪῚ Κηοδοθὶ δηὰ Κοὶϊ, (ἢ 6 σϑιρ- 
ἱῃρ- ὈΪδ6ο ἴῃ ἐμ6 τὶ άΘΥΏ688 οὗ 5] η 18 (ὁ 6 ϑου ρας 
ἴῃ εν Ναδὺ, θσθγθ διηοὴρ ἀδἰ6- ΡαΪπ|8 ἃ γγ0]} 
οὗ δρ}]6 δηὰ ϑχοοιϊθηὶ πδίοσς ἴθ 0 Ὀ6 ἔουπά. 
ΤΏ βοσοῃὰ δΒοδοοδδί γουϊθ 88 ἰδίθῃ ὉΥ ϑιγϑὺβ8 
διὰ Κναεδῆῇῃὶ| (ϑίπαὶ ὑπαὶ Οοἱσοίλα, ». 1217). ΑἾ80 
(10 168 ἰἶπι6 ὉΥ Τὶβοβοηάοτῦ (πὲ ἀ»πὶ λεϊϊσοη 
Ταπάδ, Ῥ. 88). Τὸ ϑϑῖθ ἬΔΥ ἴθ ῬΤοοτυΘα ὉΥ 
Βτγάμπι ἰπ ἷθ τοῦῖκ ““7Ζγαεῖδ Ἰαπάεγμησ,᾽" εἰσ. 
κου ἶθο ΒΟΝϑοη Τορσαγὰβ (818 88 (Π9 σΟΌΓ8Θ 
ἰδ κοι ὉΥ {0 [5τ86]1{68, ἰΒου ἢ Π6 ΒὲτηΒ6]7 ἰοοἷς [89 
ΟὯὨΘ ΟὨ {μ6 (ΔΌ]6-ἰδηὰ, Τὸ ἀδοΐὰα 18 οὶ ΘΘΘΥ, 
διὰ ἰ5 οὗ {016 ᾿τηροτίϑηὁ6 ὉΓ ΟΡ Ρᾷτροβθ Βυὶ 
186 ΓΟ] ον; ΟὈΒογυ δ ϊ 0.8 ΓΩΔΥ͂ ΒΟΥΥΘ 88 ρυ ϊὯ608 : 
(1) Τῇ, )β8 8 πιοϑὺὲ Ῥρο δ! 6, (6 πϑῆι08 βίη δηὰ 
ἰῃδὶ 8.9 σοῃηθοίοα οἰγηοϊορίοαγ, (ἷ8 15. 8ῃ 

διρυμχοηΐ ἴον ἐμ 6 ἰ8]6-]ἸΔηἃ τοῦυΐθ, ΘΒρϑοὶ Δ} ΪΥ 88 
0 4180 ΒΘ06Π}8 ἰο0 116 Π]ΟΥΘ ΒΟΘΡΙΥ τϊ αν ὈΘΙ 66 ἢ 
Εἰ δηὰ Κ᾽ πδὶ ; {) ἐπ9 τγδίϑν βθϑιϑ Ὠ6ΓΘ ἰο ὉΘ, 
{που 1985 δουπάδηι, γοῖ Ὀδίίον, (ἢ 80 ἴῃ πιοδβί οἴ 
ὑπ βεὶϊἐγ Τουπίϑὶ ΒΒ οα [86 Βοδοοδϑὶ, ὑγῆοβϑο ἰ0Ὁ- 
Ὀϊάη 685 4180 18 δδϑὶγ ἰο Ὀ6 θχρ αἰ πϑὰ ὉΥ 18 δ᾽ία- 
δἰΐοι οὐ (Π6 οοδδβί (υἱά. Βοδίῃδοι, Ρ. 110); (8) 
οῃ ἰδ (840Ὁ]6-ἰΔηὰ, πῃ (868 ἀοργοββίουβ οἵ οἷ γ6- 
κοἰδιΐοη 88 ΘΥΘΥΥΒΟΓΘ ἔοσηα, [ΠΣ 0 νγ88 Ο6Γ- 
ἰδἰ ΠΥ Ὀοιίον Ῥσουϊβίου ἴον {8:8 οδίί]9 ἐμ 8ὴ οἢ (ἢ 9 
βοδοοδϑδί, ἩΏΟΤΘ (ΠΟΥ͂ ὝΟΣΘ Οὗ ΘὨ ΙΓΘΙΥ 80ρ8- 
γαϊοὰ ὕγομη Ῥδδίιιρο Ἰδηὰ ΌΥ τηουπίδί πα ὈΔΥΓΙΘΤΒ; 
(4) ᾿ὖ 89 ϑῃσδιαιριθηί πη (9 τὶ] ἀθγ 688 οὗ 8᾽Π 
ΑΒ 84|80 85 Θησδιιριηοηῦ ΟὉ ἰῃη6 θα 868, (9 
Ῥτϑοοαϊης θϑησδιρποηΐ οουϊὰ ποῖ, τὶ] Βουὶ οδαδίη 
σοηΐιυδίου, Ὀ6 ἀθαὶσηαίοα ὈΥ {Π6 ἰθγπὶ “ὁ (ἢ6 
Βεοὰ 868. Κ8ο τουοῖι [ὉΣ ἐδ τηουηϊδίη τΤοαὺίθ. 
Εἰον 88 δυζυβὰ δραΐϊηδί [86 γἱϑνν {πὶ (6 Ἰοὺ - 
ὨΘΥ͂ Ἧ88 τη846 0 ἰμ0 ἰ80]6-ἰδηἀ ἰπτγοιρ Δα Υ 
ΝαϑΌῦ, ἴῃ ἐπ ᾿ὐαπσείίεοελεν ἸΚαϊεπαάεν. Ψ᾽α. Κυτὶς 
1Π., ».61. Εν (86 τγοϑί, οδοῖὶ 'ᾶγ ἢδα 118 ρϑοὺ- 
Ἰίδυ δἰἱγδοίϊ 8 88 γ79}} 88 ἰδ ρϑου)αν αἰ ΒΒ οα  ἴθ8. 
Τὴ τοουηίδίη τοῦΐθ δ᾽ ονοὰ ἰδ μοβὶ ἰο βργοδά 
1561, 8256 {88 }9 τγῶὰβ σωυοἢ οοσηδίου ἴον ἀοίΐηρ; ἱἰ 
Ῥτοβδηίθα γτδηὰ νυἱοῦγϑ, δῃά ργδρδαγθα ἰδ Ρ60}]0 
ἴοτ ἃ Ἰοῶρ (πὸ ὈΘΙΟΓΘὨΔΗΩ ἴ0Γ 118 ἀοϑιϊ δι] οΩ, 
Βίπαὶ. [ὑ 15 ἀϊβι ρου 64 ὉΥ “0 'ησυϊαν δηά 
ταί τὶ ουΒ τὰοπυθηί8 οὗἨ ϑυγδῦϊ 6]- ΚΗδαάϊ 
(Βοθίπδβοι ἴ., Ρ. 118; ΝΙθΌυν, Ρ. 2886). Βγ [9 
ὝΔΥ ὙΠ10}1 ΣῸΠΒ δ] 7 Οἡ (80 δ8εβδοοδϑί, δὶ] 
ἐπ σοῦ ἢ [10 τηουπίδίη8, γγχὸ Ρ888 ἰβτουρᾷ (9 τθ- 
ΤΥ ΚΔΌΪΘ γ }}]9ν οὗἨ ἱπβουϊ ρίϊοηθ, Μυϊκαί θοῦ, δηά 
[τοῦ ἰδ ρσγδηᾶ υ8]}6ν Εοἴσγβη, στοῦ 1η ἰδιηδ- 
Τἶθ 8, ἱπ τ μ086 οἰ αἰγ 1168 (Π6 ἸΟΙ͂Ύ ϑ'Θνθαὶ, Γθ- 
δια θα ὉΥ [,ορδβίυβ 88 ἐὸ τωουπίδ᾽' ἢ ὁπ ΜΒ ΙΟἢ [ἢ 9 
ἰδ τγϑ αἰίνσθῃ. Οοἡ ἰδ ἰηβουϊρίϊοηβ οὐ ἐπ 
ΤΟΟΚΒ δηὰ ο11}88 ἴῃ (}:}0 γ8]}}0Ὺ Μυκαίιίοῦ, 8600 Τὶ- 
Βομβοῃαοσί, "4:8 ἄεπὶ ἃ. Παπάς,,)") Ῥ. 39 δΒαα.; Κυγὶς 
11, ». 64, ΒΥ (8686 ἐμὸν δῇ δϑουὶ θὰ 7Ὁ (80 
τηοϑὲ ρϑτὶ ἰο Ναθδίθϑῃ ὀπὶ Υβηὶβ δὰ ἰ0 Ρἱ]ατῖτ8 
ξοϊης ἰο δἰἰθῃὰ ποδίμθῃ ζθδϑίϊνϑ]8. Οἡ {116 “" τοοὶς 
οΥ̓ ἱπβουὶρυϊοηδβ᾽᾽ 800 8580 Ἐϊι ον Β τοίδσθησα (0 
Ὑ ο]]ϑἰοὰ δηὰἃὰ τοῦ βοδυῦονὶ, 7͵οὶ. ΧΙΝ., ν 469. 
Οὐ (89 ΖΌΓΙΔΘΡ Οἷἐγ Εδγϑ ἰὴ Εοίγϑῃ, 800 ΤΊ Βο Β6ῃ- 
ἀοτῆ, ν. 46.0 Τὴθ οδιωρίηρ- ἶδοθ ἰῃ (6 τΠ46Γ- 
ὨΘ88 οὗ Β΄ ἴθ, 88 ΤΟ] ον Β ἔγοῖ ἰ0.9 ΔΌΟΥΘ, γὰγὶ- 
οὐδὶν ὅχοα; δοοοτάϊης ἰο βοπιοὸ ἰΐ 8 {μ Ρ]δΐπ οἢ 
86 808 Βου(ἢ οὗ Ταὶγὶ 68, νι ἱοῖι, ΒΟ ΟΥΘΡ, ππσδὲ 
{θὰ 0 ο4110ὁἃ ἐμδ9 πότ 6885 οὗ ϑ΄'᾽η ὑρ ἰο ἰδ9 



60 ἘΧΟΌΥΞΒ. 

τοουπίδί ἢ τϑῆρο, ἰΥ (6 σδιιρίη - ΡῬΪδοα ἰδ ἰ0 ὉΘ 
ἀἰδιϊη συ θη οα ἔγοτι (Π6 ὁπ56 οὐ 86 Βοὰ 8.98; 80- 
οογάϊης ἰο Βυπδθῃ δηῃὰ οἰβοῦβ, (Π6 σδιορίπκ- Ἶδοο 
Ὅ88 'ῃ. {6 Ρ͵4660 σ68]160ἃ ο] ΜυΚΏΔΙΒ. Αοοοτάϊης 
ἰο οἰδοτβ, ἰΐ 18 (ῃ6 Ἰατχο ἰ8Δ0]6-ἰδπὰ οἱ εὈ6 οΥ 
Βοθθοὶ ὁ Ναϑὺ. 76 σϑιιρίηρ- ΊΔοοδ ἰῃ τ 6 Ἦ]- 
ἄσγη 88 οἵ δίῃ Ὀοΐπρ ἰη ἀοἰθτιϊπδίθ, 80 ΔΓῸ 8180 ἰδ 9 
ἔν ο ΓΟ] ΟΣ Οη68 δὺ ΒοΟΡ] ἶΚ8} δηἃ ΑἸυδὰ (Νυ. 
Χχχὶϊἱ, 12). Οοηϊοοίατοθ γοδρϑοίϊηρ ἰμ9 το βία- 
(ἴοῃβ Ὀογοπὰ ἰμὸ πὶ] ἀθτ 688 οὗ 51 δ τῆδὰο ὉΥ 
Καοῦο], Ρ. 174, δῇὴάὰ Βυπδοη, Ὁ. 166. Τὸ Ἰδϑβὶ 
βίαιοι Ὀοΐοτο ἐδ 6 Βοδί ΔΥΣΊ α δὲ Β᾽ηαὶ ἰβ  ρλί- 
ἀύη. Τπϊδ6 ταυδὶ πᾶν Ὀθ6ῃ αἱ ἐμ9 οοὶ οἵ Ηοτοῦ, 
ον ““Φο ον βίοοάα οη (89 τοσῖὶς οπ. Ποτεὸ, τ ἤθη 
Ηὸο ξδγνϑ ναῖον (ο (86 Ρθορὶθ ϑποδπιροὰ ἰη Βορἢϊ- 
ἀϊαι (χΥυὶ!. 6), δῃά δὐ ἰμὸ βαῶθ Ὁῖδος Μοθϑθϑδ τῦᾶϑ 
Υἱδὶἰοα Ὁ οί το, 0 σδὴθ ἰο Πἷπ δὲ (6 τους 
οὗ αοά᾽" (Κπηοῦοὶ]). Τμΐα 18 8 ὙϑΡῪ ἱτιροτίδης 
Ῥοϊηί ἔἄχοί, ἰπδδιμθοῖ 88 1ὑὺ δϑοτηδ (0 γΘΒ0]ὲ ΤΓΟΙΣ 
ἦι, (μαι βθνὍΑ] ἰβ (09 Ὀ6 Ἰοοϊκοά ἴον ποσί οὗ ον Ὀ6- 
μπᾶ, ΒορΡμἰά πὶ δὰ Ηογοῦ, Ὀπὶ ἰ8ο Μι. β΄ παὶ οἵὗἁ 
10 Ηοτοῦ τδῆρο ἴῃ (86 δουΐ, Ὁ 786 γτοϑϑί ῥ᾽ δίῃ 
αἱ 89 ἴοοὶ οὗ ΗΠοτοῦ, σβογο [86 ΟΘΙΩΡ οΥ̓͂ (Π6 [8- 
ΤΟ ἰ 168 ἰδ δουρδί, ἰ6 σα] ἃ {Π6 γμ]αΐῃ 6γ- αλα 
(Κποῦο] ἀοείνο ὈΣΒῪ, ““Ὀγοδά ,᾽᾽ ““ βυτίδοο,᾽ 

“Ῥ)ἴη,᾽" ἤγομι Ἴ, (ο Ὀ0 δρτθδὰ). 7 Εογ ἃ τοΐα- 

ἰδίΐου οὗ Ι,ορδίυδ, το δηἀβ Βορμϊάϊπαι ἴῃ δαγ 
Ἑοίγδη, δὴ διηδὶ ἰη βονῦδ), 8βο6 Καυοῦοεϊ, ᾿. 174. 
Οη ϑογθδὶ 1186] (Ρ61πὶ στονο οὗ Βδ64]) υἱά. ΚυτὶΣς 
1Ι., ν. 67. Βοίνϑοῃ βου) δῃὰ (μ6 Ἠογοῦ χζγοὺρ 
1165 ΔΑΥ 68-3οῖ κἢ, Ετο (Π6 τουϊῇ οὗὨ ἐδὶ8 
ἩΔΟΥ ἰοπνανὰβ ΗἨογοῦ (Π6 μἱαΐῃ οὗ ΒορΡ ἰ ἀΐτὰ ἰδ 
(πουρδῦ ἰο Ὀορσίη. ΟΥΒΟΡ δεδυτηρίΐϊοηδ: ΤῈῈ6 ἀο- 
819 νἱῖ Μοβοβ᾽ βοαί, Μοκβὰ ϑοίἀάπα Μυβα, 
ον {86 γῥ]δίη οὗ ϑυνοῖνὶ,. ῬογΠΔΡΘ Ὠοὶ ΥΟΥῪ αἷΐ- 
Ζοτϑηί ἔγοια (ἢ 1680 τηϑηἰἸοποα (σέα, οὶ] Π{., Ρ. 79: 
Βίγϑυβϑ, Ρ. 131). Τ86 τηοϑί ᾿ ρΡΓΟΌΔΌ]6 ἈΥΡροί οαὶβ 
ἑάοη 1868 ΒορΒί ἀἷπι πιὰ δὰγ Εοΐσδη (1μορϑ᾽ 8). 7 

1. Μαγταλ. ΟἾΔΡ. χν. 22-260. 

Οη 86 ἩΣ] θυ 688 οὗὨ ΚΓ, υἱά, Καὶ! ΠῚ, ν. δ7. 
Ῥαγιϊσα]αγβ δϑουΐὶ Ηονδτα [Ηδπατγα (ΒΟὈ ἢ Β0η), 
Ἡδπνατὰ (Ρα]6160)], Καοῦοὶ, Ρ. 160.--- Τὰς δέον 
Φαΐέ τὧαίεν αἱ ἥαγαλ.ὰὶ ΤὍΠ6 τηΐγλοῖθ ΠΟΓΘ ΘΟΠ δ ἰδὲ8 

4 [ΤῊ,]9 18 ποὶ ρογβρίσθουθ. Ἰπδατηθσς 86 βοσθαὶ ἴβ ποῖ 
τοσϑηἰοηδά ἰπ πὸ ΒίΌΪ9, Ὧο ἰπέργθηοοῦ οδὴ ὕὉο ἀγανση ἴγοπι ἢ 680 
αἰσχουπιδίδησοθη τοθροοίϊης ἐϊδ Ἰοςδίίοθ. Ἰογθουοσ, βογῦμὶ ἰο 
ποῖ ποτ οὗ ϑίπε! (0091 Μέυδα), ὈΠῚ ὨΟΘΕΡΙΥ οαϑί--α 11Π|0 
πουίῃ οἷν. Απὰ ἩΠγΥ ἴ5 “ΠΟΙ "ἢ 08|164 “ὑθῃϊ 4 7 ΤΠ 
δὲ ΤΙΡΟΟΣ » ἐλέου, δοοογάίος ἴο Ηοῦγον, οοποοριίομδ, ἰδ ἰη [ἢ 9 
40α3ϊ.-.-- Τὰ. 

[ΤῸ ἔἤϑοτν ὑπαὶ ἘδρὨΙ ἀΐτὰ ἰβ ἴο Ὧ6 δουρῶδξ ἰῃ ὁγ- Ελἢα 
(οὐνοοιλιοὰ Ὀν Ἐποῦοϊ, οἰ], ΙΔ ρο, πὰ οἴ ο18), ἰδ οογίμ Π]Ὺ 
οροη ἴο 186 οὐ͵οοςτίου ὑἐμδῖ (δι Ρ]δίη 16 οἷοθθ ὃν Μι. Βιηδὶ 
1961, δηὰ ἰφ ἐπ δὶ ὑγοΌΔΌΙΕΥ [Π6 σπιη ΡΙ ἢ ζ.ρίδοο “ὁ Ὀοίογο ἢ 6 
Τηοῦπι," πηοηπιοποά ἰῃ χίχ. 1, 2. Ῥαΐπηοεῦ (ρ. 112) δηάὰ Βοὺῦ- 
ἰηδοη ἅι, Ῥ. 165) αγὸ ϑπιρἰ δίς ἰῃ ἴὴ0 ορἱπίοη {πδὲ ἔπο μ]αίη 
οὔ βοῦυδί" ἢ, θοπ ἢ -6δϑοῖ οὗἉ Φοῦοὶ Μι8ι, ἰδ φΐνο ἰηδιδοίοηΐ ἴο 
δανο δοσοπιπιοάαϊοα [6 16Γ8 6 {ἰ8ῃ} σαρ. Βορ ἀπ, ἴθ το- 
ἴοτο, Ὀεΐης (δος ὁτάιης ἴο0 ΧΙχ. 2) δὲ ἰοαδὲ αὶ (Δ. 8 ΤΛΓΟΝ ἴγοῦλ 
186 ρΐλοθ Ὑποῆσοθ Μοδοῦ Ἡϑηΐ ΠΡ ἴ0 γΓοοοίνϑ ἐπ ᾿ανν, οδηηοῖ 
6 }} ανθ Ὀρδη οὐ-ἤδμδ, βΒίδηϊου (ϑίμαξᾷ απ Ῥαϊΐοοί π6, Ὁ. 40) 
δὰ Ραϊαιοῦ ἀοίεπα (Π6 οἷά νἱονν ἔμιας ἰξ ἰθ ἕο ὃ Ἰοοϊκοι ἴοσ δὲ 
Ἑοίταη, πϑασ ΜΠ|Ε. βογῦαὶ. Ῥδι ΠΟΥ πγροθα ἐδαϊ ἢ ἀϊδίαησο, 
δρραγοηΐζίν τηιιοῖ ἴοο στοαὶ ἴο δυο Ὀθθὴ ἴγαυοτδοά [ἢ 8 βίῃ μ]θ 
ἄἀδυ, ἰ6 0 ἱπειι ρογὉ]9 οὐ᾽θοϊίου, τον θὰ παὶ Ὁ “19 νἱ] 
ὄσγηοθ οἵ ϑ πὶ" πὸ ὑπ οεθίδηὰ [ἢ που οὗὕἨ Ναρὺ Ηκδνα, 
ΜΠ ΟὮ ΟἸΔΥ͂ ἢδνο Ὀδ6η τοδομῃ)ϑὰ [ἢ ἃ δίῃ κἷθ ἀδὺ ὈῪῚ ἴΓΠ6 ἀϊγοσί 
ξουῖθ ἤτοι Ἐεΐγαη.- -τπ.] 
[06 τηϊο μοὶ κθὸ ἴΠ6 1.δὲ ηοῖθΘ. Α μοοΐ πιᾶρ οἵ ἔπο ἩδοῖΘ 

Ῥοηίΐηϑ}π ἰδ ἴο ὃὉο ουπὰ ἰ βαι ἢ δὰ τονθ᾽ β 4ἐΐαε οΥ̓ Αποίοηὲ 
ἣν.--Τκ. 

ὃ “Τὴθ Αγαὴδ Ο4}1} [6 ἨΟΙΪ εσίέίωνι, ἐνέκνέξμδ, ΤΟ ΔΌΪΥ [τ 
δοοοτήση 6 νυ ἴῃ 6 ποτίου τὲ παῖ Ἡ οἢ [6 ὈΠ δῦ ἰ6 ἀοϑ ἢ 
(2 Κίηκε ἱν. 40)." Κυοῦοϊ. Το ΑΥ̓ΔΙΝ ἸΏΔΥ ὨδκΘ ΒΌΙΠΟΓΟΙΒ 
Σσοβδλσῖο δρουϊ ὑὈδὰ ν0}}6 οἵ πδῖοσ, |κὸ ἴ)0 ἀογιωθσδ ου δὰ 

ἴῃ στοαὶ ραγέ ἴῃ {89 ζδοὲ ἐμαὶ Φοβουδ δῃονθὰ 
ΜοβεΒ ἃ ἔγοϑ ὉῪ τ ὶσἢ ἐμ 6 δον γαϑ τοϑδὰθ ἀντί ηκ- 
ΔΌΪ6. ἸΤδαὶ ἐΠ0 ἰγ06 ἐἰ5017 πδὲ ἃ παίυγαὶ ἰγὸθ 18 
ποὶ ἀθϑηϊοὰ ὉΥ {86 βἰγὶοἰθδὶ δἀνοοδίοδ οὗ ἃ Ἰἰϊογαὶ 
ἰπίογργοιβδίίοῃ. Α ραγί οὔ (Π9 το ΐγϑοὶθ 8 (0 ὉΘ 
οδασγροὰ ἰο {Π6 ΔΕβΒΌΓΔΠΟΟ οὗἩ (ἢ6 Ὀτορβμοίϊο δαὶ, 
δὰ ι86 ἐγαδιίαϊ δοοορίδῃοα οὗ 1ὑ οἡ 6 ρῬαγί οὗ 
[86 Ρ60}]6. αωγίουβ δχρ᾽ δῃηδίΐοῃιβ: 1786 νγ8}}] τγδϑ 
8417 οτυρίϊοὰ, 8Βο ἰδδὶ Ῥυγ παίοσ βονεὰ ἴῃ (70- 
ΒΟΡΒυ5); ἰδοὸ Ὀεετίο8 οὗ (86 σῃυν]υὰ ΒΤ Ό το γ6 
(γόον ἰη (Βαυτοκιδταϊ). Αοσοταϊηρ το Βονίε- 
δοῦ, (ὴὩ9 Βοάυΐηβ οὗ (ἢ  ἀοδοσί ΠΟΤ ΠΟ πηθϑΝ οὗ 
οδδηρίης Ὀϊιίοτ 88}} ταί ἰο βτοοί. “"Ἶὴ ἔργρι;,᾽" 
88 “οβορῆυβ τοϊδίϑδ, “" Ὁδαἃ ΔΙΌΣ ὙῺῶα« 8 ΟὁΠ66 ρῥυτγὶ- 
βεὰ Ὀγ ἰΒβτονίηρ ἰπ σογίδὶ ἢ δρ 11 διΐοκβ οὔ ποοὰ ᾽᾿ 
(Βγυᾶ). Τμΐα 108 48 ἰο ἐδθ απροβιΐοη, ΒΟ ΓΔ 
(89 δε] πδίϑρ ἰχιῦ πδΥΘ ὈΘΟῺ τηδὰθ Τ0Γ0 
ἀν ηκΚαὺϊο ὉΥ Μοβοδ' αἱρρίης ἰηΐο ἰΐ ἃ οὔίβρ, 
ὈΓΘΏΘΒΥ ΒΕΓ, 88 ἃ δβογί οὗ αἀἶδι} }Π[ἰπῆῷ ἀρϑηῖ. 
ΕῸΡ (δὲα (86 ΠυπΠΙθΘΓΟῸΒ οἸππιρ8 οὗ ἰὸ αυυτκαάᾶ 
ΒΕΓ ποῖ αἰδηὰ δγτουπὰ (Π9 νὸϊϊ, δπὰ τῖιοδθ 
Ὀογτῖοθ Βυτοκπδργὰϊ πϊβῃθὰ (0 τηᾶῖζο υ86 οὗ, Δ΄Θ 
ὙΟΡΥ ἘῬ6Ε|] βυϊϊεα, Τὸ ἀϊβι}}}δι ἴοι οομδἰδὶβ ἱπ 
89 δε οὗ βοραγδιίΐῃη, ἰἢ 000 ΜΑΥ͂ ΟΣ δηοίμετ, 
δδ)}ί, ἔγοιη Ἡδίον, ϑδρϑοΐδιγ Ὁ Ιη68}8 οὗ ὈΓΌ88- 
ΜΟΟᾶ; ρΟΏΘΓΑΙΪΥ, [0 (Π0 ρυγροβο οἵ μοιης 
8810; Ὀυΐ 1 χοϊσῃϊ 0 ἀοηθ ἴθ᾽ (86 Ορροβίίθ ρὺΣ- 
ῬΟΒθ9 οἵ φεϊιΐης νϑίοσ. [π Ῥγοροτίΐοι 88 ἃ ὈΌΠΟΒ 
οἴ Ὀγυδῃτοοα βου ἃ Ὀδοοτηθ ἱπογαβίϑα τῖὰἢ 189 
8811, (π0 ἩΑΙΘΣ του]ὰ ὈΘΟΟΙΏΘ ΣΏΟΤΟ ἔγοθ ὕγοτϊῃ 9 
88}. Εοτν ἰδμ6 γοϑί, ΒΟΌΪΏΒΟ; ΟΌΒΘΓΡΥΘΒ, ΘΟΠΟΘΓ- 
ἴης (86 τδῖοῦ οὗ (6 ουπίδίῃ Ηδνδγο, “ [18 
ἰδδίο 1β ἃ ρ]οδβδηὶ, 8818}, δῃὰ ϑοῃ δὶ Ὀἱ(ίογ; 
θυϊ πὸ σου]ὰ ποῖ ρογσαεῖνο 880 ᾿ξ 88 ΥὙΘΡῪ τοῦθ 
ὍΟΣΒΟ (δ8ῃ ὑδμαί οΥ Αγυη Μυδα.᾽ [ἰ τηιϑὶ [ὉΓ- 
(δον Ὀ6 οοπδίιογοὰ ἐδαΐ {πΠ0 26.018 Βααὰ {ἰδ6 βοΐξ, 
ΔΙτΟΘΔΌΪο ΝῚΪ6 τίου ἰῃ τϑοοϊ]οοϊΐοη. Κυτίς 88 
δυθῃ ἔουπὰ δὴ δι πο 68 ἴῃ {86 (δοὶ ἐμαὶ ΜοΒ68 
τηδαο ἐδ6 υηάτνῖηκαῦ]9 τδίον αἱ Ματδὰ ἀν κα Ὁ]6, 
88 6 δα τηλὰθ ἴδο Βιυγοοῖ ψδίονῃ οὔ 80 ΝΊϊο υἢ- 
ἀνγηκαῦϊο. Ἦν ΔΘ ΘΤΘ αἷδο ἴο ῃοίϊδο ἰμδὺ [89 
οἴοοί οὗὁἨ Μοϑοδβ' δοὶ Ῥδϑ ποῖ ρογιηδηθηΐ, Ὀὰΐ σ0Ώ.- 
δἰβίθ ἃ ΟὨΪΥ ἴῃ (86 δοὶ ἐΐβοὶζ, {πΠὉὸ δδη)9 88 8 ἰγὰθ 
οὔ {8ὸ βαυΐϊῃρ οἴἶδεοί οὗ 10 Βδογδιῃθῃίβ ἴῃ στοϊδίϊοι 
ἰο ἴδ (8. Ηοτγο, ίοο, 8 Δῃοὶ ΒΥ ῥγοοῦ ὑπαὶ Μοβο8 
μδὰ ἃ αυΐΐθ Ῥϑου Δ} Β6Π86 ὉΓΣ ἐδ6 116 οὗ πδίατο, 
ἃ Β6Ώ86 ὙδΙοἢ ΦομοΥδὴ τοδὰδ δὴ ογβδῃ οἵ Ηἰδ 
ϑρίτιι, ὙῸ (86 σαυγίηρς οὗ (86 ν6}1] Φ 6 Βουδῃ 
οοππροίοα δ πηὰδιηθοηίδὶ Ἰανν, βίδίΐπρ ὁ τϑδὲ 
δοπαἰτἰο δ πνουϊὰ ὃο (Π6 βεανίουτ οὗὨ [80 Ῥ6ΟΡ]6. 
Βτδὅπι (Ρ. 114) ροϊηίβ ουαἱ, τῖτ γϑϑβοη, (μδὶ (89 
[ϑγδο] 68, ἱπ ἀν πίῃς δ} νδίοσ, πῖον 888 8 
Ἰαχαϊϊνο οἴδοοί, τοϊρῦ τὸ δρργοβθηὰ ἰμδὶ (9 
τυοδ-ἀτοδἀοὰ εβἰοἰκοθββοβ οὗ Ἐμγρὶ, (86 ροδίϊ- 
Ἰθῦσο, [89 8π|8}}- Ροχ, ἰδ ἸΘΡΓΟΒΥ, δη4 {πὸ ἰυῆδτ- 
τπιδίϊου οΥ̓ [89 ογ68, σδυβοὰ Ὁγ ἰμ6 Βοαδΐ δά (ἢ 9 
βηθ ἀτὺ βδῃὰ, ἰοχοῖμον τ ῖζὰ (89 ἐπίθη8ο τεβϑοιοἢ 
οΥ̓͂ Ἰίχδι, τϊρμὶ διίδοῖς ὑπ οῖὰ ΒΘΙΘ 6δἷ80 ἰη {ἰ16 νη ]]- 
ἄοτηθββ, (86 δίτοβρθοσο οὔ Μμϊοῖ οἱ μουν ἶ86 ὃ 88 
ἃ Ποϑ] ἰὴ οἴἶθοί οἢ τῆΔῺΥ ἀἰδοαβϑὰ δομβίϊ αἱ} 008. 
Τμογοΐογο, ἴῃ συτίης (πα πὸ], Φοουδ ἢ δδίδ- 
ὈΙΙ θὰ ἐμ6 οἱ οΥ ΘδηϊΑΥΥῪ ἸΔῪ ΓῸΓ ἴβγωοὶ. [ἰ ἰ8 
ΥΟΥΥῪ ἀοβηίίο, 88 ἱἢ ἔγουαι ἰὴ 6 τωουἱῃ οὗ 8. ὙΘΤΥ͂ 
ΟΒΓΘΙ͂Ὸ] ρμγεϊοΐδη γ76}} δοαυδίπίεοα τυ (ἢ Π]8 οὁ886. 
αϑπογαὶ γα]: ροτίθοί Θορ]δησα τὶ 96 ον 5 
ἀϊγϑοϊίοα ; Ἐχρ᾽δηδίίου οἵἉ ἰϊ: ἱ τΒοὰ ἀοοϑὶ τ δδὲ 
8 τρις ἴῃ Ηἰβ ογϑϑ, δηὰ υῖϊὶ αὶνθ δδὺ ἰὸ Ηἶ 
δοπιηδηἀτηθηῖδβ, δηἀ ΚΡ 8}} ΗΪδ8 διδί υ195 (ἴῃ σ6- 
σἴσοο, ἴα ΒΥ ΡΟ βοΐ αὶ οχργοείοιιο νιμΐοῖι τὸ μοῦ ὧο δ ἕεζϑὰ 
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ἔογοτιοο (0 {ἢ 8 ΤΏΘἢ8 Οὗ δρίτἰἐυ 5] ΓΟΘΟΥΘΥΥ, ἀἰοί- | δ᾽ ἰογοδίϊοα ὑμογθ 8 ΟΧΡΓΘΒΒΙΥ 08110ἃ ἃ Β γ νης 
οἰΐ65), ἔθη Σ ὁ }} Ραὰξ ΠΟΩ6 οὗ 189 ἄϊδθι668 
ὌΡΟΣ ἴδ690 ΒΟΟΣ ΣΕ Βεσνὸ ρὰϊ ρος [86 
ἙνυΡιίδηβ, ἴος 1 δὰ ϑοβοόονδδ, ΤΥ ΡἈὮΒγαὶ- 
οἶδε .---Βυ ΒΟ οάπ ἰξ ὃ0 οὐδεοὰᾶ, ““δηὰ {0.6 6 
Ῥγουϑί μου" 189 σθοἷθ ΒΙΒβιΟΥΥ μ88 ὈΘΘΏ ἃ 
ἰεδὶ οὗ ἴμ9 αυοϑίΐοι, ἩΒΟΙΒΟΡ (86 Ῥ60Ρ}]6 πουϊὰ 
ΟΌΘΥ (6 αἀξτγθοιϊοηβ οὐ 76 8οῦδῃ κίνϑη ἱβτοῦρὶ 
Μοβεοδ, δῃὰ ρμδυίου ὺ τ ΒοίμοΣ, δῇον {89 δ:ῃ- 
ἔα]ὰν τοοϑη8 ΟΡ Ογοα ΟΥ̓ Μοδβεβ, {Π60 7 Νουα 
ἀσίηκ ἴα ἔλἢ. ΕΟΓΥῪ ἰοβὲὶ οἵὨ ἰαἰ[ἢ 18 8 ἰϑιαρίδ- 
ἐΐοῃ ἤον δἰ οὔωαϊ τδη, Ὀθσδυβο ἱπ ἷ5 ΠαὈϊ υδίΐοι ἰο 
(9 οοπισιοη ογάοΡ οὗ ἐμπΐημδ 1165. ΔῈ ἱποϊ(οιηθηὶ 
ποὶ ἰο ὑο᾽ῖονο ἢ ΔΏΥ ΟΧ ΓΔΟΓΙΠΑΓΥῪ ΓΘΙΩΘΥ, βυοἢ 
88 Βαοὴδ ἰο οοπίγδϊοί παίασο. Βαϊ ουἱ οὗ (9 
δοίυαϊ ἐοωρίαιίοη σοῦ ἢ 9 Ῥθορὶθ δὰ ΠΟΥ͂ 
Ῥαβδδοά ἰβτουρσῆ, ργοσοοαοα {πἰ8 ἰμοοοταίΐο ββηΐ- 
ΔΓ ἰαν, 88 6 ἰοιρίδίϊου ῬΘυροί Δ} τορθαιΐηρς 
ἐιϑοῖ. ὙΒότο [8 ουϑῃ δἰ] ἃ ἰϑιωρίδίΐοι ἰὰ {86 
Ῥτγἰποῖρ]θ οὗ (89 (πϑοσγδίῖο ὑμουδρθαίοβ, ἰΒαὺ δὺ- 
δβοϊυϊο οονριδίηι Υ οἵὗὨ Ἰϊο 1168 ἰῃ δϑοϊαΐθ οὈθαΐθηοθ 
ἴο αοἀ᾽ 5 οΘομμμαπηθ βηᾶ ἀϊτοοιΐομδ. Ασοοτάϊης 
ἴο Κοεὶϊ, (80 βίδίαἱθ Β6γ0 Βροόῖϑῃ οὗ 4068 Ὠοΐ ὁ6ο;- 
κἷςἱ ἰη ἐμ αἰνῖπο αἰίοσγλποθ γοσογὰθα ἴῃ τον. 26, 
υϊ ἴῃ δὴ δ᾽ϊθμονῖϑαὶ βἰχπίβοδθοθ οὗ (89 ἔδοί 
ἐιβοὶῦ: {0 Ἰοδάϊης οὗἨὨ (80 8γβο] 68 ἰο Ὀἱϊ((6 Γ 
ἩΔίοΣ ἩΠΪΘΟΝ 86 πδίυΓ8] ΤΩ8 οδηποί δηᾶ ν]]] 
πο ἀτίῃκ, ἰοχοί δον τὶ (6 τηλκίης οὗἩ (818 τγδί ον 
δινοοὶ ἐπα ἩΒΟΪΘΒΟΙΩΘ, ἰβ ἰο ὉΘ 8 Ρ᾿Τ, (Π8ι 18, 8 δὲ8- 
[υἱ6 δὰ ἃ αν, βΒῃονὶηρ μον Θ οὐ δἰ 8]] ἐΐπιο 8 νν}}]} 

Ἰεδά διὰ βουθσῃ Ηΐ9 ρθορ]θ, δῃὰ ὁ 89, {πδι ἴ8, 
δὴ οτάἀϊηδηοο, ἱπδδι ἢ 88 ἴδγδοὶ ΤΑΥ͂ σοηίϊηυ- 
Δ'}γ ἀερεπὴ οἱ ἴθ αἀἰνίπο μεὶρ, εἰς. 1 (ἷ8 18 80, 
180π ἰὴ6 ἰοχὶ τηυδὶ γοοοῖτο δ 81] ρου 681 ἱηίοσ- 
Ῥτοίδιϊ οο ποῖ οὈν οὐδ σϑαυΐϊτοά. 
ἘΧΤΟΓπ ΤΟ, ἰἰ ἰδ 8 αὐοϑιΐου τ Βοί ΟΡ, δον (80 

ἰγοιηθηάουβ Ἔχοϊετηθῃίθ ἰΒγοῦρ πιο; ἐμ 6 Ρ60- 
Ῥὶο δαὰ μαδδοά, ὈΐϊΓΓΠῸΓΥ 8δη4 βαὶν ψδίδρ {πὸ ἐμαί 
δὶ δια, τοῖσι ποὺ μᾶνο ὈΘΘΏ τῃογο Ὀοποβοῖαὶ 
ἐμβαπ δυτίυ] το ἐθθα!. 844]1 δῖον σγοϑίοτοθ [886 
ἀϊκεβιΐοα γέ ἰδ Β48 θθΘῺ ἀἰδίαγ 04 ΌΥ θχοὶί6- 
πιθηὶ. Νοῖϊοα, ότϑοόνογ, ἰδ Βι6{-ἢ οἰκο π 658 οΥ 
βίῃ ὉΟΡΏΠ 658 ΡΘΟΌΪΙ ΔΓ ἰο ἰδ 6 ἀϊθροδί('οη οὗὨ βῖδυϑβ 
}α8ὲ πιαὰο ἴγβδ, 88 1ὑ σγτδά υ8}}Ὁ τη .κ68 118 ἀρῃρθατ- 
δΔ0Θ δηα ἰῃπούθα8ε8. [{ υὺβ ἢ (οἷν αἰϑέγοϑϑ αὐ 
Ῥ᾿-Πδβίτοι (παι ἰΠ 6. ὅτδίὶ ραν υἱΐθγηοθ ἰο ὑπο ῖν 
ἹΩΟΤΟΒΘΏΘ655;: ἰγυθ, (ΠΟΥ͂ οΥτἰοα ἰο Φθῃοναμ, αὶ 
υδνιγοϊ ϊοὰ τἱϊὰ Μοϑθο8. ΤΠΟΥ Ββοϑοιηθᾶὰ (0 δᾶγθ 
Τοτχοιί(6η {{1ὸ πιῖτδοὶθ οὗ ἀθ᾽νογδησθ πτουρδὶ ἰῃ 
Π6 εἰχίιί οὗ Εμυρί δ ἰθῦτοῦ. Ηρτο (ΒΟΥ δυϑῃ 
ἸΠΌΓΙΩΌΣ ΟΥ̓ΘΡ ΑΪΟΡ ἰδ δὐ 18 ΒΟΙῚ 6 ὙΠ8ὺ ΡΟΟΤΟΡ ὑἰμ8ὴ 
τδυα]. Τὴθ γδβδαρὸ ἰβγουρὰ 6 Βεα 5368. δηὰ 
(89 δοῃᾷ οἵ Ῥγδὶϑθ βθϑῖι ἴο ὉΘ ἔογχοίίθη. ἴῃ (86 
τ] Ρ 688 οὗ δ᾽π ἰδ9 ΜΠ01]0 ΘΟ ρτορβδίϊ ἢ πηυτ- 
ΤΩΌΓΒ δβρβαϊηϑὺ ΜΌ808 πὰ Αδγοη, ἑ. 6., (μοῖν αἰ ν᾽ 6} γ 
δρροϊηίθα Ἰοδάθγϑ, ἔγοτῃ ἴδ οὗ ἱτηροηάϊηρ ἴᾺ- 
ταΐθ6, ῬΤΟΌΔΌΪΝ Ὀθοδῦθθ (86 ΒΌΡΡ]168 ὑὈτουχδὶ 
ἔτοπι Εμυρὶ γογθ ταπηΐηρ ἸΟῪ ;-πὶ 9 ΘτηΡΪ6 ΓΘ- 
ἰγοδιθῃί θηϊογοα δἰ ΕἸΐ πὶ δϑοτῃβ ἰο Ὀ0 Τογροίίθῃ. 
Ιῃ ΒορΡὮ᾿ἀΐτπὰ (ΠΟΥ τυ ΓΙΓ ΟἿ δοοουῃΐ οὗ πδηὶ οἵ 
Ἡϑίον ;---ἰῃ9 τὰ ΓΔΟΟΪΟΌΒ ΒΌΡΡΙΥ οἵ τοϑῆπα δὰ 
αυ8118 δ6 6ἴ}8 ἰο Ὀ6 Τογχοϊίΐθη. Οοα (ἢ οὐδοῦ δηὰ, 
Ββοπογοτ, {116 ννῖδ6 δυρηιθηίαι οι οΥ̓́ΘΕΥΘΥῚΥ ἰπ (86 

, ἀϊνίηθ ἀϊδοῖρ᾽ 6 ὈΘοοπιθ8 Ῥχοϊηΐπθοὶ, Αἱ Μηγδῇ 
ποιδίπα ἰδ 8414 οὗ δὴ γϑῦυκο υἱἱοτεᾶ ὉγΥ 7980- 
ΑΒ, 8δ5 8 ἀ0η6 Ἰαίον, Ναπ). χὶ. 14, 206, Ἐβρο- 
οἶδ! ποι ΘΑ Ὁ] 18 {6 στοῦὶ αἰ Π γοησο Ὀσί τ᾽ Θοῃ 
[δ αἰϊοτοδιΐου δὶ Μαδγδῆ, ἴῃ ἰδ 6 τὶ] οΥ 688 οὔ" 
βία, δῃὰ ἰμὸ τυυϊίν δεἱ Κοάθβῃ, Νυπι. χχ. ΤῈΘ 

πὶι “ΘΒ ουδ, τον. 18. 

2. Εἰὲπι. ΟἾδΡ. χυ. 27. 

Α δηο οοπίταϑὲ νἱὶ ἢ Μαγδὰ ἰδ αἴονγ θα ὮΟΓΘ, 
Ὅοίῃ ἱπ πβίαγο, δῃὰ ἰπ (Π0 σιυϊάϑησο οὗ (86 Ρ60- 
Ῥὶο οΥ̓ 6οὰ, δηὰ ἴὴ (86 κἰδίοτυ οὗ 16 ἱπῆον [1{6. 
ἴῃ ΕἸῖπι, Βαυπιζαγίοη δπὰ Κυγίὶς ἤπὰ ἃ ηἷδοθ 
ΟΧΡΓΟΒΘΙΥ Ῥγοραγοὰ [ὉΣ [8.86], ἰπδϑιυ οὶ) 88 Ὁ 
(89 πύθιδοῦ οὗ 118 τγ6 118 δῃ ἃ ρ8}πὶ ἰγθ065 1 ὉΘ8ΤΘ 1 
ἐιδ6 17 (δ Βρ8] οὗ (8 ῬΘΟΡ]Θ: ΘΥΘΡΥ ἰγῖθ6 ανὶης 
δ ὙῪῈΒΚῚ ἴοΥ δὴ δηὰ Ὀθαβϑί, δηὰ {86 ἰθηὶ οὗὨ δβϑοἢ 
ὁῃ6 οὗὨ {86 61]49ὁΓ8 οἴ (πὸ ρϑορὶθ (χχὶν. 3) Βανί 
{η9 5διδὰο (δοσοοταΐϊηρ ἰο Βαυπιρατγίθη, ἰδ 6 ἀαι68) 
οΥ̓͂ ἃ ῬΑ]π)-ἰγο06. Ἐγνοη Κοὶὶ ὅπάβ (ΐἷ8 ἰθο0 8βὺ- 
Ῥογηδίυ γα] } βιΐο ; δ Ἰϑδϑί, 9 ΟΌΒΟΥΥΘΒ ἰμ8ὲ, τ 8110 
(9 πυπῦοῦ οὗ (09 ν6}}8 Θουγοδροηᾶβ ἰο (ἢ9 
ἔν οῖνο ὑγὶθθ8 οὗ ἴϑγαοὶ, γοῖ {89 πυτδοῦ οὗ ἢ 9 
Ῥδ8ῖπι ἰγθθθ ἀοϑβ ποὺ σουγοθροῃὰ ἰο ἐμαὶ οὗὮὨ {89 
οἰάογβ, ἩΠι1|6}, δοσοτάϊης ἰο χχὶν. 9, γδ8 πιο ἢ 
(1) φγοαῖίου. ὧπ ποῖον βἰἀθ ἷβ (}:6 Ῥοβϑὶ ὈΪΣΥ 
οὗ ἃ δϑυιὉ01168] εἷρηϊἤοαδηοθ πὰ ἰἢ6 πυθνίηρ' 
ἐΒοιρδὶ οὗ; πίϊδβουαιλ ἀουδί, Βονόνογ, ἐμ 9 θπι- 
ῬἈ 8518 αίνϑῃ ἰο 80 ὨΌΠΙΌΘΡ ΒΟΥΘΏΪΥ 18 88 βίη β- 
σϑηΐ 88 [δὲ ρίνϑη ἰοὸ 19 Βυ δον ἱπνοῖνο. οὶ 8 
ΔΙ]υϑίοη ἰο ἰῃ9 284 Ῥββῖπὶ ἰβ δΔρργορτγίαίθ. 83.690 
ῬδΥ ΘΟ ΔΓΘ δῦουϊ ΕἸΐπὶ ἰὰ Κηοθεὶ, Ρ. 161]; ΤΊθοἢ- 
δοὐἀοτί, Ρ. 86." 

8. Τὴε Ἡ͵ ἄεγπεδ 9.7 δία. ΟἾδΡρ. χυΐ. 1-36, 
Νοιίοο ὅτε ἐπ δρρτανυδίθαὰ δῃδγδοίονῃ οἵ ἰῃ9 

τυτυτίηρ,. Νοῦν (86 τΒΟΪ6 Θοηρτοραίί ἢ τη Ὁ- 
ἸΩΤΒ. Απὰ ποί δραϊηβί Μο868 δοῃο, Ὀυΐ δραίϊπδι 
Μοβϑϑ δῃὰ Αδγοι, 80 ὑἐμπαὺ (8:6 χηυτνιμα τίς ᾽ϑ ΠΟΤ Θ 
ἀοδηΐίον ἀϊτοοίοα αρϑίηδὶ (86 ἀἰνίηθ Θοτητηϊβδίοι 
οἴ {10 ὕνο τοϑῃ, δπὰ 80 Ἀραϊπβί (πο ἀἰνἷίπο δοὶ οἴ 
Ὀγϊηρίης ἔποπα ουἱ οὗ Ἐργρί, ἰδαὺ ἴ8, δραδΐπδὲ 
Φεβουδὴ Ηἰπιβοῖῖ. Μουθονοσ, [86 ΘΧργοββίοη οὗ 
ἃ Ἰοηρίης δον Ἐσγρί ὈΘΟΟΠΊ6Β ΠΙΟΤῸ Ραββί οηϑίθ 
διὰ βϑῦϑυδὶ. Αἱ ἄτδι ἐμοῦ Ἰοηχοὰ γοϑί σηθαὶν 
ἴον (86 ὅταν οὗ Ἐρυρί, ἴῃ υἱὸν οὗἩ (16 ἀβῆμοῦ 
οὗ ἀθδι ἴῃ (μ9 ἀθαοσί. 7.6 ποχί (ἴτηθ, ἰοο, ἐδ 
ΒΑΥ͂ ὨΟΐδΐηρ δου! ἰδοὶγ Βδηκονίηρς δῇοῦ (9 
ΝῚ]6 ναῖον ἰὼ τἱον οὔ (86 ὈΪ ΘΓ τδίον οὔ Μαυδῇ. 
Βυὶ πον [86 δε8}- Ροίβ οὐὔἤὁἩ Ἐκγρί δηά (89 Εφγρ- 
(ἰδ Ὀγοϑδὰ Ὀθοοῖιθ Ῥροιίποηὶ ἰπ ὑμῖν ἰπηαρίηδ- 
ἐἶἰοπ, Ὀδοϑαβθ (ΠΟΥ͂ δοποοῖνο ἰπϑαιθοῖγοθ (ὁ ὉΘ 
ἱπτοδίθηδα τὶ ἴδιο. Οογτοϑρουάϊηρ ἰο 86 
δρατδυδίίοη οὗ ἐπ πη αττηυυΐηβ 8.6 ἴΠ 6 Ὀοχἑ Πΐ 58 
οὗ τϑῦυκο. ὅϑδγβ Κποῦοὶ, “" παι (89 σοηρτγο- 
διΐοη Βαεαὰ Ὀγουρδξ πὴ ἰδοῦ ἤγοπι Ἐφγρὶ 
δὰ Ὀδ66ῃ οοπδυμηδα ἴῃ ἐπ ἐδ ἀδγβ τ ΐο δὰ 
οἸδρβοὰ βίῃοθ {ποῖ δχοάυβ (γθῦ. 1), δ᾽ πουρὴ 
(86 σ8.{16 Ὀτουρθΐ ἔγοαι Εργρί (χἰϊ. 88) δὰ ποὶ 
γοῖ 81} Ὅθϑῃ βἰ δι ιογθά οὐ Κἰ]1οὰ Ὁγ ἐὨΐγαὶ (2), 
Βῖποδ δέοΣ μον ἀορδγίυγο ἔγοτῃ {86 τὸ ἀν 685 
οΥ̓͂ δ΄π {Π0Υ 8111] Ῥοδβδοββοὰ οδίι]ϊο δἱ Βορηι τι, 
λοι ΠΟΥ͂ τ ἰβιοὰ (0 δαῦὸ ἤγοτιῃ (δἰ γαίϊηρς ἰῸ 
ἀϑαίῃ (χυἹ!. 8). ΕὟΡ (809 Βογὰβ Βδὰ ὑοΐ Ὀθθὰ 
ἰδ ἸκθῺ ΤΩΘΡΕΙΥ ἰὁ9 Ὅθ δὐ Ο006 Βἰδυρπίιογοα; 8δπὰ 
τηοϑδί σου] ποῖ (ΔΚ {86 Ρ]Δ69 οὗ Ὀγοδὰ, 1 {ποὶν 
γοχαίίου {8:8 ῬΘΟΡΪΘ νυν δὰ {πμδὶ μον Βαὰ ἀϊδὰ ἴῃ 
Ἐργρῖ, ν}}}}6 Δ᾽Π Ως (πο μμ ΒΟ] γ68 ἤγοιῃ (86 865}- 
Ῥοίβ, “ὉΥ {86 Βδῃὰ οΥ̓͂ Ζ6Βονυβῆ, ἡ, 4.,ὄ ἴπ {Π6 ἸΔϑὶ 
Ρίδρυθ ἱηθίοιθα ὉΥ Φομονδ ρου Εργρὶ, ταί ον 
ἰδ ρτδάυ!γ ἰο βίϑγυο ἰο ἀθδι}} δόογο ἴῃ ἐδ9 

4 [ὙΠδοη, (Σαη ὁ. (Δ6 Βίδἰα, Μοὶ. 1., ». 114), νου]ὰ [ἀ6Ώ- 
πν νυν ΕΠ] πὶ, ποὺ Ῥαάγ ΘΒυτγυπάοὶ, δας ὙΔΩγ Μ᾽ δϑοίς 
(Ὀδο 1), ἅν οἱ δἱχ τ}}66 δουῖδ οἵ Ῥδάυ ματα ὰοὶ.---Τ 1. 



ἘΧΟΡΤΞΒ. 

ἩΪΙᾺΘΤΠ 658.) ἴῃ (80 γοσὺ υδοᾶ (85 ΝΡ.) ἷβ 
ΟΧΡΓΟϑδο 8 τυ ΓΪ ᾿υδὲ ραϑϑίης ΟΥ̓ΟΥ ἰηΐο 
σοπίυμηδου. Υοὶ Β6γ0 ἴο0ο Φομοναῖ ἰ00Κ8 νὶ ἢ 
δοιραβϑίοῦ ὕροῦ ἰδ Βεχὰ βἰἰυδίΐου οἵ. ()6 Ρ60- 
Ῥὶο, δῃὰ θῃοθ γομϑυὰβ (οὶγς πϑϑίζηθδϑ ὙΪΓῺ 
ἀπά] οησθ. 
Το παίαγαὶ βυθείγαίαμι οὗ ἰδ ἀουῦ 6 τηΐτδοῖθ 

οὔ ἐϑθεάϊηρ, πον ϑηηοιυηορα δηὰ Ὀτοιρὶ ἴἰο ρ888, 
ἦβ Του ἴῃ {πὸ ἰοοὰ ζυγηϊβεα ὈΥ (90 ἀδδϑγὶ ἴὸ 
ποιηδαϊΐο οαϊ γϑηίϑ. Τδὸ τϑῆπδ ἰδ (6 τιϊΓΒ60- 
Ἰουβ τορτοβθηίδιίνθ οὗ 811 υομοίδὈἷθ οοὰ; ἰδ9 
40411]86 ἀθῆοῖθ τὰ οαἰιοϊοοϑὶ οὗ δῃΐωδὶ ῬΥΘΥ ἤυγ- 
πἰθοὰ Ὀγ (6 ἀοβοσί. Τ)}10 ἤγαὶ οἱθιηθηι ἴῃ 16 
ΤαΪΓΔΟΪ0 18 ὮΘΓΘ ἰ00 {86 ῬγΤΟΡΒοΙΐϊο ογϑϑί αὶ δὰ 
δδβυτβηοο οὔὐ Μοβθα. Τὸ βοσοῃὰ ἰβ (89 δοίυιδὶ 
ταϊγοῦ]ου.8 ΘΙ Βδησοιθῃί οὗ παίυ γα] ΡΒ ΘΏΟΠΙΘ88 ; 
{86 (μἰγα 5. ΒΘ6ΓΘ 8180 16 ἰγυ δια] δοοορίδῃσθ οἵ" 
ἦι: [86 πιΐγ01]0 οΥ̓͂ δὶ δἀῃὰ {π6 τοὶ] κίουβ τηϑηΪ- 
ἰοδίδιϊου διβνουῖηρ ἰο ἰ(. Ὑὴ9 ὕ]0γ8- δα ρογηδ- 
ἰυτα]δίιϊα νἱϑιν, ἰὰ 18 ἰγιο, ἰΒ ποὶ δαδιϊβδοὰ νἱιὰ 
(8. Ιὁ Βοίἀβ ἰο 8 ἀἰδογοπὶ τϑηπδ ἔἴγουι [δαὶ 
Ῥτονϊ θὰ Ὁγ Θοἀ ἴῃ ηδίατο, δηὰ ουρδί, ἰῃ οου- 
Βἰδίθῃου, ἰο ἀϊϑ ρα ΐϊδ (86 40181}]8 ΤαϊΣου]ΟΥΔΙΥ 
εἶνοι ἴσοπι ΟΥ̓ ΠΔΥΥ αὐ ]}8. 

ἴπ (δϊθ 6886, ἴοο, ὑδο ἰΣ18] οὗἨὨ ζαὶϊ! ἢ 8 ἰο Ὀ6 8 
ἰοπιρίδιϊοη (τοῦ. 4), (ο ἀοίοτΐηθ Ἡμβοῖμονῦ ἰδ9 
Ῥθορὶθ που]ά Δρρσγοργίαίθ (89 τοἰτδουΐϊουβ Ὁ] δδίπς 
ἰο {ποπιβοῖνοβ ἢ δοοογάδῃοθ ΜῈ (86 ἀϊνὶῃθ ὑγ6- 
οορί, 8ἠηὰ δὸ γϑοοζηὶσο ΦθΒΟΥΔῈ 85 ἐδ αἸΥΟΥ, ΟΥ 
ΘΙ ΠΟΡ (ΠΟΥ νουὰ κὸὺ ουἱ νἰϊδουΐ γοϑίγαλο 
δηὰ οἡ {πο ῖν ΟὟ ΣΘΒΡΟΠΒΙὈΪ  Ὑ ἰο Βοῖζϑ ἰδ, δϑ ἴἴ 
ἷπ ἃ νυ ἃ οἰιαβο. Ἦοτσαο, ἐπ ογοίογο, Θοθ 5 ἴῃ {89 
οδίϑ Ὁ] ϑ πιθηὶ οὗ 89 ἔπη ἀδτιαηθη 4) Δ ΘοηοοΓηΐῃς 
{μ6 Βοα]ίπρ οὗ ᾿ἰΐθ; διηὰ ιμὲβ 18 ἀοῃϑ ὉΥ (ἢ 9 οΥΓ- 
ἀαϊηϊηρς οὗ (μ6 βούθῃ ἢ ἀΔΥ 88 ἃ ἀΔΥ οὗὨ χτοϑί, (ἢ 9 
Βα Όδιμ. ΑΒ τηδῃ, τ ΘῺ ΧΙ ΎΘΏ ΟΥ̓́ΔΣ [0 8 ΙΩΘΤΟΪΥ͂ 
παίΌΓΑΙ 118, 18 ἱπο] πο ἐο δβοοὶς θα} 8 δηὰ γτο- 
ουροταιίοη πὶϊπουΐ τοραγάϊηρ (86 ἵππον Ἰ᾿ἰδ δηὰ 
(6 δοτημηϑηἀπχοηίδ οὗ αο(, δΒο ἢ ἰδ δἰδο ἱηοὶἱπϑὰ 
(ο γίοϊὰ δἰ πηβο] Υ Ῥδϑβίοῃδίθ Υ δηὰ πιϊβουΐ το- 
βιταίϊπί ἰο ὑπΠ6 ἱπάυ] 6 η09 οὗ 6 πδίαγδ] δρροίιθ 
ον ἴοοα, βηά, ἱπ ἷ8 σο]Ἰ]θοίΐοη οὗἩ {μΠ6 τηϑϑηβ 
οὗ πουγὶΒ]ιηθηί, ἰο 1050 δΒο] -οο]]ϑοϊΐοη, ἐμ 86]7- 
Ῥοββοβϑίοῃ οὗ 8ὴ ἰηίοσγί οῦ' ̓ἰΐβ. 4.5 ἃ ἰόκθϑῃ οὗ ἐ}}}8 
189 ΒΔ θΌδιΒ ΠΟΓΘ ΘΟμ98 ἴῃ δἱ (89 γί ροΐηΐ, 
8δηὰ ἰδμογοῖογθ Ῥοϊῃιβ δ ὁῃ06 ὕγοιῃ 86 ΘΑΡ(ΒΙΥ 
ΣΩΒΏΏ8 ἴ0 (9 ΒΘΑΥΘΏΪΥ ᾿ηΘΏη8, (οἱά. Φομη Υἱ.).Ἐ 

Τὴε αππουποεπιεπί ΟἹ ἰλ6 πιίγαοῖΦ. ΣΕ Ὑ{11 ταῖτ. 
ΤΙι9 ἤτοι ἐμπάδιηθηί8) δομϊοη οὗ (89 ἐοοάϊης : 
Τοοορηϊιοη οὗ ὑμὸ αἶνος, σοῦρ. ζϑιηθε :. 17.-- 
ἘΊΟΣΩ ἔθανθῃ. Ἰδουρὰ (8 ἴῃ σοπθΓΑὶ τϊρ αὶ 
δἰδβο ὍΘ βαϊὰ οὗ Ὀγοδάὰ “ ἔγοπι ἐδ ϑδιι,᾽᾽ γοὶ 
ΠΟΘ 8 σοπίγαβί 8 ἰηἰθη θά. σοι ἐμ 8ΚΥ 
ΒΏΟΥΘ, ἱ. 6., ἃ8 8 αἰϊγοοὶ ρκἰι.----Ὁ 80 ῬΘΟΡΙΟ β84]1} 
δο οὖ δὰ βαῖδοσ. Α μογροίιαὶ μαγυϑβί, Ὀυὶ 
Ἰϊπιϊιοα Ὀχ ἀἰϊνίπο οζάΐ8Πη06.---Α ἄαὶὶν Ροσιοι 
ΘΟΥ͂ΘΣΥ ἅὅδγ. ἘΒοπϊηάϊης ὁπη6 οΥ̓͂ ἰ!ο ροιϊΐοη, 
“(6ἷἶνο ὺ8 (8 ἀΔΥ,᾽ εἰσ. ΑἸ ἱπ᾿πηοιΐοη οὗ σοη- 
ἰϑηἰποηῖ.--ΟὨ [86 αἰχὶῃ ὅαγ. ΤΟΥ ν1]} 
δηά, οὐ πιδκίης (μον ργορδγδίΐου οὗ ἰπὸ 1}1}0οἀ, 
(8δι (μι: Ὀ]οδϑίηρ οὗ ὑμΐ8 ἀδγ ἰβ δυδηεἰοηὶ 4180 ἴον 
180 βονθηί.--αοαἱ ονϑ. Α κἷδι οὗ Βοβἢῃ πδδ ἴὸ 
ῬΤΘΟΘαΘ [86 ροἷδὺὴ οὗ πιῶπῦθ. ἸΤΒΘΓΘΌΥ ὑπΠ0Υ 8.6 
ἴο υπἀογβίδπα ἰΒαὶ ΖοΒοΥΔἢ 8.868 Ἰοὰ ἰδ 6πὶ ουἱ οἴ 
Ἐκγρὶ, ἐμαὶ Ηδ Βδ8 ργονυϊἀϑὰ ἴον ἰβοτι ἃ ϑυῦβιϊ- 
ἰαἱ9 ἴον [μ0 8688-ροίϑ οὗἩ Εργρί. Βαϊ οἱ ἐλά πεχί 

4 ἘἙΌτ ΟΣ οἡ Ὁ] ον ἴπὸ ἔπ πἀὐδτηοηΐαὶ Ἰανν οὔ τε υίδσο ἴῃ δο](- 
ἀοΐοηοο δικαίηδι θα ἤθη ϑηοτβίοσ, Δ το! δὸ ἐμο ζυιἀδιηοηϊαὶ 
ἰὼν ἴον ἴ89 υπἰιοδιϊδτίης δρργοργίδιίοη οὗ μοδίδιθῃ πίϑάοπι. 

ππογτῖπς (ΠΟΥ͂ 58}8}} 860 ἐδά σίοτῳ ο77 ὕελουαλ, {, ε., 
(ΠΟΥ͂ Β88}} τοσοβρῃΐσο (0:6 ροτίουϑ Ῥσθβθῆσο οἴ 
Φομονδὰ ἰῃ {8 ἴδοὶ (μαὶ Ηθ δα βοαγὰ {ποῖγ τ Ὁ- 
ταυτί δραϊηϑέ Μοβθβ δηὰ Αὅτγου, δπὰ .ι88 δἢ- 
Ρἰἰοὰ ἴὲ ἰο Ηἰπϑο]ΐ, ἰὰ ἐμαὶ Ηρ ρῥγοδϑηίβ ἰἢ θπ {δ 6 
ἸΏΒΠΏΒ.--ΕῸΣ ὍΒαῖ ἃζὸ ΤΘΟ7 Τῆυδ ἀο (ἢ 
ΠΟΥ θἢ ΣοίΓ6 δηά ἀἰδαρροδν Ὀθἱπὰ 7 ΘΒ ον ἢ.-- 
Βυΐὶ 9 ΡῬΘορὶθ 880 στωυδὶ σοῖο ἰὸ ἐδὲ5 βϑῖηο 60ἢ- 
υἱοιϊΐου, ποδί τορϑηΐ οὗ (δεοῖσ τυτιηυτίημρδ, δοὰ 
ἔδοὶ ὑμδὶ 800 δδΥθ τουτγιυγοὰ δραΐϊηδὶ ΦΘμ ον ἢ, 
ποῖ δρβδϊηδί Ηἰβ βογυδηίβ. Τηυ8 πὴ ροχίδοὶ 
ῬΓΟΡΥΙΘΙΥ [8 ἃ βΒδῃοί Ιου οἵ [6 βαογρὰ οἵ οα ἰηΐεσ- 
ἩΟΥ͂ΘΗ ἰπίο {0 88π16 ἰΒΙΟΤΥ ἱπίο ψΒίοἢ (86 Β18- 
[ΟΥἿ οὗὨ πὸ Βαθθλί ἰθ8 ἱπίοσνοόουθη. Ηρποθ ἱὲ 
0] ]ον 5 δὶδὸ (πδὲ {π6 ἰγὰθ βδογοὰ οὔδοδ τηυδί δυ- 
(Βοπιϊοϑὶθ 1186} ὉΥ πιϊγδσυϊουθ Ὀ]εεδίηρσβ. ΒοΙἢ 
δΔΤῸ 508]6ἃ ὈΥ 8 ΒροοΙΔ}}Υ τηγϑίοτίουβ του δι ΐο. 
ι ἰθ βἰ χηϊβοαδπὶ ἐμαὶ ἴῃ (μΐ8 σοπηθοϊϊ ἢ ΑΘΤΟῺ 
τηυδί 6 [9 ΒΡΘΔΚΟΓ (ΥοΥ. 9), {88 Βα τηυδί δπι- 
Τ00 [86 ῬΘΟΡῚΘ Ὀοΐοσο Φϑθονδῖ ἴο Βυπιῦϊ]ε ἰΒοτ- 
δοῖνϑδ Ὀοίοτο ΗΪδ ἴδοα οἡ δοσουπί οὗ (ἢ εὶγ τ Γ- 
τυχίηζ. ΕΟΌΔΙΥ βἰχηϊβοδηὶ ἰθ ἰϊ, τ(μβ6ι [86 δ0ῃ- 
ετορδίϊου, ἡ μῖ]Ὲ Αδγοὴ ΒΡΘΘΚΒ, 8668 (8:6 τηδῃΐ- 
(οϑἰδίϊοα οὗὐ Φοθουδ ΒΒ ἸΟΥΥ ἴῃ ἰδ οϊουὰ. 
ΕΒΡϑοίΙ δἰ κηϊδοδηὶ, Βουγθυοσ, 18 ἷΐ, ἐμαὶ (ΠΟΥ 
8609 (μὲ ΦἸΟΥΥ τοϑὺ ΟΥ̓ΘΡ ()6 νῖἀθ τ] ΔΟΓΏΘ 88, 88 
{807 ἰπτῃ δηὰ Ἰοοὸῖκ ἰοναγὰβ ἰῖ. Α πιοϑὶ Ὀοδυςὶ- 
ἔα] ἰοσοῦ!} ὙΠῸ (86 ]Ἰἀο 688 186} [86 ΝΥ 
ΓΒβτουσὰ {π6 ἩΣῚ}ΘΥΏΘ88 ἰδ ἰγαηδῆρσυτεοὰ αἱ ἐμὶ8 
τηοπηθηί. [0 τὸ δδϑυπιθ (σῖἢ} Καὶ!) (δὲ (ἢ 9 
ΒΌΤΩΠΠΟῚΒ ὑ0 ΔΡΡΘΔΓ Ὀσδίοτο ΨΦ 6 ΠΟΥ 8 οαυϊναϊοηξ 
ἰο ἃ ΒυΠΠΠ]ΟῺΒ ἰ0 δοίη ουΐ οὗἩ 1ὴ6 ἰδπβ ἰ0 (6 
ῬΪδοθ σβογο (ἢ οἱουὰ Ββίοοὰ, ἰποη ἰξ σηυδὲ ὉΘ 
ΓαγῚ ΒΘΡ δεϑαπιϑα, ὑπαὶ {86 οου δα άἀοπ]γ ομδημεὰ 
ἰι5 ΡῬοδίι(ἴοη, δὰ τοπιουθὰ ἰο 1ὴ 6 ν ] ἀΘΓ 688, ΟΥ 
686 δρροδγϑὰ ἴῃ ἃ ἀουῦ]9 ἔογῃω, Νοΐίμον ἰδίης 
οϑὴ Ὧθ δάιιϊἰἰθά. ΗοΓγοῦρου 00] 08 88 δϑὲ 
80] ὁ ΔΠΟΙῸΠΟΘιηθ;ΐ οὗ [86 τιΐγδου] 088 ζοοαϊην, 
88 ἴπΠ6 ἱπιιηθαϊαίΘ δηπουποθιθηὶ οὗ ΦΖοδονδὶ 
Ηϊτιβοὶῖ, 

7Τλε ἀοιιδἷα πιϊγαοῖε ἐ{εε}7.--- 0 απ6116 οατΏ 9 
ὉΡ.--ΤῊ 5 ὨδΥγδίΐγο ἢ88 18 σουηῃίογρατίὶ ἴῃ {}}6 
παστγϑίϊυο οὔ ἰμ6 4081}18 ἴὰ Νυπι. χὶ. 4 βαᾳ., 7π8ὲ 
8ἃ5 ἴπ6 οἰϊαϊηρ οὐ δοοουπηὶ οὗ νηὶ οὗ ᾿δίεσ δὶ 
Βορἱἀΐπι 88 1ϊ8 δουπίοτραγί ἴῃ [86 δίοΥυ οἵ [86 
τγϑίον οὗ βιτἰο (Μ ον Ὁ88), αἀἰδιϊποίϊ ν᾽ Υ 80- ο8]]ο ἃ 
ἷη Νυμι. ΧχΧ. ἴθ το δίϊοη οὗ (86 Παυγαίἷγ68 ἰὸ 
ΟὯΘ ΒΏΟΙΒΟΡ ἰδ ἱτπηρογίδηϊ. ἘΠ τουτυτίης οὗἁ 
(86 Ῥϑορῖὶθ ἴῃ {80 Ὀοχίπηϊηρς οὗ [μοὶν ἸΟΣΠΟΥ͂ 
ἱπτουσ 186 ΣΙ ΔΘΥΏΘ88 ἰ8 ἰγοδίοὰ ψιλὰ ἰδ ὁ 
τοαϊοϑί ταὶ] 688, 8] ποδί 88 8 ἢ ]᾽ 8 δ᾽ οἰ" 688 : 
δα ἰμοὶρ τσ σης ἱονατὰβ 89 οπὰ οὗ ("9 
ὁούγημοΥ 8 τοραγἀθὰ 88 8 Βούϑσο οἴξῃοο, δῃὰ ἰβ8 
ΒΟΥΘΓΟΘΙΥ ΡῬαπίθμοα; 1 ἰ8 |ἴκ6 186 οἴἶϑθιοθ οὗ 8 
ὐδίατο τη8},, ΘΟΙητηϊ θὰ ἰῃ Υἱοῦν ΟΥ̓ ΤΥ γξδγδ᾽ 
ὀχροσγίθῃσοθ οὗ Οοὐ᾽ δ τιϊτδουϊ]ουβ μοῖρ. Αἱ [86 
ὙΔΙΟΣ οἵὗὁὨ δεῖ ουθῦ Μοβοθ εἰ πιβοὶ ἢ ἰθ ἰῃνοϊνοὰ 
ἰὰ {80 κυϊ!ι, ἱρουσὰ ἷ8 ἱπηραίΐοποθ; δηᾶ {86 
εἴἴι οὗἨὨ αυΔ115 'ἰπ δρυπάδηοο 18 πδὰθ α ἠυὰᾳιηοδὶ 
οὔ ἐμ Ρ6ΟΡ]Θ 0 ὑμαὶν ἰπιπηοάογαίθ ἰηαυϊ,θ8 66. 
ΑἸΟΙΒΟΣ αἰ ἔογθηοθ δογτοβροηβ ἰὸ {86 πδίυραϊ 
ἴοαϊυγοβ οὗ ἰπ6 ἀεβοῦί : (86 4αυ81]56 ἀο ποὶ Κεδρ 
σοι ; Ὀυΐ (86 Ρ60ρ]6 δπά {πϑιηβοῖνοθ βοΟ01- 

Ῥϑηϊοὰ ὈΥ (86 τοδηῃδ {11} {ΠΟΥ δτὸ ἰἰγοὰ οὗὨ οδίϊης 

ἷε..--ΑΟαπῖο αρ.--Πν. Το σοταΐηᾷ ο οὗ ἃ μοβί 

οὗ Ἰοουβὶβ ΟΥ Ὀἰτὰθ [88 (86 ογρίΐοδὶ δρρθῶσϑδῇοθ 

οὗ ἃ οουιΐη υρ.--ἸἾ 5, “118 (δ6 ἀτίϊο]9 οὗ 8 

πογὰ υϑθἃ οὁ0]]θο {176 }γ οὗ ἃ οἾ488" (Κ61}. ΥΧ, 
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Φρτυγομήῆτρα, Μυΐᾳ. οοἰωγπῖσεα, Ἰατρὸ απ8119, 
8 Ο96 Ὡδη6 ἴῃ ΑΣδΌΐϊο ΘΟΙΏ,68 ἴσοι ἐδοῖν ΤΑ 688 

--ἂν, ἴαϊι. Ηδγβ Κποῦοὶ: “ΤΏΘΥ ὈΘΘΟΙ8 ΥΘΥῪ 
ἴδι, Ἰποῦθ 480 ἘΡΟΠΘΟΘΕΥ, δά ἴῃ ἰμὸ Βργίηρ τιΐ- 
σταῖθ πο αγα, ἴῃ (Ὧ6 δβδαϊπαπιη δου πνατγά. 
Ἡρθσο ὸ 816 ἰο σοποοῖνθ οὗ ἃ βργίης τοϊργδίίοη. 
Εον ἐδ οὐϑηίβ ἀοβουῖ Ὀ6ἃ (001 ΡΪδ66 ἴπ ἐπ βοροπὰ 
τα Ὠἐι, ἧ. 6. δου οὐν ΜαΑΥ (χνΐὶ. 1; Ναπι. χ. 11), 
δη (80 α081}8 σαπιὸ [0 ἐδ [5.8011|168 ἤγοτῃ ἰδ 9 
δου ἢ -οαβί, ἔγοτα ἰ86 Ατδϑίδῃ Ου] (Ῥα. Ἰχχυῖῇῖ. 
26 54ᾳ.; Νυι. χὶ. 81). Ι͂ὴ Βῖ8 ᾿ΟΌΣΠΘΥ ἔτοϊῃ 
δῖπαὶϊ ἰοὸ Ἑαουἱἷβ ἴῃ ΜαγοΒ, βοδαδονὶ (Π., ν. 
800 54ᾳ.) δᾶν 8016 οἱου δ οὗἩἨ τιϊσταίουυ Ὀΐτάδβ, 
οὔ 'ϑυοὶ ὀχίοηϊ δηἃ ἀθηβθηθϑ8 8ἃ8 ὨΒΥ͂ΟΥ ὈΘΙΌΤΘ ; 
ΠΟΥ͂ οδῖη8 ἴγοιῃ ἐπδὶν δου βογ πη -αὐδΥίογβ, 
διὰ ψογὸ δδβίθηΐϊπρ ἰοναρὰ ἔπ 8β68-οοδϑί (). 
ῬΓΟΌΔΟΪΥ (ΠῸΥ ὙΟΥΘ 40.118, δἱ Ἰϑαβί ἴπ ραγί.᾽᾽ 
ἘΌΤΙΒΟΥ ΡΥ ΟἾΔ ΓΒ ΟἹ {110 Δουπάδηοθ οΥ̓͂ αυδὶ}8 
ἴῃ (μ089 Τορίομβ, 8600 ἵπ Κποῦοὶ (ρ. 166) δπὰ 
Καὶ] (11., ν. 66). .““ΤΏΘΥ ἃσθ δοιμηοϑίϊηθβ Β0Ὸ 
ἐχθδυβίοα ἱπαὺ ἰμ6Υ̓ σδὴ ὯὍο σδυρηί τὶ ἰδ 6 
πδηά᾽᾽ (Κ6ὶ)). βοῖῃο ἰάθη Ὺ [89 ΤῸ] τὶ} ἐμθ 
ζαία οὗ (6 ΑΥ̓ΔῸΒ [8 Βοτὶ οὗ ραγίγ ἀψ9]. Οὐ ὀοῦσβθ 
1} τηϑὶ 6 δϑϑυτηθι ἰμδὺ {60 15. 86}1065 ἴπ {9 νυ]]- 
ἀθγμθ8585 ΝΟΥΘ ΠΟ ΤΏΟΓΣΘ δΟΠΗποά ἴο ἰλλ6 401}81}8 ῸΣ 
ταθδϑὶ ἰμ δὴ ἰο ἐλ) ἸηΔ 8 [Ὁ Ὀγοδά. 

Τά παηπα. Ὕοτθ. 18,14. Α Ἰαγοσ οὗ ἅον. 
Α ἀοροδὶς οὐ ζ8}} οὗ ἀθν.-- ἃ ἅππί, ἡ. 6. δὴ 
δου δησθ0 οὗ 8Π18}} ΚΟΥ 618. [7 ἰμ6 ἅπαξ λεγ. 
ὈΘΌΓΙΣ 16. ὀχρ δἰ πθὰ βαρ δοσοσάϊηρ ἰο ἐδ 

τοῦῦ ὭΌΓ,, ἰ0 Ῥ68] οἱἥ, Βο810 οἱ, τσ φοὺ ἐπ πιο- 
(Ἰοῦ οὗὨ 56} }Ὺ οὗ ἰοδί-βμαρϑὰ Κϑρηοΐθ, θα ποῖ ἐμαὶ 
οὗ οοαριυ]οαιὶοά Κοτπ61]8. Βυΐ ῬΟΓΒΔΡΒ ἰδ9 ποίϊοῃ 
οὗ 89 ]]16 ἃ ΚΘΡΏ 68 οὗ στδΐη 8 ὑγϑηϑίδγγοα, ἰπ 86- 
σοτάδποο ἩΣΓῸῚ ΔΡΡΘΒΤΘΩΟΘ, ἰὼ ἐμ680 ᾿ΚΘΓΏ6]6. 
“« Ασοογάϊηρ ἰο γοῦ. 81 διὰ Νιιη. χὶ. 7,᾽" Β86Ὺ8 
ἘΚ ηΟΌΘ], “189 Τρ ῆη8 ΤΟΒΘΙ Θὰ πὰ ΘΡΡΟΆΤΘΏ6Θ 
189 π1ῖ6 οοτίδπάθν 86048 (8π14}}, του ηὰ Κουῃ 6}5 
οὔ ἀ8}} ψλθ οὐ γον 88 στοθῃ 6010.) δηᾶ ἰδ 9 
66] 110πὶ (τ 681). Ακχαΐῃ ἢ βαυβ: ““ Αοοοτάϊης 
ἴο (0 ΟἹὰ Τοβίαιηοηΐ, [6 ἀθνὴν Θοσ68 ἔγοτῃ ᾿ιθἃ- 
γοη (θευΐ. χχχὶϊ!. 18, 28: Ῥχγου. ἰϊ. 20; Ζθολ. 
ΥἱΙ!. 12; Ηαρ. ἱ. 10); τνῖι ἰδ ὑπὸ πιϑῆὴϑ ἀθ- 
βοοπαεά (Ναπι. χὶ. 9); {119 Βθϑίῃβ ὑβογϑίογο 11 Κθ 
Ὀτοδὰ σαϊποὰ ἀότῃ ἴγομι ἤοδύθη, δηα ἱβ οδ᾽ δὰ 
4“ φΟΤη οἴ μοᾶνύθη,  ὈΓΘδα οὗ ῃθανοπ (8. ἰχχυὶ!. 
24; ον. 40). ἘΕυγίδον οὐ Κηοροὶ τοϊαΐθβ ἐμαὶ 
86 διοίθῃίβ δἷβο δυρροβϑά, ἐμαὶ ΠΟΠΘΥ͂ σαϊπϑὰ 
ἀονγὴ ἴγοπι ἐδ9 δἱῦ; θῆσθ ᾿θ βῃουϊἃὰ τηογθ 
ΧΟ αἰδιϊη συ ΐϊθὰ Ὀούννθοη ἐδ 6 Ὠοίΐοη8Β οἵὨ βἰ- 
ΤΑΟΒΡΊΟΥΟ δηα οὗ Βοδύθη 88 6 ἀπο! ρ- »͵δ 690 
οἵ ἀοά, σοΡ. ΦοΒη γνἱ. 81, 82.---ἹΜ 8 Βυ.---Τ ὁ 
Οχρ δηδίϊοι ὑπαὶ [9 'ϑ (9 ὍΘ ἀοτίνθα ἔγοια 122, 
ἴο Δρρονίίοῃ, δηὰ ἰμδὲ ἐπθ Οχρυθϑβϑίουῃ ἐμ θΓοίουθ 
ΤΘΔΠΒ: “8 ῬΓΟΒθηὶ 18 ἐπα ̓ (Κιπιοιὶ, Γ᾿αΐμον, 
αδοδβοηίυδ, Κηοῦο), Κυτις), ἀοθ8 ποῖ δβαϊξ {89 δοῃ- 
ἰοχὶ, τ ἰοἢ που] ὰ τηαῖκο ΔοΒοΒ γορϑαὶ αὶ ἐμ 6 
Ῥβορὶθ δὰ βαϊὰ Ὀθΐογο Ηἶπ), ἰ0ο Βα ποίμίηρ οὗ 
489 18οὐ ἐπὶ 80 ἀογίγϑιΐοη οὗ ἐἰδ9 ποίϊοη “ὁ ὈΓΘ- 
δου γοιῃ (ἢ 9 γ ΥῸ ἷ8 ἀϊδραϊθὰ. Οἱ {86 6οῃ- 
ἘΥΔΙΥ, 86 ἱπίογργοίδιϊοη οὐὗἩ ἱμὸ ΧΧ.. ΚΟ] δπὰ 
οἰ γΡ, τί ἐστι τοῦτο, φοτίθοι γ δοσογὰβ σὶϊῃ [Π 0 
δοῃποοίΐοΏ. ΤΟΥ͂ δαϊα : “Παὶ 8 ἐμαὶ ἢ Ὀ6- 
οδῦδο ἐμπογ αἷά ποί ἱξπονν δαὶ ἰΐ 88. “' ἸΏ ἴον 
ΤΏ Ὀοϊου 8 ἴο ὑμ9 ροραϊαν ἰδηιδρθ, δῃὰ ἰθ ὑσο- 
δοτυρά ἴη ΟΒα]άθο δὰ Ειβίορίο δὸ ἴπδὲ ἰλ ἴθ 
Ἰοαἰδρυ δ Ὀν (0 Ὀ0 Τοραγάθαὰ 88 δὴ οἹὰ Κ'μϑιἱιὶο 
ἴοστα ̓" (Κοὶ]). 
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Τὰς παίωταζ πιαηπα απα 1λὲ πιϊγασυΐοιι πιαππα.--α 
Οορ. ὑπὸ δγέϊο168 ἰὰ {86 ΒΙ0]6 Β᾿οἰϊο δ Υ168. 
ΚαοΙὶὶ βαγϑ: ““ΤῈ18 Ὀσοδᾶ οὗἩ δβοδνθὴ νγὰ8 σίγθῃ ὈΥ 
ΦοΒοΥδἢ ἰο ΗΪϑ Ρ60}]6 ἔῸΣ 80 ἢγβί {ἴθ δἱ ἃ βοᾶ- 
ΒΟΏ 8δηά ἴῃ 8 ρἷδοθ ΠΟΘ ὩδίυΓ8] 8 ηδ 18 8ι1}}} 
ἤουπὰ. Το παίαγϑ] δῆπδ 8 πον ἔου πα ἰὴ ἰδ 9 
Ῥϑηΐηβαἷα οἵ Καί δύ} ἰὰ Φυ0 δηὰ Ψυ]γ, 
οὔθ ουὐθἢ 88 ΘΔΥΥ 88 1 ΜΔΥ, τηοϑὺ δΌσ δ Ώ0}γ 
ἴῃ ἐμο νἱ οἰ ἐγ οὗ Μί. Κ᾽ αἱ, ἴῃ  αἂγ Εείγδη δηὰ 
ἘΒΟΒΠΟΙΚΏ, θὰ 4180 πὰ ΤΔΑΥ αδυτυηα οὶ δὰ 
Ταγὶῦθ ἢ ΑΕ νεβ αι Βοΐϑοη, {11., ». 76, 129), δηὰ 
ΒΟΙῚΘ ΥΑΙΟΥΒ βου ἢ -οαδὺ οὗ Μ|ι. 5΄ πὶ (Βιιίον, 
ΧΙΨ., ν. 6760), πβοτο 1ὸ ἴὰ σάσῖὶ ΘΔ ΠΟΥ Ο02Ζ608 
ὉΥ προ ουἱὐ οὗ {πῈ6 ὉΓΔΏΘΙ 68 οὗ {110 ἱδΔνῖδ- Γθ0, 8 
βογί οὗἉ ἰδιαδυβὶς, δὰ ἰπ {6 ἤογπὶ οὗὁὨ 81:)4}} ρὶο- 
Ὁ0]98 ἴ4118 ἀονσῃ ρου (Π9 ΑΥΥ ἸοΑΥο8, ὈΥΘΉΘΙ168, 
δηὰ ἰμόογηὴβ ὙΒΙΟὮ Ἰἰὸ ὑπο ἰδ 6 ἰγχο685, απὰ ἰδ 
ξαϊμπογοὰ Ὀρίοτθ βύηγῖ8θ, Ὀὰὺ τη61}8 ἰὼ (86 θεὲ 
οὗ 9 βῦῃ. [ἢ γοδσϑ ΠΟΘ σϑὶη ἴθ Θυυπάδηί, ἱξ 
8118 ἸΏΟΤΘ Ρ᾽ ΘΠ ΙΌΠΥ ΤΡ Β'Χ ὙΘΘΚΒ; ἱπ ΤΩΔΗΥ͂ 
γΘΔΥΒ ἰὐ 18 δ ἰΓοἷγ τδηϊηρ. [{ Β88 6 ΔρῬΘαΥ- 
800 οὗ γυπι, δηὰ [88 8 Βυγοοῖ, ΒΟΏΘΥ- ἢ Κ6 ἰδϑίο, 
δηὰ ὙΒΘΏ ΘΟΡΙΟΙΒΙΥ υδοᾶ, 8 δαϊὰ ἰο Ὀ0 ἃ ρϑῃΐ]θ 
ἰαχαίϊνο (Βυγοκβατάιί, ϑυτία, Ρ. 600; Υ 6]]δβιϑὰ ἴῃ 
ΒΙοΡ, Ρ. 674). Τ ΘΟ ἀγὸ ὑμ8 ργοϑϑηϊθα βΒοὴ0 
βιγ  κίηρ Ῥοϊπίβ οὗ γοβοιῃ Ὁ]δθ 00 Ὀοίτθθη [86 Ι]8}- 
Ὧ8 οὗἩ [86 ΒΙ0]60 δῃα (0 ἰδιηδνὶθῖ τηϑθηα. Νοῖ 
ΟἿΪΥ ἷἰθ {π6 Ρἷδοθ ΘΓ (ἢ 6 ϑγδο] 065 ἢτβί σθ- 
οοἰγϑὰ δηὴδ ἰδ9 8810 88 ἰδαΐ ἱπ ἩΔΪΘΩ ἰΐ ἰ9 
οὈίαἰποαᾶ ποῦν, Ὀυΐ ἐμ ἐΐηθ οΥ̓͂ {10 γοᾶῦ 8 {9 
ΒΆΤΩΘ, ᾿ΏΒΒΙΑΌΘΝ 88 ἐμ6 1δὲ ἀδΥ οὗὨ ἰδθ δβοοοῃά 
τοοῆ ἢ (ΥΟΣ, 1) 18}18 ἴῃ 86 χα 44]6 οὗ οὺνρ Μααν, 
ΟΡ οὐϑὴ 8.1}} Ἰαΐθσυ. ΑἾἶδο ἱῃῃ δοορ, ἴοτη δῃηὰ δΡ- 
ῬΘΆΣΒΏΟΟ [86 ΓΘΟΒΟΙΩΌΪΔΠΟΘ 8 ὈΠταϊβί Δ Κ8 10, δ᾽ 69 
(89 ὑδιρασ δὶς Ἰδῆμδ, ἐμβουρὰ οὗἩ δ ἀ0]} γον 
οοἷον, γού τ θη 1 78118 ὉΡΟῚ ϑίομοϑθ 18 ἀθβοσί Ὀθὰ 
85 ὙΕιΐ6 (ἢ6 ΣΘΟΒΟΙΙΌΪΔΠ6Ο ἰδ ᾿ἰκονν 180 566 ἴῃ 
(}}0 164οὲ, (Βύ 10 ζ4118 ἸῺ ζοΓ ἢ 6186 ὉΡΟΩ {1106 ΘΑΓΝ, 
ἷβ καί μογοα ἴῃ [86 τηοτῃΐῃρβ, τη6]15 ἴῃ ἰδ6 δυῃ, 
Δα ἰδβδβίθθ ᾿ἴκὸ όπου. ἯἮ 8116 μ686 ροϊηΐδ οὗ 
δατοοιηοηὺ πα  ὈΪΔΌΪΥ ρΡοϊηὺ ἰο 4 οΘοπμποοίϊοη Ὀ6- 
ἔσθ {.9 πϑίυγα] δὰ 80 Β10]168] τηϑηπηδ, γοί 
(86 ἀΠἔογθησοβ  ΒΐσΏ σῦη Ῥ6Σ8}1961 τἱΐδ 4]} οὔ 
1:0 ΤΟΒΘΙΠΌΪΔΠ668 ᾿παϊοδίθ Ὧ0 1688 ΟἸΘΑΡΪΥ (ἢ 
τοὶ ου]ουΒ ΟΠΔΥΘΟΙΟΣ οὗ (80 ΒΟΔΥΘΏΪΥ Ὀτοδά.» 
Του ΚοΙὶ Ἰοανοδ ἐμο τηαίέον, τ ῖϊμοῦί σοσοποϊ της 
ἐδὸ ὑνο Ῥοδίἐΐοηθ. Τ}0 ται ΓΔΟΌΪΟ.Β ΤηΔΏη8, ΒΘ 
ΒΔΥΒ, ΔΒ Θηογοα ὉΥ (9 Ιβγδϑὶ 98 (ΟΣ ὙΘΩΓΒ 
ἸοΩΩ ΘΥΘΓΥΤΒΟΤΟ ἴῃ ἐμθ ἩΙΙΔΘΓΏΘΒΒ δηὰ οἱ 4)]]} 
ΒΟΘΒΟΙΒ Οὗ (86 Υο8Υ ἴῃ αὐδηϊ  6α08] ἰο ἰδ9 
ΔῊ οὐὗἩὨ (86 ΟΡ ὨΌΙΊΘΙΟΙΒ ροΟρὶθ. Ηθημρδίθῃ- 
ὈΘΡΡ᾽Β ὑΠΘΟΤΥῪ (Ο εολίολίε ἀε6 Βίζεαπι, ». 280) (μας 
(6 παι γ) Δ Πὴ8 ἩΓΒΙΘὮ 18 ἔστη θα οα [89 ἸΕΑΥ 65 
οὗὨἨ {δὸ ἱδανυίδ- Ὀυ8} ὉΥ (890 Ββίϊης οὗ δὴ ἱπβϑοί 
(Δοοογάϊωρς (ὁ ἃ ἀἰβοούοσυ οὐἠ ἘΒΓΘΏ ΒΟΥ ᾽8), ἷ5 
[ἢ9 παίυγαϊ βυ δϑιταίαπι οὗ (86 τιϊγδουϊουβ δοθ- 
ἄδῃοο οὗ τδπῶδ, ἰ8 οοπηθαϊοα Ὁν Κυτὶς ΠΙ., Ῥ. 
84, Κυγσίς οδῃ δοῃποοῖγο ἐμαὶ ὑμ6 Ρ60}]6 ᾿ἰνοα δὲ 
Καοαάοβὰ τ} ΓΕ “ΒΘ ΎΘ ἢ ΥΘΟΙΒ ἰΏ ΔΡΟΒΙΔΒΥ͂, δηά ἱπδὶ 
ὩΘΥΘΥΓΠ 1058 ἀυτίηςς Α]} (8 (πιὸ ὑπ 0 τϑοοϊγοά 
ΤΟ ΌΪΑΣΙΥ ὑμοῖρ ρογίϊοη οὗ σβηηδ [0 ΘΥ̓́ΘΤῪ ΙΠ8}. 
ΒΥ (δΒῖβ τοοιμοὰ οὗ αἰβἐἰη σα θείης (88 τα ΓΟΌΪΟΟΒ 
ἴγοτη {80 Ὡδέυγδὶ ἸΏ Πη8, γ7ἷὰ 6016 ἰ0 ἰ!6 ἢγρο- 
{8 6818, (δαὶ [89 Ῥθορ]6 οὗἨ βϑγδθὶ γοτο ἔβὰ σψ1} 
ἵνο εἶπα 8 οὗ σηϑηηᾷ; [ἴ0Ὁ ἦξ ὙΠΠ ΘΟΥ ΔΙ ΪΥ ποῖ ὈΘ 
δεοϑυιηϑὰ ἰμαὺ (Π6 πϑίυγαὶ [4}1] οὗ τόδῆπα ἀυτίης 
8}1 πὶβ ἐἰτηθ Ἧῶ8 ΒυΡΟΤΏδΙ ΓΑΙ Βυβροη θά, 868 
ἴῃ 8 ΒΙταἑ δῦ ΤΏΔΏΠΘΥ Καὶ οὐ χυΐ. 10 τγαἶζο οἂἱὲ 
πο Ῥ᾿]]ὰτὲ οὗ οἰοαυά. ὕοη βδυπιοῦ δὰ Κυτίς, 
ἯΘ ΙΠΔΥ ΤΘΙΏΔΙΚ, 80 88 τοσοΐ Ὀογοπὰ Κιεὶϊ!, 



θέ ᾿ ἘΧΟΡΌΑ. 

ῶὼ8 Καὶ] ἀο069 Ὀογομὰ Ἡδηρδίθηθογα. Ρια. 
ΚοΙϊ, ν. 72, αμὰ ἱμβὸ ποίθ οὔ ἰὴ βϑ:θ ῬΆβα. 
Βοίνοθα (9 ὈαϊάΪγ ᾿ἰΐθγα] ἰμπιθγργοίδιϊοα δου 
(89 δι} 18 πθη8 οὗ τνοπάογ-Ἰονίηρ Ἰοροηάβ [ἢ 
Υἱοῦ ΔΌΟΥΘ ἀθβουϊ Ὀ64 ΤΕΟΟρΡΉ 268 ποιδίηρς δἰ ρθογ; 
ἢν ἀο68 ποὺ πα ογβίδηα (86 ΒγτηὈο] 16 ἰδηζυδβο οὗ 
80 Κποοογϑῖὶσ τοὶ σίοη, ΠΟΙ 866 ΠΟῪ δὴ υὑπά6γ- 
δβιδηάαΐϊηρ οὗὨ (18 1}}18 Ὁ8 88 πιοἢ} ΔΌΟΥΘ {86 τὐγί(ῖ- 
68] 88 6 1119γ8] ἰηἰογρτγοίδιίοη. Τὸ ἀοΐθοί οΥ͂ 
ἐδ Ιαἰΐον σοη 8188, 88 ἰο Βυ Ὀϑίδηοο, ἰὰ ἐδ ο οἰΓουτ- 
βίϑῃηοθ (δαὶ ἰύ ἰάθης ἔ68 (ἢ9 οοποορριΐοῃ οὗ παίωγε 
γί ἢ (μα οὗὨ (86 οοπίπιοη ἐχίεγηαὶ τσοτία ταἰὶδοὰ ὉΥ 
8 Ῥτονϊ ἀθη 1} σουογητηθηὺ ΟὨΪΥ͂ ἃ 1110 ΔΌΟΥΘ 8 
τρδίου 8) δγβίθιῃ ; δϑ ἰο ἔοόγη ἰξ 18 ἀοίθοίἑγο ἴῃ 
ἐβαὶ 1 ΙἸἀϑηί 1868 (1160 οτὰ δηἀ (89 Ἰο ον, δπὰ 6δ5- 
ποὺ υηἀογθίδηα δηὰ δρρτθϑοϊδίο (89 βροοῖϊῆο αἷΐ- 
ἴογθησο Ὀοέψοθῃ (Π6 μοαί θη γ δὰ ἐπ 6 ΒΥ πὶ- 
ὈοΪ 1681 Ἔχργοββίου οὐὗὁἩ ἰ6 ἰμβοοογαίῖο βρίσὶς 88 ἰΐ 
δΙοηἀθ ἰοροίμονΡ ἰάθδβ δηὰ δοίβι Κυγῖς γοίδιβ 
ἴο (86 τηῖτϑο]9 ἱη Φοδη ἰϊ., νεϊποαὶ οΟἸΘΘΥΪΥ ΔρΡΡτο- 
Βοηπάϊηρ ὑπαὶ (θ᾽ ταϊγδοῖο σουἹὰ θ6 {9 τηϑγοϑὶ 
ἐγίδο, ἰ{ ἴθ Βοϊΐοι οὗἨ 156 τι ΐγ86}6 οὗἨἩ [δ9 Ἰ8ῃη8, 
δ 1.0 οοτγϑσὺ 0η6, ἰ0 ΒΩΥ͂ ποίδίπρ οὗ 6 ονἱάϑηὶ 
οοηδὶοὶ οἴὨ {1118 τ Φοἢ Υἱ. 82. Καοθοὶ, τ ο89 
Ἰοδγῃϑᾶ ἀϊβαυϊβιιοη οἢ {86 τηϑῆηδ (Ρ. 17] 4204.) 
βου] ὰ Ὅ6 δοηϑυϊοὰ, ἐδ βἰϑίοα (6 αἰδιϊησίϊνα 
1οδίοΓγο8 οὗ ἐδ τοϊγδουϊουβ ϑηηδ, ἢ ϊοἢ ἢθ Τ6- 
ξδτὰβ ΔΒ ἃ ᾿οβρϑηπάανΥ ἰδίῃ : (ἃ) Τὴ πιδπηδ, 80- 
οοτάϊηρ ἰο ἐμ Βἰ Ὀ]1οδὶ δοσουῃί, “δοῦλο τὶ ἢ ἐπ 
Ταὶθὺ δηα ἀΘΥ ἴσγοπι ἤθαύθη (ΧΥ͂Ϊ. 14) ;"---δβὸ Κυτίς 
1Π1|.,. 28. Βυὶ βἴποθ ἰμῸ τηΐδὶ ἀοϑθβ ποί δοῖῃβ 
ἄονη ἔγοπι ἐμ ἱβγοῦθ οὗἁ Οοά, {89 τηοδπΐπρ ἷβ 
Β᾽ ΠΡΙῚΥ ὑπαὶ 1ξ σοῦλ68 ἔγοπι ΔΌΟΥΘ, ἢοὐ ἔσουι ὈθΊον. 
(Ὁ) “Ἰι ἔ8118 πὰ βδυσῖὴ ἱτηηθη8θ δθυπάδηοοθ ἐμαὶ 
ΘΥΟΤῪ ῬΘΥΒΟῺ οὗ [8 ὙΟΤΥῪ ΠυΙΛΘΤΟΌΒ ΡΘΟρίθ ἀδὲν 
ΤΟΟΟΙΥΘΒ 8 ΟΠΠΘΡ (γ 68. 10, 86). ΤῊΘ οἴμδν, 
ΒΟΥΤΟΥΟΡ, 9 8 ΥΟΣῪ Ἰηοἀογαίθ μδηὰ ΙηΘΑ8ΌΓΟ6, [86 
ἰθη ρδγὶ οὗ δὴ δρδῃ, οὐἱ αἰ μα} ΒΑΥΑΪΥ ὁ ἀοῇ- 
πἰῖθ αὐδηίϊν, υἱά, 611 11., ». 74. (6) Ευτίδογ- 
ΤΏΟΤΟ, “(089 ἯΒΟ μαίθον 8} 9 Ἰηϑηηδ σ6ο]] οὶ 8]- 
ὝΔΥΒ ΟὨΪΥ ᾿υδὺ τ μδὺ {ΠΟῪ ποοᾶ, ΠΟ τοῦθ δπὰ πὸ 
1688." ὙΤΠῚ8 18 ΟἰθαυΥ ἰοὸ 6 Βγιθ 0116 8}}7 6χ- 
Ῥηοἃ οὗὨ δουἰθηίθάπμοδββ δηὰ ϑοιημηππίίγ. (ἀ) 
“Τὴ δῆ )8 [818 ΟὨ]Υ ὁπ. {86 8ὶχΣ πογκίηρ- Δ γ8, 
πού ΟἹ ἰμθ βϑύθῃηι  ἀδυ, ἰὺ Ὀοΐης {86 ΞαθΌΔΙΝ 
(τογ. 26 8ᾳ.). ἡ ἐδῖβ ἰ8 ἰο ὃθ οὐδογυϑὰ ἐμὲ [ἢ 18 
ΟΣ ΣΔΟΓ ΔΙ ΠΑΥΥ ἔδοὶ 88 ἠθοἀθα ΟὨΪΥ͂ ΟΠ096, ἰῃ οτὰο» 
ἰο βηποίίοῃ 86 βδΌΘΘΙΝ ; (86 ἴδοῦ ΤΏΔῪ αἷ80 Ὁ6 
ὀχρ αἰ πϑὰ ὈΥ͂ ὑμ9 οἰγουτηβίθποθ ἰμδὲ οὐ {π6 ἀ8 7 
Ὀοίοτο 8 οΟΧίγδου ἀἸ ΠΔΤΥ, ἀου]ο Υ4}} οὗ τηϑδῆ 8 
ἰοοῖὶς ρἷδοθι (9) “"ΤῈΘ πηδῆῆδ ἩΔΙΟΙ ἰ8 Κορὶ ονοῦ 
ἔτοτα 086 ὑγου κί ἢ ρ- ἀδΥ (0 ΔΟΥΒ 6. ὈΘΟΟΙΠ 68 ΤΟΓΤΩΥ 
διὰ οβεπεῖνο (νον. 20), ταὶ ϊδύ ἐμαὶ Ῥγθβογυοα 
ἴτοτα ἴθ βἰχυ ἀδ (0 (6 βϑυθῃίῃ θθρβ φοοὰ 
{τ|- 24), ἴον Βῖσ ΤΘΔΒΟΏ, Ἔχοορέ οὐ ἰμ6 β' χὶ ἢ 

ΔΥ͂, {89 ΤῺ πηδὲ ΑΙΝΤΔΥΒ 6 Θαῖθ ἢ οἢ ἐμ 9 ἀδγ 
6 ὴ ἰΐ ἰ8 ραϊποτοα,᾽ ΤἈβ ἴοο 8 8 βἰπρθϊαγ, 
δηϊριηδαίϊοδὶ ἕδού; Ὀμΐ ἰΐ 18 οἸδατθὰ Ἂρ ὉΥ Ἰοοϊκείης 
δὶ ἴύ ἴῃ 18 τοι ἰάθδ] Ἰΐρῃί, ΤᾺΘ ΘΌΡΡΙΥ ἡ οὶ! 
μοϑίμθα Ῥτουϊάθησο ἤθαρ8 ὉΡ ὈγΘθα5 Ἰγοσι8, ἀ6- 
ΟΑΥ͂Β, δ 5Β116}}]8 οὔθ ΥΟἾΥ: ποί 80 {16 ΒΙΡΡΙΥ 
Τοαυϊγοα ὈΥ͂ (80 Βαθθδι ἢ τοϑέ, βαουϑὰ ζοϑιϊνι ἰοβ, 
δηὰ αἰγνίπο βογνῖοθ. ({) “1 8. στουπά ἰπ {}16 
Βδῃἀ-τ0}}}, οταϑδὰ ἴῃ ἐπ 9 ποσίν, δη ἃ σοοκοὰ ὃν 
Ὀδκκίης οὐ ΟΣ] πη ρ, τυ89 6. σ. ἰῃΐο σαἶκο58 {νϑγ. 98, 
Νυπι. χὶ. 8). (5) [ἐ ρρϑδασβ ἴῃ βθῆθγαὶ 888 βογὶ 
οὗ Ὀγοδὰ, ἰδδβίϊηρ 1119 Ὀακοὰ οοά (τον. 81, Ναπι. 

χὶ. 8), διὰ 18 αἱ Άγ8 οΔ]] 9 ὉΠ. οϑθῃ [2 (υἱά, 
ΥΟΣ. 16), ἰο ΒΑΥ͂ ποίδίηρ οὗὨ ἐμ πιϊγασυϊουβ ἀου- 

ὈΠπρ οὗ 89 φυδη  Υ (τονα. δ, 22)."" ΤΆ δέξο ν 
Τϑαίατο οοῦθ8 δὲ Οὔ60 ἰο ποίϊμίημρ, ἱΥ γΉῊ αϑϑίχηθ 
ἐῃδὺ οὰὐ ἰδ δἰχί ἀδὺ ἐπ 6 0 γα ἃ ἀου Ὁ ]6 741] οΥ͂. 
ἸΏΒ Π 08. Ηον ἴ8Ὁ (9 ᾿8Πη8, ΤΠ ΙΘῺ σοη 815 ΠΟ 
ἰαυϊηδοθοῦθ οἱ θηΐϑ, Ὀσὰὺ ΟὨἹΥῪ κί σο086, τγῦ8 ταΐη- 
κἰοὰ νυ ἑανϊμδσοοιιβ οἰθαιοηΐδ, ἴθ ΟΥ̓ΔΟΥ ἴο ὉΘ 
806 αὐἴοὸνῦ {Π6 ΤΩΒΏΠΟΥΣ οὗ ἰδτϊπδοθοὰβ 004, τ 
ὨθΘρα ποὺ ἱπαυΐζο; δ 81} ονοπὶβ (89 [8.86] 1168 
ΘΟοΙ ἃ οὶ αὐϊουναγὰβ πᾶνὸ δαὶϊά, οὗ 8 ῬσοΟρΡοΥΪΥ 
ἰαυϊ δοθουβ δυ Ὀδίδηοθ, Δη ἰμαὶ ἰο0 οὗ ἃ ΒΌΡΟΓΙΟΣ 
Κὶπα, ““Οὖν βοαὶ Ἰοδίμοία {818 ᾿ἰχοϊ Τοοά.᾽ Τὴ 
Βρίθμον τὶΐὰ πιϊσὰ δι ἢ, ποπᾶθν, δηὰ σταδί- 
χὰ μαα ἱπνοβίοα (89 δηὐογηθηὶ οὗὨ (Β9 τηϊγδαῦ- 
Ἰοὰβ ἑοοά μεὰ νϑηΐϊβδβῃοά. Αοοοτάϊηρ ἰο Κι αὶ], (89 
οοππῃθοίϊοιυ οὗ {6 πδίαγαϊ 8 πὴ τὲ (ἢ [ἢ 6 τοῖΓδοτι- 
Ἰοῦϑβ δηλ 18 μοί ἰο Ὀ6 ἀδηϊοά, Ὀυΐ τγϑ 8γ 8180 ποῖ 
(ο οΘοῃοοῖνο οὗ 8 τθ6 1760 δυρπιοηίαίίοη, Ὀυὶ (86 οἵπ- 
Ὠἱροίθῃοο οὗ Θαοάἂ οτοαίοα ἔγοπι (μὸ πδίυ γα] βυδ- 
ΒίδΏ00 ἃ ὨΘῊ ΟΠ, “ἍΜ Ϊδ6 ἴῃ αὐ }} 7 δηα α0.81- 
ΕΟ 88 ἴδ ἰγβηϑοοηα8 ἰῃ0 Ῥγοάποίβ οὗ πδίῃγο 88 
(69 Κίηράοπι οὗ ζτδο0 δηὰ βἴοσυ οὔΐδαΐποβ ἐδ 9 
Ἰκϊη άοπιβ οὗ πδέυγο.᾽ Βαὶ Οδτῖϊδέ, ἴῃ Φοδὴ νἱ., 
ΒΡΘΑΙΚ8 οὗ ἃ τη ὴη8 ἰῃ ἰδ 6 Κη ρχάομ οὗ ᾳζτδο0 δηὰ 
εἴοτγ, ἰῃ οοπίτγαϑὲ τὶ ἐη6 Μοδβαὶς τ᾿ 8}Ώ8. ---Αο- 
οογάϊηρς ἰο Κυγίξ, γδο, Θθρϑοΐδ νυ ἴῃ ορροβί(ΐοι 
ἰο Καὶὺὶ Βἰίον, 0] ἰδ 6 ορίπίοη οὗὨ ϑβϑοδυδοσί, 
(89 ὩΏ8ηΠ8 8688 ῬγΘρδγϑα ὉΥ 8 το ΐγδ0}9 οὗ οτηηΐρο- 
ἔθησθ ἰπ (6 δἰιωοβρῆογο; δοσογάϊηρς ἰο βοδυδοτί, 
ἰδὲ ““ἰθηάθηο ἰο ὑμ9 ῥγοἀυοίΐοπ οὗ πιδπὴβ τι ἷο ἢ 
δὶ (86 τῖρμι ἰἰπηθ ρογιιθδιθα ἐμὸ υἱί δ] σίηρ αἷσ, 
δηὰ νυ ( 11 41} (η6 γἱία] ἴογοοϑ οὗ (ὁ Ἰδηὰ, μ88 
Ῥτορδρδίθα 1:86] β }}}, δ Ἰοδϑί ἴῃ (δ9 ἰ᾿ἰνῖπρ 
ἐμ οἰκοίβ οὗ [80 ταδῆπδ- ἰδ γ 88. Τὸ παίυταὶ 
ἸΏΔΏΏΔ, ἰθθη, ἰδ 84 ἀοβοοπάδηὶ οὗ ἰδ ΒΙΌ]1ςδὶ 
τήϑηηδ, Ὀυΐ ἃ ἀοροπογαίο βοτί, ἀουοϊοροα ὈΥ {9 
Ῥυαποίυγθο τοϑὰθ ὈΥ (0 σοσμιὶηθαὶ ἰηβοοῖ ἰῃ ἐδ9 
ὈΥΔΏΘΒ6Β οὗἨὨ ἰδ ἰαγίδ. νυ ! 
9 δΔΓ΄Ὸ ΒΡΘΟΐΪΆΙΥ ἰο οοηϑι ον ζατίμον (1) (86 

Ῥτγοβογναίίοπ οὗ 8 ροί, οοπίδἰ πἴηρ 8} ΟΤΉΟΥ οὗ 
ὨΙΒΏΏ8, ἰῃ (9 ΒδῃοίθδτΥ ; (2) (86 Βροοϊβοδίοι οὗ 
πὸ (πιὸ ἀυτίης τ ῖοὶι (86 86 οὗὨ ΙΏ8ηηα ὉΥ (9 
[βγ86]1168 Ἰαβδίθα, ΑΒ ίο (89 ἔἢσγεὶ ροϊηΐ, ἐμ οὔ- 
ὁοοῦ νγγα8 [0 ῬΤΟΒΘΥΥΘ {ἢ 6 Σ8ηηδ 85 8 ΓΟ ρίουΒ πιθ- 
τοοσίδὶ; ἤθῆσ6ο 88 ΘΧΡΓΘΒβίου οὗ (89 ΓΧ,, στάμ- 
νος χρυσοῦς, ἰ8 ὁχορσοίίοα}, “186 δι οΥίδη ΒΘ ΓΘ 
ον ἀΘΏΑΥ͂ δοιϊοἱραίθθ ἴ86 Ἰαίοῦ δχοουϊΐζοη οἵ ("6 
ΘΕΔΥΡῸ ΠΟῪ ρσίγοῃ. ΟοΡ. Ηοπρϑίοηθοτς, ρη- 
ἰαἰεμοὶ 11., Ὁ. 169 5αᾳ.᾽ (ΚυτίΣ). ΑΒ ἴο 186 δ0- 
οοπῃά ρμοϊηίϊ, ἰΐ 18 ΟΧρ τ δδί οἷν βαϊὰ ἐπαὶ [δτδοὶ "δά 
ὯΟ ᾿ἰδοῖς οὗὨ (δ τυϊγϑδοιιϊοῦβ ἸΏΒ ΠΏ 8, 80 Ἰοηρ; 88 ἐπ οΥ 
ΤΟ σοϊηρ ἰβτουρὰ ἐμ τ᾿] ΘΓΠ 688; Ὀὰΐ ΚαυτὶΣ 
1ηΐογθ ἴσοπι Ζ 08}, υ. 11, 12, ἐμὲ πὸ 56 δ᾽ ἀϊά ηοὶ 
66880 ἴο οδὲ τηϑῃη8 {1}} αὐΟΡ (86 ῬΆΒΒΟΥΟΡ ἰπ 6]]- 
Καὶ, ἰουρὰ (ΒοΥ δὰ οἱμονρ ἔοοὰ Ὀοδβίἀθβ. Τ86 
σοΟΥΓΘΟί Υἱοῦ 8 ργοβθηίθά ἴῃ {9 (ΤΩΣ ΘὨΙΔΥΥ ΟΝ 
Ζοβιιυδ, οἢ. γ. 12, ΘΓ ΒΓ 688 18 Ἰαϊὰ οὐ (ἢ 60ῃ- 
ἰγαϑὺ Ὀοίπϑοη ΦθῃΟΥΔΒ᾿ 8 ἰττηοαΐαϊο ργοβοσυδίΐος 
οὗ {δο ἔοοί οὗ {Π6 ἩΪ]ΔΟΤΏΘ8Β8, Οἡ {80 οη6 Βδηά, 
δὰ (80 Ηἰϑιοτίοδὶ ἀθυθϊοριαθηὶ δαὶ ἰοοῖκ (ἢ 
Ρἶδοϑ οἵὨ (18, οα (ἢ 9 οἰμὸν' μδῃά, ἑ, ὁ., {86 πβίαταϊ 
οτος οὗ (δἰ ρθ τσ Ὀδίοηζβ ἰο οἰν!ξοα 118 ς 
σογγοϑροπάϊηρ ἰο {86 ζδοὺ ὑπαὶ (Π6 δὺξκ ἰοοῖκ ἰδ 
Ῥἶδοο οὗ ὑμ6 ΡΠ]ὰν οὗ οἱου δηὰ το, 88 ἰοδάδσ οὗ 
180 ῬΘΟΡΪο. 
Το αυοδβίϊοη ἩΒοΙΒΟΡ ἱπ {818 παχγαίϊυο ἢ 9 

4 [ΤῊΪ6 ΤΟΡΙΥ, ΔΡΟΔΙΘΏΓΥ Ὡοΐ ὙΟΓΥ οἴδαν, ἐθ 19 δαῖηθ δι 
(9 ὁῃ8 τηδάθ αὔόουθ ἴο δροο βορέου (ὦ) οὗ υνοῦδοϊ. 1᾿ὩμκῸ 
ἀφύη χυΐδῆθθ υοίτεθθη ἃ πιΐγαομζνμδ (811 δη ἃ δΔῈ 
ὯΜ1, δπὰ ϑαρροδβοῦ "δδοίάοα [δας [ἢ οχίταογάϊ πα ΓΥ (ἀο. 816) μὲ 
ΤΩΑΒΥ͂ ἈΔτΘ ὕθθῃ ἰἰπι θὰ ἴο Ο;9 οοσεδίου.--ἘῈ.] 
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Βαθθαιἢ 18 ἰπδιϊυἱοὰ ἴον ἰμ6 ὅτϑι ἰΐωθ (Ηθῃς- 
ΒίΘΩ ὈΘΓΡ), οὗ ἀρεΐη τοηυονοα (]θθε γα), 15 ἰδ 8 
ἀφοϊἀοα ὃν Κυγις (111., Ρ. 42): Τὴθ ΟὈΒΟΡΥΘΏΟΘ 
οὔ 0 ΒαΌΡΑΙἢ ψγᾶ8 ἰηϑιϊιυἰοὰ Ὀοΐογο [86 Ἰανν, 
ἨΔΥ͂ ον ὴ ἰὼ Ῥαγϑάϊΐβο, θυΐ “(86 Δ ΚΥ οὗἨ ἴθ 6 5'8Ὁ- 
Δι} ἄγϑὶ γεοεϊυοα ἃ ἱεσαΐ οὐδταοίοσ ὑβτοῦρ ἰΠ6 
τοτοϊδιΐου οα Βἰπαὶ, δηὰ ἰοϑέ ἱξ ἀρχαῖη ἐμβεουρὰ ὑμ6 
Ἰονθ πβῖοι ἰβ (86 71 6)} Ἐπ οὗ (Π9 1ανν, ἰὼ (6 ΠΟῪ 
οογθηδηὺ ((Ο]. ἰΐ. 16, 17). [Ιὰ ἰλ9 Φι]Β]πθηὶ 
ποίίης ἰηἀοοα 8 ἰοδί, Ὀυΐ ΘΥΘΤΥ ΔῊ ὈΘΟΟΙΏΘΒ 8 
Ἰϊθοσδιΐπρ Ρυϊποῖρὶθ. [{ 18 ποι 668 Ὁ]9 Βοτν ἰη (86 
δἰδίογν οὔ Μοβοβ, ρα γί δυο! αὶ ουδβίομιβ, ἰο τ ἰδ ἢ 
δἰβο ῬΓΟΌΘΔΌΪΥ ὑδ9 ΒαΌΡΔΙΒ Ὀοϊου κε, ΔΥ9 880- 
εἰομθα ΌΥ ταϊγδουϊουβ οὐθηὶβ δη ἃ γϑοθὶῦθ ἃ 6 ζα] 
Οδδδοίοῦ; 88 8.88 ΔΙΆΓΟΔΟΥ 66 8660 ἰΏ γαγίουβ 
ἰπϑίδηοθδ (δεῖν α}8, ἩΟΣΒΐΡ, ΒΘ ΏΣ ΔΥΥ 16 0175, ΟἹ - 
οἷα] σϑῖκ, ᾽186 δα θα Β). 

4. Κεωρλίαϊηι, 
α. Βορ ἰ ἀϊπὶ δοὰ ἐμο ρ͵δοο ο411608 Τοιιρίδίΐος 

δηὰ διτίΐο. 
Ἑοϊονίηρ ἰδ τουίο οὗ {π9 πιουππίαϊη τοδα ἐδ 9 

Ἰ]δγϑφι 108 ὩΟῪ οδιη ουἰΐ οἴ ἰο γορίοῃ οὗ {δ στοὰ 
δϑηἀδίοηθ ἰηΐο ἰμαὺ οὐἤἠἨ ῬΟΥΡΏΥΥΥ δηὰ ρψτϑηϊίο 
(Καοῦοὶ, Ρ. 174). ΤΟΥ σδαιθ ὑμῖὶ0} 6 ““δοοοχά- 
ἴῃς (0 ἐποῖν ἀαγ᾽ 8 ̓ΟΌΓΠΘΥΒ,᾽ ἑ. 6., ΔΓΓΟΡ Βουϑσζαὶ 
ἀδγ᾽ Β ̓ούττιογθ. [Ι͂ Νυπι. χχχὶϊὶ. 12 (πο ἐπο βία- 
(958 Θορῃκδὰ δηὰ ΑἸυαδὰὰ δὸ τηϑηϊοηθὰ. Οη 
ἰλο οοπ͵θοίαχο οΥ̓ Κηοῦθὶ (ρ. 174) οοποογηΐηρς 
(λο60 ΡΙΔοο8, υἱά, Καὶ! 11., Ρ. 76. 
Αοοοτάϊης ἰο Κποδοὶ (Ρ. 176), ““φῬορυΐασ ἰγαᾶ- 

ἀἰεΐου ἰγδηδίουβ {850 ὁσσῦγγοποθ πθτο τηρῃἰοηοὰ 
ἴο Κδάδϑβα, ἱμβογοίοσο (0 ἃ ἰδίοσ {ΐπιο, (Ν αι. χχ. 
8). [1εΐἰ9 6 υηΐνοσδαὶ οδδνιδοίου βιῖο οὗ τηοάθτῃ 
βοϊθηι ἰδίϑ ἰμδὶ, ποὶ Ὀοίηῃρ ἔγϑο ἔγοσῃ ἐμὸ ργορϑῆῃ- 
δι ἴο αἷντο ρῥγοἀοιοΐηδηξ ποῖρμξ ἰοὸ Βϑῃβ᾽ Ὁ]9 
(ἰοζβ, (ΠΟΥ͂ ΔΥῸ ΘΑΘΙΪΥ οαντγὶθὰ αν τὶ (ἢ οχὶογ- 
Ὧ8] γοϑϑιη ὈΪ8η065, 6 π60 στα ΔΙ] οροτίθθ, δὰ 80 
ΠΙΔῪ ἀἰδτοκαγὰ ἰμΠ6 γστοδίϑϑὶ ἱπίθγηδὶ αἰ ουΘ 668 
οὗ ἐίηρθ. Τθυβ 88 (86 οχίθγῃϑὶ γοβοιη ΐδῃοο οὗ 
ΙΔ (0 ἰδ ΙΠΟΏΪΚΟΥ 8 ΤΠΟΓΘ ἐπηργοθβὶυθ ἰο ἐδ 
πδία γα δὲ ἰμΠ 8 8.6 ἱπηπιθ 89 ἰμ ταγὰ οοηἰτϑϑί, 80 
ΒΙὉ]168] οττ οἱ οῖϑτα οἴἴθηι Ὀθσοιμθϑ Θαἐδηρὶ θα ἰη ἐμ 8 
τηοάοτ 8] σου ξίηρς ; οὐθὰ ΗΘ βδίΘὨ ΟΥΤΩΣ ΡΔΥ8 
ἰεϊθαίο ἰο ἴδ ἴῃ ἰἀοηι γίης (Β6 Εἰτιοη οὗὨ ΒοίΒδΏΥ 
ΠῚ} (80 ΒΔ Υΐδοο Βίπηομ οὐ 189 [8 οὗ Θ6]1}66, 
διὰ 50, ἰ9 Μϑγν οἵ ΒΟΙΒΘΔΩΥ τὶ ἐδθ βἰηζαὶ 
πΟΙΏΔῺ ἯΔΠΟ δῃηοίϊη(θὰ 6508. 

ΑΒ ἰ9 δϑῃαίηρ οὗὨ ()186 αυδὶ1]5 ἰπ ΝαΩ. χὶ. ὅ 
864., ΌΤΙ ἃ ΘΟ ρϑηΐοη-  Ἶθ66 ἰο ἐμαὶ ἰῃ Εχ. χνὶ., 
80 1860 τϑίϑσ οἵ βίγὶθ ἰη Νυπ. χχ. 2 84α., ἰο 186 
ΜΑΙΟΡ οἵ εἰγὶτο ἰπ Βορμἰαΐ, ΤΈΘτα 18 ἃ Γοβϑ)- 
ὈΙδῶθθ οὐϑῃ ἰπ (6 βουπὰβ οὗἉ (8 ὨδΠ168 οὗ [ἢ ς 
ἀεδοτίδ δία (7 Ὁ (πόση 7), δηὰ Ζίη (ΤΣ Ἰονν ρᾳ]1πι). 
80 8150 ἔθ ψϑηΐ οὗἩἨ υγαίοσ. δῃά (889 ταυσπιυγϑ οὗ 
189 ΡῬΘΟΡἾθ, δῇ ἰῃ σοῃβθαῦθῃοθ οὗ ἐδβ ἐμ6 β6θῖω- 
ἱπρὶγ ἰάσπηι108] ἀοβὶ φηδιΐοη οὗ ἰ86 ρἷασο; 8180 (}9 
Εἰτίμξ οὗ υδίοσ ουἱ οὔ (86 τοοῖ. Αδίἀϑ ὕγοι ἐμ6 
᾿ότΘΏΟ09 οΥ͂ (1 π)ὸ δπὰ φΦ͵δΔο6, ἐμ9 ᾿πίθΓ 8] ἤϑαϊαγο8 

Οὗ ἐπ ὑντὸ ἰϑίουίθθ 8.9 8180 Το Ὺγ ἀἰβδσοηΐ : ουθπ 
(80 αἀἰδοτοιοθ ἱπ (89 ἀρθβί κπαίΐομβ ἰ8 ἰο Ὁθ οὗ- 
δοσυοὰ, 1π6 μἷδοθ Μδϑϑδῃῃ βμπὰ Μουΐθδῃ (ἰθταρ- 
ἰδίίοῃ δηὰ βἱἰγὶ8), δῃ ὰ [6 νγδίϑν Μοῦ 8}, ΟΥ̓ΘΡῚ 
τ δὶο 8 [86 ΘΒΣ]ά Στ ἢ οὗ 15Γ86] δίγονθ υὶτἢ ϑΘμου δα, 
δυὰ Ηθ ν88 δϑηοίβϑὰ (βοντη ἰο Ὀ6 ΒΟΥ) διιοης 
ἔδοπι. Ϊἴπ ὑπὸ ἢτβί δοοουπὶ Το ον ἰδ ΟὨΪΥ 
ἰετωρίοὰ Ὁ ἴμ9 ρῥφορῖο; ἴῃ ἐμ βοοομὰ, Ηο ἴ9 
Δἰπιοδὶ ἀϑηΐϊοά. ἴῃ 186 οὔθ, Μοβθβὲ ἰβ βαϊὰ ἰο 
Βιμ} 6 ἰμ6 ΤΟσΚ, ΔΎΔΥ ἥτγοιῃη (86 Ῥθορὶθ, ἴῃ ἰΠ6 

ῬΓΟδοΙοΘ οὗ ἐδ6 Οο᾽ά6Υ8; ἰὰ ἰδ οὐδοῦ, Β9 δηὰ 
Αϑγοι 610 Βαϊά ἰο βροϑδὶς τῖζ [8:9 χοοὶς Ὀθΐοτθ 8]} 
(80 Ῥϑορῖὶθ. ΑἾβδο {80 βυτηηδγΥ ἀοδβογίρίΐοι οὗ 
{89 7ΟΌΣΠΟΥ ἴῃ ουί, ἱ. 87, Ιθανθβ ὅο ἀουδὺ μας 
(86 βεοοῃᾷὰ ἱποϊά θη ἰΒβ οεἰί τοῖν ἀἰδοτοηΐ ἔσγοιῃ (9 
ἢντβὶ. 1 ἱ|κουὶθο ἱπ Ὠοαῦυί. χχχὶϊὶ. 8, ἐτο αἰδογοηὶ 
58 δὸ χηθηϊϊοηοά, δηὰ πὸ ἰοπρίϑίϊοι δὲ 
Μαβϑδὰ ἰβ αἰδιϊη ρου δηοα ὕγοτη ἰδλο δἰγὶ ἔθ δὲ ἐ9 
δία οὗ Ββ γί ἴθ, (σοταρ. ῬΒ. χου. 8). [0 1198 ἴῃ 
89 πδίαγο οὗ ἰδ ὁ886 ἐμδὶ ποθ τοϊϊχίουβ πιϊπὰ 
ὙΟΏ]ά οο᾽οθΌταίθ ἰῃὰ 8 ΟΟΙΙΡΥΘΘΩΒΙΥΘ ΨΦΥ ἰἰ8 
τοσο]]θοϊΐοα οὗ ἐπ 9 πιοβύ ϑββεπέϊδὶ μη ἴῃ (ἢ 9 
το ουϑηίϑ, υἱΖ., (8}6 ταϊγϑοῦ]οιβ μοῖρ οὗ 6 Βουδἢ, 
Ῥουΐί. Υἱὶὶ. 1δ, 18. χΙ νὴ. 21, Ρ8. Ιχχυϊἱὶ. 1δ, 20, ογ. 
41, οχἷν. 8, Νϑ}. ἰχ. 1. ὍΨῈΥ οἱ ἅθ γο στ ἱτἢ 
ΤΩΘ 7---ἸΤο ὑγὰθ δ᾽ χη ἤσϑηοθ οὗ (818 ομἱαϊηρ τὶ 
πἰτὰ Μοβ68 δὺ οὁὔσθ σπδγδοίθγὶζαϑϑ: ἰΐ 18 ἃ ἰθτηρὶ» 
ἰὴ οὔ ϑοιοόναι. ΤἘπ18 9 οου]Ἱὰ 40 [ὁ τ μδὺ δ9 
δα αϑϊνγηιοα ἴῃ χτὶ. 8,9. Αἴἴοσς (89 γσίνίηρ οὗ 
[μ9 4π81}8 δῃὰ ὑπὸ ᾿Ἰηϑῆηδ, ἀοϑίσηοαά (0 σομἤγπὶ 
(89 αἰγνίηθ τιϊθϑίοπ οὔὐ Μοβοβ δῃηὰ Αδγοῃ, ΠΟΥ͂ 
Βδα ΠΟῪ ἰο ἀο νἱἱϊὰ Φοθονδι, τ Β6ὴ {6 Ὺ αυδγ- 
το] οἃ ἰὴ Μοδοβ. Βυὶ ΒΟῪ ἔδν ἀϊὰ ἐμ Υ ἰθαρὶ 
Φοβονδῃῖ Νοὶ Β'ΠΡΙΥ “ΌΥ ὑπθοϊἑονίης ἀουδί 
ΟΥ̓͂ ἐλ9 ᾳταοΐουβ Ῥγθβθῇοθ οὗ (6 Κοντὰ (Κ61]). 
ΤΈΏΘΥ ΒΙΒΙΌΙΙΥ ἰοδίοα (89 ᾳαρϑίϊοι Ὑοί ὮΘΥ 96 80- 
τδῖῦ τοῦ Ἱὰ δραΐη βίδα ΌὉΥ Μοβεβ, οὐ σου]Ἱὰ (μ18 
«ἰπιὸ ὕόγβακο δἷπι. Ηθησθ ὑμοῖν ΤΟΡΤΟΒΟ αρϑίϊηβί 
ΜόοβοΒ σϑϑολθδ {86 Ῥοϊηὐ οὗἨ οσοτῃρ]αἰἰπρς ἰδ δι δ 
8 ἰο ὈΪΐδπιθ ζ0᾽ (μοὶν ἱτπηροπᾶϊηρ τυ ΐῃ---ὦ σοπι- 
Ὀ᾽δὶπὲ τ λὶοῖι τΐραν τγ6}} το Ὀδοη [ΟἸ]οὐγϑα ὑΥ 
βίοηΐης. ΦΦοΒουδ μ᾽ 5 ΟΘομμτϑη ΘΟΥΓΟΘΡΟΠ8 ἩΪὶ 
(ι͵8 δβἰαίθ οἵ ἰμΐηρβ. Μοβοθβ ἰβ ἰο ρὺὸ ΘΟ Βα ΘΙ ΪΥ͂ 
ΔΎΤΑΥ ἴγοπι (86 Ρ6ΟΡ]6 ἰο ἐδ 8ι1}} ἀἰδίϑδῃι Ηογθῦ, 
θυ! ἰο ἐαἰκθ τ (ἢ δῖτα ἐδ 6 ὁ] θγΒ οὗ (0 ῬΘΟρ]Ο ὃδ8 
ν ἰ66868, δηἃ ἰΠ6γῸ (0 Βιτηϊίο ὑπ σοοῖ τ ῖϊ ἰδ 
τοά, Βυΐ ΖοΒουδὰ ἰδ ἰο βίδῃά ἐμ γο ὑυθέοτο Ἀἶπὰ 
ὁ ἔδο γοοὶς, 068 ἐδ τηθ8ῃ, 88 Καὶϊ γορτϑβϑθηίϑ, 
ἐμαὶ αοἀ υχη Ὁ ]08 ΗΠ] πι8617 111ὸ ἃ δουυδηί ὈΘΟΓΘ 
ἷα το βίον ἢ Ηο γαίμπου ΔΡΡΘΆΣΒ 88 Μοβοϑ᾽ Υἱδὶ Ὁ} 
Τορχοβοηίδίνο, τὸ σοί 896 τοοῖς δηὰ ργοἀυσοὰ 
(86 τηἱγδουϊουβϑ ϑρσίης. ΤῈ} χοοὶς ἐμαὶ 790]1ο ν»οὰ 
ἐμοπι, βᾶυβ Ῥϑυὶϊ, τγδϑ Ογὶβὶ ι Οογ. ΣΧ. 4). 
ΤΏΘη66 δροΐη ἰ8 Βοθ ἰδ9 ἀἰνίηθ- υτηδη πδίαγο 
οὔ {π9 πιΐγβοϊθ, ἃ το υβίθυϊουβ θυ πὶ μθ818 οὗ παίαγαὶ 
οοϊἑης δὰ Ῥυορ ΟΥ̓ οὗ στῶοθ, Οα Τδοϊίαδ' ἰη- 
υἱάϊουβ παγγδαίϊνο οὗ Μοβοϑ' πανίηρ αἀἰβοονογοά 8 
Βργίης οΥ͂ τγαῖοσ ὈΥ̓͂ Π:08Ὼ8Β οὗ ἃ ἀτγοτο οὗ Ἡ]]ὰ 
8.8868, 800 Κυγίς [1]., Ρ. 48. 

ὃ. Βορμίάϊπι δὰ Απιδ]οῖκ. Ἠοβίϊο Ηθδι μθῃ- 
ἀοπι. 

ΑΒ ἴπ ἐπ δοοουῃὶ οΥ̓͂ ΑἸλα}9Κ γὙὸ 866 ὑγρῖσ8}}} 
Ῥτοβοηίϑα {μ90 το] αἰ ΐοη οὗ [6 Ρθορ]9 οὗ ἀοἀ ἴο (Β9 
ἰγρθσομ οι Δ} οβιὶϊΐΘ Βοαι βϑῃάοιῃ ; 80 ἴῃ ὑδδὺ 
οὗ Ζοίσο ἰδοῖὶν τοϊαιϊ οι ἰο Ἠθδύ θη 0Π) 88 τϑδῃϊ- 
οϑέϊης 8 κίμαϊγ ἀϊδροϑιιΐοα ἰοταγὰϑ ἰλ9 {860- 
ΟΥ̓ΔΟΥ. 

Ἐχμιαπδίϊνο ἰγϑαι 868 οἡ ἐΐ9 Ατωδ] ο κὶ(68 ἸΩΔΥ͂ 
δα Τουπὰ ἰῃὰ (λ0 αἀἰοιϊοπανὶοα δὰ σοιημηθηίανΐθθ, 
Θδρϑοΐδ!ν 880 ἱπ Ηθηρβίθμ ον (επίαίεμοὶ 
11.,Ρ. 247 καᾳ., δπὰ ΚυτίΣ 1Π1., Ὁ. 48). [πὶ 188 ΑΥ 
πδίϊομδ δε ἰο ὉΘ ζοτιηθᾶ, ΑἸλ8]6]κς, ἃ στδη βου 
οὔ Ἐδβδυ, τοῦ ααἰΐθ ψν6}} μδΥθ ὈΘ66ΟΠΙΘ ἃ ἡϑίϊοα 
ὉΥ Μοβοβ᾽ ἰΐωο (υἱά. α6θη. χχχνὶ.), Ἑφοαυινὲθ 
Ἰοδίάουβ ἤογιαΐης ἃ πυοϊουϑ δγουηα ΜΠ ]ΟῺ 8. 60Π- 
αἰοπιοτδίο του] ἀθ σαι πεγοὰ, Τλ6 Εἀοτηὶιθ ὑθη- 
ἄθηου ἰοὸ θαγδνίβπι τγὰβ ρεγροίταϊοα πὰ Ατηδὶοκ, 
δηά 80 ἱπ μἷ8 ἀοϑοεπ ἀδηίβ γ88 ἀουοὶορθὰ ἃ ηδίΐοη 
οὗ Βοάουΐῃ ΣΟΌΌΘΣΒ, το ταΐ αἰ αν Βργοδὰ ἔσοτλ 
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Σάυπχοα ἰο Κ'΄'παὶ, δὰ ῬοσΔΡΒ ἴῃ ἐμοὶ» σα ρδοὶἐΥ 
85 ὙΒΥ ΒΥΘΙΒ δα ΟΟΤὯ6 ἰο ΧἰνΘ Ὥδηι6 ἴ0 8 ΠΟ“ 
(ἴοι οὗ ἐδ9 Απιδ]οἰκὶ (68 ἱπ (μ0 ἰσὶῦο οὗ ΕΡΒΡδὶπὶ 
(Φυάς. χὶϊ. 1δ). ΤῸ παϊρθξ ὁ 11{{10 ῬΘΟΡΪΘ, 
νι ϊοδ 88 κἰη ἀγοά ἰο ἴδγδοὶ ἴῃ (6 β810ὼ6 ΝἮΘΥ 88 
Εάοὰ 88, δ.ῸΡ [6.80] γ͵δὰβ τοζϑῃθοζδαίοαὰ ἰοὸ Ὀθ 
ἐμ Ρ60}]9 οὗ Θοά, ὃο (δο ἤγπδί ἰο (ΒΓΟΥ {ΒΘ τ- 
801γ768 ΒοΒΕΙΪΟΙΥ ἴῃ ἰποὶ ὙΔΥ, δηά ἰμ8 ὈΘσΟΙΩΘ 
{89 Τορσοδϑηίδινο οὗ 411 Ποδι}]9 Ὠοαι θη ομι, 88 
οΡΡροβαὰ ἰο ἔδο ρϑορ]ό δὰ κίῃράοπι οὗ ἀοα. ἴπ 
δοοογάδηοο ἩΐῚ8 {18 νγ88 διιδαροὰ ἔδο Ἰμοοογδίϊο 
τοοϊβοὰ οὗἩἨ νατίδσο διζαίϊηδὶ Αἰοδὶοῖκ, δηὰ (89 
ὑγρῖοα] ἰδ οὗὐἠ γῶν (860 Κοὶϊ ΠΠ., ». 77). ἵὲὶ ἰ8 
βἰκυϊδοδπΐ ἐμαὶ ὑβ9 Μιαϊδηϊίο8 ἰὼ ἰδ 6 ὉΓΔΏΟΘΝ 
Σοργοδοηίοα ΌΥ Φοίῃγο δβδῃουϊ ἃ ρῥγοδοηΐ Ὠθϑι ἢ - 
ἄοπῃ ὁπ 7Υι ΒΥ ἰδγτιβ νὶϊὰ ἴβσ80], ΔΙπουρὰ (89 
ΣΟΙδιϊ ΟΡ Ῥ͵ὁ68 ταῦ σἢ 1988 ο1086. Οἱ ἰδ6 ἀϑηΐδὶ 
οΥ̓͂ (ο ἰάομιίγ Ὀούνγοθη (09 Ατηδ] θκἴ{66 δηά (δ 6 
Δϑυογο-τ θη οηθα ἀοδοοηάἀδηίδ οὗ ἔβα, δο0ὸ Κατίξ 
111., ». 49. Τη9 ἀοβοθηάδηὶ οὗ ἔδδυ τοί, πο τ- 
ΟΥ̓́ΟΡ, γῦρο γοοοϊνϑα δἷβ ἢδπιθ Απι8}901Κ ὉΥ ἸΥΒΏΒΙΟΡ 
ἔγοτῃα (8906 Βοάουϊδ Βοξζὰθ ἩΔὶσΒ Ὀθοδπιθ δ ὉΒ6Γ- 
γἱ᾽οηΐ ἰο ἷπι. 
ΤΈθυ οὐσθ ΑΔ26419]ς. Αοοοτάϊηρσ ἰο σαί. 

ΧΧΥ. 18, ἰ8ο αἰἰδοῖκς οὗ ἐἰ 6 ΑἸπδ]ο κί ῖ98 τγδα ἃ ἀθ8- 
ἰσ8Ὁ]9 δυγρτῖβο οὐ ἐμ ζθθῦϊο δἰγαζχίθγϑ οὗ (89 
ΔΛ] 1Ϊ166θ. 4“Ὑ 76 ΠΑΥΘ ἰοὸ δΘοῃοοῖὶνθ (Π9 ΟΥΘΣ οὗ 

(86 οὐϑηῖϑ ἰοὸ Ὀθ9 ΔΌοαυϊ 8Δ8 [0]1ὁ 8: Τ}9 ΤΩΣ Σ- 
ἴῃ οὐ δοοσουμῃὶ οὗἩἨ πϑηί οὗ ναίοσ δηὰ {89 το] ϊοῦ 
οὗ ἐμαὶ πδηΐ ἰοοῖς ἢ]4οθ ἱπιπηοάϊδιοὶν δὲϊον ἱμ6 
ΔΥΤΪγΔΙὶ αἱ Βορἰάΐπι οὗ (86 τὴ818 ραγὶ οἵ ἰδ) ιοδί 
ἩΠοῦ μοὰ δυγτίοὰ ζογνδαγὰ, τ ΣῚΪδὲ (09 ΤΟΣ, 
ὙΠ050 δυγῖνδὶ δὰ Ὀθθὴ ἀοϊαγοὰ Ὁγ ἕαϊΐχυθ, νᾶῶβ 
Βι1}} οα ἰδ γὰγ. 7089 ψγογὸ δἰϊδοϊςοὰ ὉΥ (89 
Ατρδ]οκὶίθα " (Κυτνί:Σ). ΤῈ δόυθγδὶ ζϑδίυσοθ ἴῃ 
(80 οοπίοδέ ΠΟῪ Ὀορίὶπηΐηρ δΓὸ (686: Ζοδιυδ 
ψΐῈ8 8 ΘΒΟΒΟῚ ΤΏΘῈ : ΜοΒ08 οὁη δα τηουπίδὶῃ : 
ἐμιὸ υἱοίοσυ; (80 τηδιηοτὶϑὶ οὔ (86 μῃΐ; πὸ 818} 
ΝΙδοὶ δηὰ 18 ἰγρίοδὶ δἰψεηϊβοδηοθ---Θί 8] ὙΔΙ 
δξοϊπϑὶ Απιδ]οκὶ 

ῳοελμα. «ελουαΐὶ ἐς λεῖρ, ΟΥ φαϊσαίίοη. Τυδ, 
δοσοτάΐης ἰο Νυχπι. χὶϊ!. 16, Βὶ8 ΤΌΣΟΥ Ὠδιηθ, 
Ἡοελεα (ἠεῖρ, οὐ ϑαϊναί,ο) ψΔΒ8 δηγομθὰ; δηὰ 
ῬΘΥΒΔΡ8 (μ6 Ῥγοϑϑηὶ ἯΔΥ δηὰ υἱοίογυ οοοδβίομϑὰ 
186 συϑηρο.---ΟἼοοσΘ τ6 οἂὖξ 1281. [ἰ γγὰβ 
μὸ ἢγβι ψῶρ ὙΒίομ ἐμ ροόρϊὶο οὗἩ αοὰἂ μεὰᾶ ἰο 
86, δῃα ἰξ τγ8 δραϊπδὶ δ ν]]ὰ δηὰ ἱπβὶ ἀϊουβ 
ἴοθΘ. Ηδθηο9 Ὧ0 ἰτΤο0}8 οὗἉ ἀουδιίίυ] οουταρο οου]ὰ 
Ὀ6 βθηὶ ἀζαοϊηδὶ (ἢ 9 ΘΏΘΙΩΥ͂, αἱ ἃ Βοϊϑοὶ οι ρδῃ 
τΤαυϑὶ βρὶιῦ ἰδ ὈΔ(1}6, 1 Φο88 πα δ ὑπὸ ποδὰ, 
ὙΠ086 ποχοΐὶο Βρὶ γἰῦ ΜΙ 0808 δὰ δἸγοδὰγ ἀἰβοουοσϑά, 
Ῥχθοὶ Ρ ἰΔΠΟΥ͂ αἶδο νὰ8 αγοϊἀ θα. ΤΉ ΘΥ 16᾽ (ἢ 9 ΘΏΘΙΙΥ 
Τοιηϑίῃ ΒΘΟΌΓΣΘ Πη{1] (μ9 1ζ0]]οἱηρς ἀν. Το Βοαὶ 
οὗ τϑγγίοσβ, Βοσουοῦ, Βδὰ (0 Ὀ9 δβυρρογίϑα Ὦγ (86 
Βοϑὲ οὗἁ δρὶ γα ἴῃ ἐμ δοηρστγοκχαϊίοη ἰηπἰογοοάϊης 
δὰ Ὀ]οαδίηβ, 85 Σοργοβοηίθα Ὁ Μοδοϑ ἴῃ δοῃ- 
ὁπποιϊοπ πὶ ἢ ΑὍρου δπὰ υν. Ε'69 ΤΥ Ρδιρ ]οὶ 
“Ῥοπι Αγίερ πᾶ πυοηι ϑὲοσ." 

ΤῈ6 οοτυρ[οἰθα Υἱοίουυ γτὁ8 ἰ0 ὃθ ἱτηπιονία] τὰ 
ὈΥ {86 τ  ΠΠ ἸΔΥῪ δηηα δ (“πὸ Ὀοοῖς ᾽᾽) δηὰ ὈΥ (89 
ἸἩἰνίηρ γϑοο]]ϑοίΐομβ οὗἩὨ (ἢ 6 ᾿οϑβί {(“ ἴῃ (86 θδτ8 οἵ 
ΨΦοδδυδ᾽").- -τ ὸ αἰίδν δ δοὶ (ὁ βουὴ πὶν Ὀδηποτ), 
ΒΟΥΘΥ͂ΘΡ, ὙγὙ88 (0 ΒΟΡΥ͂Θ (09 ῬΌΓΡΟΘΒΘ οὗὨ ἱπδυρυγα- 
εἶπ 86 δοπδοογϑίίοῃ οὐ νᾶῦ ὈΥ͂ τηθδῃ8 οἵ τἰρε 
ΤΩΣ ΠΠΘΥΡΥ͂ το κου βοσυῖοθο. Ασοοοταϊηρὶγ, ἐδ ἱνὸ 
οδβϑϑηϊ δὶ δοῃαϊτῖοηβ οὗὨ ἰΠ9 ἨΔΣ ΤΌΣΟ, γβὶ, 7 6}10- 
τὴ 8 δυο ηΐηρ (6 ΡΘΟρΡΪΘ ἰο ἐδ Βδοτοὰ τους 
οὗ ἀοίθηδθ, Βοοοῦ ἢ γ, 76 οΟΥ Δ᾽ 5 οὐ Βο]ρ. Απὰ 
8150 [60 γὙδ " δραὶηδϑῖ Ατοδ] οἷς ἰ8β ρογροϊυδιοα πηι] 
Βο ἰδ υἱίου] ἀοθίγουθα ΟὨΪΥ ἰδ {80 Β0η80 ἰδδὶ 

ἘΧΟΡῦΞϑ. 

Ασοδῖοῖς ὑγρίοδ!} τοργοβϑηὶβ τοδ]οῖουβ Βοβί Π γ 
ἰο ἰδ 6 ΡΘΟΡ]9 δῃὰ Ἰκϊηράοπι οὗ αοὰ. 
“ΗῸΡ οοπι08 ΣΟρΡΟΔίθαΪγ Ὀοζογα υ8 (χχὶν. 14, 

Χχχὶ, 2) 85 8 πιδῃ οὗ εἰρὰ στορυΐθ, διὰ 85 δὴ 86- 
εἰδίδηί οὗ Μοβοβ. Φοδβορδυ (Ἃ{πί. ΠΙ. 2, 4), 10]- 
Ἰοπίης 8 Φονίδι ἐγοαϊἱου, οὗ (86 οογχοοίῃθδδ οἵ 
ΜΓ οἢ (ΠΘΓΘ ἰδ τουοδ ῬΡΟΡΔΌΪ γ, 6811 Βῖπὶ {80 
Βυδοδηά οὗἨ ΜΙίτίδια, Μοβοδ᾽ βίδίδ ̓" (Κυσί:). 
Αοοοσάϊης ἰο χχχὶ. 2, 6 νγδϑ (86 σταηάΐαι πὲν οὗ 
Β6κδὶθοὶ, ἰδ 9 δσοδιίοοὶ οὗ ἐ86 ἰβΌΘΤΏΔο]6, οὗὨ (ἢ 9 
ΣΝ οὗ Φυάδι, δῃά ἰδ δοῃ οὗ Οδ]οῦ (Οἤσοι. 

. 17. ᾿ 
ἶν 18. οἷοδιυ ἐμδί ὑ89 ἐγδηβδοίϊ οι πες ἐμ χοά οἵ 

Μοβοβ τἯλϑ ἴῃ 18 0880 ἰ00 ἃ θγπιῦ 0110 δηὰ ῥγο- 
Ῥμοίϊο, ἃ ἀἰνίηθ δὰ μυϊιδῃ, 85 Όσϑηοο οὗ Υἱοίοῦγ. 
ΤΒΟΓΘΙΌΣΟ (89 χοᾶ τασδὶ Ὁθ [614 ου δΒἱρῆ, δῃὰ ἰῃ- 
δϑτηυοῖ 88 Μοδοδ᾽ δῆ Τδηποὺ ῬΘΣΙΩΔΏΘΕΙΥ 
Βο]ὰ ἐξ ὕρ, ὑἐβ0γ7 τουϑὲ Ὀ6 Βυρροτίοα ὈΥ Αδγοῦ διά 
Ηυν, ἴπ (ῃ6 ΒΟΙΥ ΔΙ ὑμὸ ῥγίϑδίμβοοὰ διὰ 8ο- 
ΠῚ πιυδὲ δυρροτὶ {π6 Ῥτορμοίΐοδὶ Γϊοσ. Ἰδυ8 
ἰθ Ῥχτοάυοορά 8 ἱτηοΥὙ8016 οοπάσποο ἰη Φο μονὴ 
Νἰβδὶ, δὐϊοσασάβ οδ]]ϑὰ Ψϑμονδὰ βαῦδοι (οἵ 
Βοβί8). Ετγοῃ ΗἰδΒ ἰἤσομθ, ἱβτουκῇ Δῆοθοβ᾽ μδηὰᾶ, 
Υἱοίου Ἰο18 ΡΟΤΟΡ δηα οοπδάσθῃοθ ον ἰπίο ἐμ Ὠοδί 
οὗ πνασγγίοσβ. 16 ὈΟΟΪ Ὀοσῦῃ ὈΥ Μο868, 'π τ ΘΒ 
{86 νἱοίοῦΥ οὐοῦ Ατλδ]οῖς ἰδ ΓΘοΟΓ 66, β τη Ρογίδης 
ἴῃ σοί θῃσο ἰο ἰδ 6 ᾳπυοδίϊου δοποογηΐηρ ([Β 6 δυίμο- 
Εἰ οὐ (π6 Β10]6.0 “θη Φ6Βόυδ ἔατί ΒῈ Ὁ Θοπι- 
δ ἀβ ΜοΒ65 (0 ἱπίσυδὶ ἰο Φοδδυδ {86 ἔχ γ9 6 Σ- 
υἰρραίϊου οὗὨ Απιδ)οῖς, ἰΐ Ὀδοομοβ οὐἱάθηὶ οπθῃ 
ΠΟΥ͂ ὑμδί 0 8 ἀοείϊποὰ ἰο 6 ΜοΒοδ᾽ Βυσοοϑϑοῦ 
ἐρβκαθνο Α οοπλοοίυτο δὐοπέ (89 ἈΪ1 σβετ 

ο808 Βίοοα ΣΙΔΥ 6 ἰουπὰ ἰῃ ΚπΟΌΘΙ, Ρ. 177; 
οὶ], ΠῚ., ν. 79. ϑυυδοαυοπὶ πᾶσ ταροὰ δρδὶθδὶ 
Ανοδὶοὶς Ὀγ 860] διὰ θαυ ὰ δσὸ παυγδίβ ἰῃ 1 ὅ8πι. 
ΧΥ͂. ΧΧΥΪΐ, Χχχ, Κυτὶς γοραγὰβ ίΠο εἱουδίθὰ Βδηὰ 
ΟΥ̓ Μοδβοβ Ὠοὶ 88 ἃ ΒΥπιῦ 0] Οὗ ΡΥΑΥΟΥ ἰο δον δι, δαὶ 
ΟὨΪΥ οὗὨ Υἱοίογϊουβ οοηδάοποο ἀοΥὶνϑα ἔγοσῃ 9080- 
γϑ, Π., Ρ. δ1. Καὶ! τ ἢ ὀρροδαβ (δ 6 Β6Ρ8- 
Ῥδαϊϊου οὗ (6 Ὀθδίοπιμροαί οὗἁ ΥἱοίοτΎ ἔγοπι ὈΥΔΥΟΣ, 
Ρ. 79, Ὀυΐ χοθ8 ἰο ἰδ ΟΥΟΡ δχίγοῃπιθ ἩὮθα ἮΘ 
Β8Υ8, “Τὸ ο]οναιϊθὰ σχοὰ τγ88 ἃ βίῃ ποὶ ἴοσ ἰῃ9 
βαδιίης [δτδο] 1065, δἷπσο 10 οαπηοῦ οὐθῃ ὈΘ τιδὰθ 
ουὐ ὑμδὲ ἰδού, ἰὼ {86 οοῃίμπδίου οὗ Ὀδίι16, οου]ὰ 
806 ἱἱ, Ὀαὶ 70. Φομόονδὴ." [Ι᾿ 8}1 Βαπιδῃ δοίδ οὗ 
Ὀοποαϊοίο ῬγΑΥΟΡ δπὰ {πὸ ἱπιρατγίδιίοη οὗ (89 
Ὀ]οδδίηρ δὲὸ υπὶ(οα. 

ς. Φοίμτο, δηὰ μοδίβοῃάομκ 85 ὕγ θην ἴο (89 
Ῥ6ορ]ο οὗ 6οά. 

Τηδδιηθοἢ 85 ΟἾΔΡ. χῖχ. γσοοογὰβ (ῃ6 658} }8}- 
ταοηΐ οὗ (δ 6 ἐπ ΘΟΟΓΔΟΥ͂, ΟΥ οὗἁ ἰΠ6 ἐγ ῖο8] Κίπσαάοαι 
οὗ αοά, ἐξ ἰδ πὶ (μ6 ἰᾳιοδὶ ἀθτοο 5 απ βοδηὶ παὶ 
(80 ὑπο ρῥγϑοϑάΐδηρ βϑοϊϊοῃβ ΗΣ ἰδθ γσεϊδιϊοῃ δηὰ 
θοδτίης οὗ {86 Ῥθορὶο οὔ Θοὰ ἰογαγὰβ ᾿θδίθ}- 
ἀοΒ. Οἱ οὗ οπϑ Ῥγίμοΐρὶθ δζὸ ἰο δον ἔνο ὁρ- 
Ῥοδίῃηξς οὔθ8, ἰἢ δοοοσάδῃηοο τσὶ 9 ἐποίο]ὰ 
Ὀοοσίης οὗ ποδί ποηάοπι. πὸ Βεδίμθη, γϑργϑ- 
Βοηϊθὰ ὮὉΥ ΑἸ ]οκ, ὙδΟ δ΄’Ὸ ρου βι Ὁ 05.116, 
ἯΔΚΘ ΔΙ δβδὶηδι ΦϑθοΥδ Ηἰτ86 17; οπ ἴμθπι ἀθ- 
βἰγυοσίΐοη 18 ΘΥΘΩΓΌΔΙΥ (0 Ὅ9 Υἱοὶϊεά. ΤῈ δθ8- 
{μθῃ, ΒΟΉΘΥΘΡ, ΤΟΡτοδϑηϊοα ὈΥ Φοίδγο, ὮΟ 8ΓΘ 
Βυπιδὴ9 δηα ΘΒΟΥΪΒΕ ἔσθ ἀδΐρ ἰοἸγὰβ ὑπ Ρ60- 
οἷο οὗ Θοὰ, βυδίδία ἰονατὰβ Ομ γι δ! Υ, 86 ἰΐ 
“616, 89 Σαϊδιΐου οἴ σδιϑουμθθβ. Τδὸ ΡΘΟΡΪ9 
οἵ αοἂ οπίον ἰπίο δοσηιοσοῖδὶ δηα δβοοΐβὶ ἰηίον- 
οοῦτϑο τὶ (Βοῖῃ ὑπο (86 ἱταρυ]θ6 οὗ νοὶ κοι 
Δα ΒυτηδηΐΥ; δα δ υν ὁ διηοδ ἀθῇπηο68 186 ΣεΪδ- 
(ἴοι οὗ ΟΒ τ βιϊδηΐΥ ἰο δυάαίθα. [ΤΏΟΣΘ 18. δο- 
«δίς δου {μπῖ8 ἰῃ 85 Ερὶδι}16. [18 [80 γοίοζειοθ 
ἰο Αοἱδ χΥύ. 20, 211--ἴ8. 
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(1.) 189 νίουβ μοαί θη 88 καρδὲ, σοϊδίϊτο, δηά 
Ῥτοίθοίοῦ οἵ Μοϑοβ᾽ δι ἶγ, δ ἃ 88 συδγαΐδη οὗ 
ἐδ Βρὶ γί] ἰγοαϑυγοβ οὗ ἴϑγδοὶ. οσϑ. 1-4. 

Τὶ βϑϑι}ϑ ᾿ἰϊχθ ἰοο Ἰἰϑζαὶ ἃ δοῃσορίΐου, τ θη οὶ! 
6815 Φοίῃσγο πὸ ““ἢγβι-ἔγυ 8 διγοης ἰδ 6 μοδίμθῃ 
ἰμδὶ βϑοὶς {π0 ᾿ἰνίηρς αοἀ,᾽ δηὰ ᾿μολάθοίδ!Υ δὰ- 
ἄμυοο8 ἷθ8 ἀοδοθηῖ ἴσοαι ΑὈτῶθδη). «6. τὸ ἀἰὰ 
οί Ὀθσομ!9 8 969.7, Ὀὰυὺ τοιηαϊποα 8, ῥγὶθδίὶ ἴῃ 
Μιάΐδη, )αδὲ 85 Φοδ (9 Βαεριἰδὺ ἀἰὰ ποὺ ὈδΟΘοΙηΘ, 
ῬΓΟΡΘΟΡΙΥ βροακίηρ, 6 Ομ νι βίϊδη, Ὀὰϊ τοι ηοὰ 8 
δον. [0 ἷἰ8 ποῦ σογτθοί, τ μθὴ 61] βαυϑ ὑπαὶ 
Ατρδ]οῖὶς δηἃ 6 Ὦγο ἐν ΕΥ̓ δ γοργοδουὺ ἰμ9 ἐπτο- 
ζοϊά αἰἰλίμ δ οὗ ἰ86 δοδίμουῃ ποτὰ ἰοσαγὰβ (89 
κιηράοιι οὗ Θ6οἀ. ἴῃ ορροβί(ΐοη ἰο ὑπὸ Βρθο18] 
ΘΟ ὐ)θοίαΓο8 οὗ ΚυνίὶΖ δηὰ Βϑηϊζθ, ΘΒ ρΘΟἾΔ}}Υ 8180 
89 δϑϑυτηρίϊου ἰμ6ὺ (Π 6.9 γγ88 Ὠοἱ (ἰπ)0 Θπουχῃ ἴῃ 
ΒΟΡδἰἀἶ τὰ ον ἐμὲ πθνν ἱποϊ θη, 566 Καοὶ!, ΠῚ. Ρ. 84. 
τὸ ΤῸ9 ρίουβ Βθϑί 6 85 δυιηραίοίίο ἔγι θά 

οἴ Μοδβοβ δῃὰ οἵ ἰ8:6 Ρθ0}]9 οὗ αοἂ ἴῃ ὑμποὶν νἱοίο- 
το8. όσα. ὅ-9. 

Νοιϊοθ ἰδ6 ἀο] σαὶθ ἀϊβοτοίϊοη 16} ὈΟΓᾺ Τα6 ἢ 
ΟΌΒΘΙΥΘ, τΪι ἢ 4}1} (μοὶ ζγϊϑπἀβιὶρ ἰογατὰβ ΘΔ 0 ἢ 
οἶμβορ. Φοίιτο ἄοοϑθ ποὺ σΌΒ} ἱπιροίπμουϑιὶ ἴὉΓ- 
πατὰ; ὃ᾽6 δΒοηδ ποτὰ οὗ μἰ8ϑ Δρρσοδοι. δίοβϑβ 
ΣΟσΘΙΥ 68 δἷπ τὶ ΔΡΡῬΟΡτὶδίθ Γούθγθηοθ, Ὀυὶ τοὶ 
ἸοΔἀ5 δῖτα ἰηὶο ἷβ ἐἰδηξ; ζ0. μοί μῈΣ δηὰ ΒΟΥ [6 
ΤΑΥ͂ ἰηἰγοάυο9 κἷπι (0 1.18 ὈΘΟΡΙΘ, 16 γοῦ ἰο Ὀ0 ἀ6- 
ἑοσιαϊη θα, 

(ἰ11.) Βοϊϊχίουβ βοῃᾷ δηὰ ἐμδηκ- οδοσίηνρ οὗ (89 
Ῥίοιβ μοδίμβοη. γα. 10-12. 
Το ᾿γτὶοαὶ, 7 ζοϑίϊνο σϑοοχοϊ οι οὗ (19 στοδί- 

π6898 οὗ ΦοιοΥ ἢ ἴῃ Ηἴθ τηοᾶθ οὗ Ὀτϊηρίηρ, {89 
Ἐκγρ ΐδηϑ ἰο οομήυϑίοι ἐτοῦ ἢ (9 ὙΘΥῪ ΔΓΓΟ- 
ξϑ:69 ἀοο8 πού ἰγοϊγο σοηγουβίοη ἰὸ Φυάδίδη ; 

4 [Κατίχ δ Θοῃ  ] οί γο ἱβ δαὶ τῆαὲ 1οἃ οἰ Ὦτο ἴο νυἱϑ τ Μοδοσ 
Ὅϑ ἴὁ6 τοροτί οὗ ἴδ Υἱοίογυ οὗ [0 Ιϑγβ 6} 66 οΥοῦ ΑἸλαϊοῖ : 
ἴο σ Βίοδ [Π9 ΓΕΡΙΥ [5 τῃδὲ ιοἰίης ἰ6 δαί οὔ 1)|5, Ὀαΐὶ, οὐ (ὃ9 
ΠΟΠΙΓΑΓΥ, [δὶ ἰὲ δ [6 τοροσὶ οὐ {πὸ ἀο᾽ γογαηοθ ὦὺγ πὰ 
Ἐσγγνὶ ᾿διαῖ οσεδαίοποα ἐδ νίδί. Ἐδηπῖκθ᾽ δ οοηοοίητο ἰ6 τα 
Φοῖδγο' Β Υἱδὶς ἰοοὶς ρ,δοο δίϊογ τπθ κίνίης οἵ ἔπ ο ἰδνγ, οὐ [9 

πὰ τπηδὲ ἴῃ ΦἰΔΥ δὲ Βορμίαϊ πὸ 'νταϑ ἴοο δϑμοσζῖ; ἴἰὸ πιο ἰὲ 
τορ! οἀ (δὲ, ΠΥ (88 4 δδοσητηδα ἵτοπι χυΐ. 1 δηὰ χίχ. 1) μαῖζα 

ποῦ ἱπιοτυοηοὰ ὑοίγοοα ἐμὸ ΔΙΥ͂ΤΑ] αἱ 1029 ὙΓΠᾺΘΓΏΘ65 οἵ 
δίῃ δηὰ ἐδο αὐτί γδὶ αἱ 109 τὶ Ιἀθστιθδδ οὗ Β[ηδί, διμρὶο {1πι6 ἰδ 
διήοτοα (υγΓ 8}} ἰμδξ ἰ6 τοοογἀϑα [ οἴδρ. ΧΥΠ!.---Ἐπ.] 

{7 [[Δὰρὸ τοκαγὰϑ χυ ὶὶ, 10, 11 86 ροϑεὶς ἰῃ ἴοστ.---ΤᾺ.] 

ΞΕΟΟΝῺῸ ΘΙΝΙΞΙΟΝ: 

ὩΘΙΒΟΥ ἀοοθδ ἐμ Ὀυτηΐ-οοτίηρ δηᾶ ἰδ (μ6ηϊκ- 
οὔογίηρ: θυΐ ὑμ0Υ Ὧο ἱπαϊσδὶο 464] δρὶγἰ 8] ζοὶ- 
Ἰονδιὶρ, δδοὶἀὁ ὕγοπι βοοὶδ] ἱ οου ΓΒΘ. 

(1ν.) Τη6 τοὶ κου δηα βοοίδὶ [6] Οὑσϑεΐἷρ οὗ 9 
ῬΘΟΡΪ9 οὗ Θοά, ονϑῃ οὗ Αδγοῃ ἐδὸ ῥυγὶϑϑί, δῃὰ οἵ 
86 ο]Ϊάογθ, τὶ [86 Ρίουβ Βοδίμοη. γον. 12. 
Α Ῥυοοξεμαϊ {89 Σοὶ] ρου Βρίτὶὶ οὐ ἐμ 1ϑΡδοὶἑ θα 

ἯΔ5 8ἃ8 γοί ἔτοο ἔσγοιῃ ἰδ ἰδηδί οἶδα οὗὨ {8)}0 Ἰαΐν 
Δυάαΐϑι 8 Β00 ἱπ {80 7δοὶ ἰμδί ΑΔΓΟῺ δηὰ ἐῃ9 
οἰάθτβ οουϊὰ ἰδἶκο ῥαζὶ ἱπ ἃ βδουϊ οὶ) ζδδϑὶ τὶ 
Φοίδγο. Οοιμπηου ρῥδνίϊοϊραίΐοη ἰὰ (9 ῬΆΒΒΟΥΟΡ 
1168] που]ὰ μδυς Ὀθθῃ οοηάϊἑοποὰ οπ οἰτουτι- 
οἰβίου. : 

(ν.) Ὑ8ο ρο] ἶο8] τυϊβάοτῃ δα οτρδηϊξίηρ ἰδ οπὲ 
οὗ ἐπὸ ρίουϑ Βοδίμϑη ὑπ κί Υ σοσοχηϊζοα δηά 
ΒΟΙΝΙ υδοἀ Ὀγ ἰδ ζτοδί ὑσορμοὶ δἰτβοῖζ, Τογα. 

Φ οι Βγο ΒΒ δάυϊοο σίνοῃ ἰο Μοθϑϑ, 1κθ μο]ιεἶσαὶ 
ἰπϑεϊτυὐ10Π8 δ ροὶ 164] τυ ἰδάοαι, 18 ποὶ ἃ σἱδὶ οΥ̓͂ 
Ἰαγιοάϊαιο τουοϊδιίο, Ὀὰὲ 6 ἔγιϊξ οὗὨ (89 δεπδωϑ 
εονπηιαπί. αὐ ΟΌΒΟΥΥΘ ἰμδὺ 760 70 δος ον θά ρο8 
89 Ῥγορδοίϊο γοσαίΐοῃ οὗὁἨ Μοβθβ, δῃὰ Ψ 6 μοναὶ Β 
Του θ᾽ δίίου ἰπ τοραγὰ ἰο 411] στοδῖ ταδίΐοσβ (ᾳ008- 
(ἴοπ5 οὗ ῥυϊμοὶρ᾽ 6), 7γ8ὲ 88 Μοβ98 δοϊζη ον θάροθ 
{π6 Ῥἱοίγ οὗ μἷ8 Ῥο ἶσα] πτϊβάοα. Μοβθβ δοὰ 
ΦοίῦΓοΟ δ π|0 ὭΘΔΓΟΡ ἱοροίμον ὑπ δη (ἢ 6 πχοάΐθογαὶ 
οδυτοὶ δηὰ οὐ ΣῪ ᾿ἰΘγα] θα. Ὅοσα. 17 δοὰ 
18 οσοπέδϊ ΥΟΤΣῪ ἱπιρογίϑηϊ αἰΐοτγϑη 98 Θοποογηΐης 
9 σΟὨΒΘΑΏΘΏΟΘ8Β Οὗ Βιοῖι 6 ἰογαγοῦγ. Οὐ ἰδ9 
ἀἰϊϑένι αιίου οὗ {9 ῬΘοΡ]6 δοσογάϊηρ ἰο ἐπ ἀθοὶ- 
Τ,ΘΪ βγβίοτῃ, 8600 Κοὶϊ, 11., ν. 87. Τῇο ἀθοϊπιαὶ 
ΒΌΓΑΘΘΙΒ 8ΓΘ Βυρροβοὰ ὉΥ δΐπι ἰο ἀοδίσηδὶο δρ- 
Ῥτοχί πηϑίο]γ ἐπ 6 πδί τ] Γι οαίί οὴ8 οὔ 6 ρθορὶθ 
[θὰ Ὀοΐηρ δβϑιιπιθα ἰ0 Σοργοβθηὺ {8:6 ΔΥΘΓΑ 6 Βὶ290 
οὗ 8 ἔδιηἱ 7]. Α ἔαγίμον ἀονϑὶορπχθαὺ οὗ [86 ἰῃ- 
βιϊυαὐοι (οοαρ. θθαΐ, ἱ. 9) ἰοοκ ρῥ͵δοο Ἰδίθσ, 8ο- 
οογάϊης ἰο Ναπι. χὶ. 16. 

(νἱ.) Ὁ βεποῖ ϑοοπουιΐθθ ΟἹ ἃ ζγἱθμαΪγ οοίϊηρ 
ἩΪΙ ὁ60}} Οὐμον, Ὕαν. 27. 

Αῃδϊορουδ ἰὸ ἐμπὶδ ΟΟΟΌΥΤΘΏΘΘ 18 ἰμ6 σογοηϑηΐ 
οὗ ΑΌσδμδμι πὶ ΑὈἱπιθ]οοῖ; {80 ὕγιθηγ σοἷδ- 
(ἰοῃβ τραϊηἰαϊηοὰ ὉΥ αν ὰ δηὰ ϑοϊοσοθοι τὶν 
Ηΐγϑαι, Κίηρ οὗἨ Τγτο, (δ 6 αυθθὰ οὗ βιοῦδ, 66. 

ΜΟΘῈΒ ΑΝῸ ΞΙΧΝΑΙ. 

ἘΕΟΟΝΘΡΑΤΙΟΝ ΙΝ 78Ε ΤΒΟΒᾺ ΒΕΝΒΕ. 

ΟΠΑΡΤΕΒΒ ΧΙΧ.---ΧΧ ΧΙ, 

ΕἸΗΕΞΊ ΞΕΟΤΙΟΝ. 
ΒΟ Ασεῖνδὶ οἱ Βίηαι δᾶ ἔδο Ῥσορδσδαίΐοι ἔοσ ᾽89 αἱνίηᾳ οὐ ἴδ Τα. ΤῈ Οονθηδηξ 

ῬΘΟΡ]6 δᾶ Οονοδδοῖ Κίηρᾶοτσα. Σααιἑτυϊόῃ οὗ ἴ86 Οονοηδῃῖ. 

ΟμΑρ. ΧΙΣ, 1--2ὅ. 

1 [χ 86 {π|γτ τοί πθ [Δ 6] ἐμ οἰ ]ἀσθη οὗὅὨ ἴβγϑοὶ ἡ γθ ροπο ἴοσίι ουὖϊ οὗ 
2 [86 ἰδπὰ οὗ Ἐργρί, 86 βαῖηθ ἀδὺ οϑῦλθ ὑπ 6 Υ ἑπέο ἴθ ὙΠ Θγι688 οὗ ϑἰηδι. ΕῸΓ νὰ 

Ὅ6ΓΟ ἀοραγίοα [Απὰ {86 
ἰο [6 ἀσβοτὶ οὗ Κ᾽ πὶ, πρὶ 

8. [δγ86] οδηὶ Ροα [ν|ῶ8 δποδιηροά 

ἸουΓΠΘΥ641 ἔτοπι Βορ ]ἀΐπι, ἀπ πο γθ σοπλθ [8ηἃ ΟἈΠ.Θ 
Δα ρῥἰτομοά [πα ΘῃΟΘΙαΡΘΑ] ἰπ {86 τ] Θ τη β8, δηα {86 γ0 

Ἴ οΐογο {86 τιουῃηί. Αμά Μοβοβ νηΐ ἃρ υπίο αοά, 
δηα “εν δ 68]16ἀ υπίο πἷπι ουὐ οὗ [τοι] ἴπ6 τπιουπίδίη, βαγίηρ, ΤυΒ 88 8}0 ἰδοι 



θ8 ἘΧΟΡΥΞΒ. 

4 βαΥ ἰο (89 πουβθ οὗἉ ὅδοοῦ, δῃά [6}] ὑπ6 ΘὨΙ  ἄγθα οὗἉ [8γ86]: 6 ανο βοϑὴ νϑδί 1 ἀϊὰ 
αηίο (86 ΕρΥρίδῃβ, δὰ ἦοισ 1 ὈΔγΘ γοὰ οχι ΘΔ ]68᾽ πίηρβ, δῃὰ Ὀγουραῦ γοὰ ἀπίο 

5 τηγ861. Νοῦν ὑδβογοίοσα, 1 γὸ Μ11] ΟὈΘΥ͂ ΤΩΥ͂ ψΟΙο6 ἱπά θεά, δη ΚΘΟΡ ΠΩΥ͂ οονοπδηί, 
(θη γ6 8881} Ὀ6 ἃ ρθου αν ὑγοαθυγΘ ἀπο π10 ΒΌΟΥΘ 81} ῥθορ]θ ερρξ γί: ἴῸΓ 4}} (89 

6 φαγί ὦ τΐηθ: Απά γὸ 8881] Ὀ6 υπίο Πι6 ἃ ΠἸΠΒΟ σι οὗ ΡΥ οβίβ, δηα δὴ [4] ΒΟΥ ἡδίϊοῃ. 
ἢ ΤΒοθο αγὸ 186 πόογὰβ ἩΒΊοὮ δοιὰ 584}0 8 ἀηίο 86 ΟὨΣ] άγθη οὐ ἴβγβεὶ. Απὰ 

Μοϑθοβ οδῆθ 8η6α 68]]6Ὰ ὉΓ {86 6] 6 γβ οἵ [86 Ῥθορ!θ, δῃὰ ᾿δϊὰ βοϑίοσγθ {πεῖν ἴβοοϑ 
8 [Ὀοέογο {μ6π}} 811 (μ686 νογὰβ ψῃΐοὶ μον δ οοτηπηδπαθα ἢΐα. Απὰ 411] (μ6 ρϑορὶθ 
ϑηΒ ΓΟ ἰοροίμου, δηᾶ βαϊα, Α}} ἐμδὺ Φϑβονδὴ δι} ϑροκβθὴ ν 11 ἀο. Απὰ Μοϑοθ 

9 τοϊαγημοα [Ὀτουραΐ Ὀ801Κ] (86 ψογαβ οὗ [89 Ρθορὶθ υπίο Φϑβονδῃ. Απὰ Φοβουβδῃ 
βαῖὰ υπίο Μοβοϑ, ἴ,.0, 1 οοπηθ υπΐο ἴμ 66 ἰῃ 8 {δ ]οῖς οουά, ἐμαὺ (86 ῬΘΟΡΪ6 ΠΔΥ͂ ΒΘΆΡ 
Ὑ6ὴ 1 ΒρΕΔΚ ψιἢ [866 δηα Ὀο]ϊονο [ἰγυ8.} {Π66 [ὉΓ ονοσ.0 ἡἈπᾶ Μοβοβ ἰοϊὰ ἰδθ 

10 νοσγὰβ οὗ [μ ρϑορὶθ υπίο Φοβονδαῆβ. Απὰ “ϑδβονδῖ βαϊά υπΐο Μοβοβ, αὉ ππίο (ἢ 
Ἀρρα δηἀ Βαποίν ὑμθὴὶ ἰο-ἀΔΥ  δηα ἰ0-ἸΔΟΥΤΟΥ͂, δπα Ἰοὐ ἐμθλ 88} {86}. οἸΟΙ 68, 

11 Απα Ὀ6 ΥΤΟΔΑΥ͂ αρδίηβί (μ6 ἐμἰτὰ ἀαγ: ον [[ὉΓ οἢ] {μ6 ὑμϊτα ἀδΥ Φο μον 111 ΘΟΠηΘ 
12 ἀοπῃ ἴῃ [86 βῖρεῇῦ οὗ 81} (86 ῬΘΟρ]6 ὑροὴ τηουπΐ δ'ηδι. ἀπά ἴδοι βμαὶὺ βοὺ Ὀουπάᾶβ 

απίο (86 Ῥθορὶθ τουπᾶ βρουΐ, βαγίηρ, Ταϊο μθοα ο γουγβθιύοθ, ἐλαέ ψὰ ρσὸ ποῖ ὑρ 
[Βοτᾶσὸ οὗ ροϊηρ' υρ] ᾿ῃπίο {86 τπιουηΐ, οΓ Τουοῖ [οὐ ἢ] ηρ] [86 θοΤάοΓγ οὗ 1: τ βοϑο- 

13. ϑυνδγ Τουομοίῃ ἐμ 6 πηοὰῃῦ 8881] Ὀ6 βυχοὶῦ [Βυγο Ὁ Ὀ6] Ραΐ ἰο ἀοραίῃ. ΤΠΘΥΘ 58]} ποῖ 
δὴ [50] Ὠδηάὰ ἰουοὶ ἰὺ [ϊπ1],} θὰ Β6 58.411 βυγϑὶγ Ὀ6 βίοῃοά, οὗ βμοῦ {ῃγουρὴ; ψῃθ- 
{ΠῸΓ ἐξ δ Ὀδδβί οὐ τβδῃ, Ὁ [8] 888}} ποί ᾿ὖνϑ : σθθη [86 ἰγαμπηροῦ βουπάοίι ἰοηρ, ΠΟΥ͂ 

14 5}}4}} οογηθ ὕὑρ ἴο [86 τπιουηΐ, Απὰ Μοβεβ ψϑηΐ ἀοσπ ἔτοπι (86 πχουπΐ ὑμΐο (Π6 ροο- 
1δ Ρ]6, δῃὰ βαποίῆθα (Πη6 ρθορῖίε; δηὰ {6 Ὁ ψδβϑῃθα {πεῖν οἱοίμβεβ. Απῃὰ 6 βαϊὰ υπίο 

[ἢη6 ΡΘΟρ]6, ΒΘ ΣΌϑΑῪ δρβιηβὺ [86 ὑμ|γα ἀΔΥ: ΘΟΙῚΘ ποὺ δὖ ψΟΊΟ Ἡῖν 68 [ΠΘᾺΓ 8. ΟΠΊΔΗ]. 
16 Απά ἢ Οϑῖὴθ ἴο οἢ {86 ἐμϊτὰ ἀΔΥ, ἴῃ (86 τηοτηὶηρ [ΘΠ ΤΩΟΓΠΙηρ βμίσαῦς 

{π8ὺ {μ6γὸ τ σο ὑπ 618 δηὰ ᾿ρμίπίηρδ, δηὰ ἃ (δῖοῖ οἰοαὰ ὑροὰ {μ6 τηουηΐ, ἀπά 
{86 νοΐοθ οὗἁ (δ [4] ὑγυχτηροὶ ἀχοθοάϊηρ Ἰουά ; 80 δαὶ [8η4] 411 (86 Ῥθορὶβ δ τῦαϑ 

17 [νὑ8Γ6] ἴῃ ἴδθ σδρ πρῶ ἰσὶ Αμπὰ Μοβοθ Ὀτγουρμί ἔοσί ἰδ Ρθορ]6 ουἱ οὗὨ (86 
ΘΒΙῺΡ ἴο τηϑοὺ τ] [0 τηθ6.}] Θοἂ ; δηὰ {ΠΘΥ̓ βίοοά αὖ (Π6 ποῖον ρασί [(86 10ο] σΐ 

18 {π6 ουπὶ. Απά πιουῃηΐ Κ'΄᾽ηδὶ 85 8] Οροίμ Ὁ ΟἹ 8 βιλοῖο [8]] πιουπῦ Κ΄᾽ηδὶ βιμοκοά], 
Ὀδοδυβο Φομουδῃ ἀοβοοηοα ὑροη ἰΐ ἴῃ ἔτο: δηὰ {Π6 Βλόκο ἐμ θοῦ δϑοοηαοα 83 (86 

19 βιβοῖο οὗ ἃ ἔἜγῃδοο, δηὰ 89 τ Π0]6 τηουπῦ αὐδίκοα στοδίϊγ. Απά σ᾿ ἢδη (86 γοῖϊοα οὗ 
{86 ἰσυχαροί Βουπα ρα Ἰοηρ, ἀπά παχοϑὰ Ἰου ον δηά Ἰουάεγ [πα [Π6 γοΐοθ οὗ {86 ἰσυτ- 
Ροὺ πΑΧΘα Ἰουάογ δηὰ Ἰουαο}}, Μοβθδ βρβο [Βρϑβκὶῃρ] δῃηὰ αοα δηβνδγθαὰ [ϑηβινεῦ- 

20 1ηρ] Εἶτα ὮΥ ἃ γοϊοθ ΑἈπά ϑϑβουδὴ οϑῖὰθ ἀνα ὉΡΟῚ τιουπί ᾽ηδὶ, οα [[0] {86 ἴον 
οὗ [89 πιουμῦ; δπὰ Φομονυδὴ ο8116α Μοβοδ μρ ἴο {16 ἴορ οὗ ὑπο τχηουπΐ: δηα Μοβοβ πϑηὶ 

21 αἃρ. Αμπά ϑοδονδὴ βαϊα υπίο Μίοβοβθ, ὅὐο ἄονγῃ, ομδΥρθ (86 ΡΘΟΡΙΘ, 1οβὲ ἔθου Ὀγθδκ 
22 {γουρὰ απΐοὸ Φόβον ἴοὸ ρ826 [068014], δ ᾿ηδὴγ οὗ (μ6πὶ Ῥογίβῃ. Απὰ Ἰοὲ 186 

τ οϑί8. α]8ο, ναὶ οἢ [πτ|ᾷἢ 0] σΟτη6 ΠΘΔΡ ἴο μόν, Βα πο ΕὟ {πο ΙΆΒ6 1 γ68, ἰοβὲ Φομβουδἢ 
25. Ὀχοδῖκ ἔοσί ἢ ἀροι μοι. Απά Μοβοβ βαϊά υπΐο θθόνδῃ, ΤῊΘ Ῥ6Ορ]6 οδημοῦ οοτὴθ 

ὌΡ ἴο τωουηΐ 5᾽ηδὶ: [Ὁ0Υ ἴδοι οπαγροαδὺ [Πδϑὲ ομαγρ θα] 8, βαγίηρ, δῖ θουπαβ δρουΐ 
24 [86 πιουηΐ, δηα Βαηοι εν 1. Αμαὰ ΦΨεμουδὴ βαϊα ἀπίο Εἶπ), ἀναγ [6], σοῦ [866 

ἄοτα ; δῃά ἰδοὺ 888]} σοὴθ ὑρ, ἴδοι, δὰ Ασομ 1 {Π66: Ὀυΐ οὐ ποὺ [86 Ῥγὶοδίβ 
δηα {μ6 ῥϑθορὶθ Ὀγθὰκ ὑμγουρσῇ ὕο Θομλ9 ὉΡ απΐο Φοθονβα, 1οϑῦ ἢ6 Ὀγοβῖ ἔοσίῃ ἀροα 

25 ἼἋΔο. ἢὸ Μίοβεβ ποηΐ ἄοσπι υμύο {80 ῬΘΟΡΙΘ, δῃα βραῖζο υπίο [014] ἐμ6ῃ). 

ΤΈΧΤΟΌΑΙ, ΑΝῺῸ ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 
1 [7ὸγ. 18, Το σορου οι οὗ [86 ποτὰ “ ἴουομ᾽" (Ὁ 2) ὩΔέΌΓΑΙΥ δυρκοδὶ ἴπ6 ἱμποῦρβης ὅδι πο οἰνθοὶ [6 ἐ!)0 δβαῖῃφ δα ἴῃ 

ἐδ ργοοϑάϊης τϑτϑο, ΥἹΣ., “" τηουηῖ.᾽" Βαὶ ἐμπὶν οαμποὶ ὯΘ ἴδο οδϑο. Ἐοσ (Π) ΗΠ ἐ8 15 ἸΤΟΙΘ 80, ἔξ ἰβ οῖ τοῦδ Ὁ]9 ἴμδὲ [9 ποτὰ 

“Βδοηἃ᾽" που] δὸ πδοὰᾶ, ὀδρϑοίδ!!}ν αὐτοῦ [8.6 ἸΏοσΘ ὥϑθοΓα Ὀσχο δἰ ἐο. Τ89 δοοοηὰ ὑγοδί οι σου! Ὁ6 θαῖκοσ Τμδη 189 
Ὥγοϊ, (Ὁ οὴϑ Ὑουὰ τηοσὲ παιϊτα! τουοῖ ἐδ τιοποϊδίη τὴ τὰ ἔδο ἵοοῖ, θοῖ π6 Βαπᾶ, Βαέ (2) τοοτο ἀϑοϊοίνο δ.}}} [5 ἐιε6 ὁοἢ- 
Βἰἀοτγαιίοη ἐμδὲ 16 οομ) υποϊίου 33) ἀοσα ποὲ δά πὶ οὗ ἐμὶα οομοίσζυοίίοη, 10 68} ΒοχΘ ΟὨἹΥῪ δγὸ [0 τηοδοΐης “ ὑπ" ἰῃ 180 

5689 οΥ̓͂ {π6 ΘΟΣΤηδη ““δοπάογῃ," ἐ. 6, “ Ὁπὲ ΟἹ [9 οοῃέτα συ." ΑΜ (δ γϑῦδϑο βίδα ἰη Α. Υ., ἃ τοδῖοσ πτσου]ὰ τηοεῖ Ὡδίι γα! ῦ 
πηἀοτίαηα “ Ὀυΐ᾽ ἴ0 ὕῦθ οααἰγαϊοιξ τὸ “ας ἐδεαὶ,," δηά (6 τηοδηίης ἴο Ὁ9, “Νοὸ Ὠδηά 68.411 ὑοῦ ἢ ἰὲ πῆ βουῦϊ Ὠἰ8 Ὀοίηςς 
βίουοα,᾽" οίο., πὶ οἢ, Ἠονσονοσ, ὁδοὶ δδτο Ὀδοὴ πο τηϑδηΐης οὔ ἴμ6 ἔγϑηδὶδίοτγη, ληὰ σογίδ ΠΥ Ὡοΐ οὗ [Ὧ69 ΗΘΌΓΕΥ δυίδογ. 
θη ἔδπο οὐδοῦ Βαπά, ἰξ τηδ}ς.68 πὸ δΘΏ86 ἴο ΒΔΥ͂, “Νο Ὠδηᾶ 6181} ἱοῃο ἢ [Π9 τηουπίδίη, Ὀπὲ οἱ [8:6 ΟΟΠΊΓΑΣΥ Π6 8}}48}} ὑθ δἰοπιϑα." 
ΤΏ τηδδηΐϊηρ ΤΡ ῦ0: “Νὸ διὰ β88}8}} τουοῖὶ πέτα," ἑ, 6., [9 οἴὔσμάογ; “ Ὀαὲ ΒΘ δ..41} Ὀ6 κὶΠο Υἱἰους δυοὶ οομίδος ὈΥ͂ 
θοΐηκς δίοποα οὗ βῃοϊ."--ΤᾺ.]. 

8 [Ὑ}ο ἰαϑὲ ἔτγο γογὺσ ἰἢ [819 γοσδο δύ ἴῃ ἔπο Ττηροτίοσξέ ἐθηθ6, δη ἃ ὮΘΉΟΘ ΘΧΡΓΟδα οοῃεἰπηδὰ δοιϊίοη. ΤΉ Ηοῦτον ἄοεθ 
ποὲ ΒΑΥ, “τοῆση [80 γτοίοϑ... μαχϑοὰ Ἰουάος δηὰ Ἰουάοσ, [90] Μοδοθ δραῖκο," εἴο., δβϑροοίδ! "ν᾽ Ὡοῖ, ἰΓ “ ττθι 7 ἰ6 ἀμ άθε- 
δίοοι ἴο ὑθ Θᾳυξναϊοτὶ ἴο “ δίζοσ," ὙὍ70 δδυο ομάοδαυοσοα ἰὸ κὶ το ἔπο ΣᾺ δ080 ὈῪ [0 ματι οἱρίΔ!] τομβοσίπα.---ΤῈ.] 
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ἘΧΕΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

1. δύιαΐ απὰ ἰλὲ Αττίυαϊ (λεγε. 
Α [11] σϑοχγδρδῖσαὶ ἰὑσθαὶΐβθ οὐ (86 ὙΒοῖο Ηο- 

ῬΘῸ ΖΤΟΌΡ, δὰ οβϑρϑοΐδιν δἰπαὶ, 15 χίνϑα Ὁγ ΒΓ ον 
ΨΙΙΙ. 2, ν. δ27 βα4ᾳ.;. Βοδίηβοῃ, 1., Ρ. 140 564.; 
Τἰδοδοπάονῦ, ἄυε ἄεπι ἀεϊσεη, Παπάδ, Ὁ. 61 84ᾳ.: 
Βιχδαδθ, ἢ. 133584ᾳ. 8660 αἶϑο {π9 Ἰοχί οηΒ 8 
σουμηθηίατίοβ. Ἧ6 αυοίο ἔγουι Ζ6116 7 8 δΒιδέϊδολθα 
Ἡγδτίεγδωολ, 11., ἡ. 482: “4 ἴον τϑίδυκϑ οὐ {89 
αυσδέΐοη σοβροϑοίἑηρ (}}0 δ66η6 ΟΥ᾽ ἰδὲ σίυϊηρ 7 ἐδ 
ἴαιο. ΤΉΘΥα δ΄ ὑνοὸ αἰδογοηί 106681}01908. τ ΒΙΘῈ 
δυὸ δον δαγνοοαίθθ. ϑβοιηθ βπὰ ἰὴ ρῥἷδοθ ἰῇ 
Ἀῖτιδὶ Ῥσόρον, 7900] Μυξα δπὰ ἐδ Ῥ]αϊῃ 68-86- 
Ὀαῖγοι ᾿γίης βου οὗ ἰδ; οἴμοτβ, ἰὰ {μ6 πουὶδ- 
ΘΓ ἰσθῦσγδοῦ οὗ ϑἰἧηδὶ, ἐμαὶ τ ϊοῖ 18 Ὡο ο4]16α 
Βοχοῦ, ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ ὑπὸ Ῥθδὶς οὗ 88 68- ϑαΐβαϑι, 
πὶ [Π0 Ρῥ]δίῃ οΥ- ΒΘ Δ, Ἡδΐοῖ βἰγοίοοβ ουαὐ 
Ὀσίοτχο ἰΐ ἰὼ ἐμ9 που. Βοίῃ ρ᾽αΐῃ8 σου]Ἱᾶ Ὀ6 ἴῃ 
ἐμοιβοῖνοδ δαϊ 8Ὁ]9 [Ὁ (89 ΡΌΓΡΟΒΘ; ἴῖἴ0᾽ (ΒΟΥ 8.9 
δΌους Θ4ΌΔ}}Υ ἴδῦρο, δὰ ἔπγηΐθ Τοῦτ ΤῸΓ (ἢ 9 
ΤΔΘΙΒΒ ΑΙ] ὴρ οὗ ἃ ἰατρὸ τυ πὰ6. ἘΒΟἢ 15 80 
ΒΌΔΤΡΙΥ αἰδιϊηρσυΐϊδηθα ἔγοιχ (89 πιουηίδίη τἰβίης 
ὮΡ ἔγοιι ἰὐ ὑμδι {89 δὶ (ον τοὶ ἴῃ [86 ταοβὶ ᾿ἰθχαὶ 
ΒΘΏ86 ὃ6 βαϊὰ ἰο Ὀθ ἰοιιομ θά ὈΥ̓͂ 056 ἰῃ (88 ῥ᾽] :ῃ :--- 
γῇ Ὀἱο ρχὶγθ8 δὴ 6χοο]]οπὶ ἱἸἸυαδίγαίίοι οὗ ἐμ 9 ὁχ- 
Ῥτοδδίου τιϑοὰ ὉΥ Μοϑοβ (Εχ. χίχ. 12): “ σι ο8ο- 
Θυὸν ἑομολείλ {μθ τηουηΐ,᾽ δί6. Ὑαοὺ ῬΟΡΒΔΡ8 (ἢ 9 
νεοἰ κι οἵ (9 ον άθῃοο 8 ἱη ἤδυου οὗ (0:9 βου βόα 
Ῥ]δἷη, 605-80 αῖγοι. ΕῸΓ (1) {π9 τπιουπίδἰπβ πὶ ιΐη 
γε πἰσἢ ἐμ 6 Ρ]δίη ΓΘΡΟΒ68, 1ἰἰκ ἃ δοοϊπἀϑὰ δβυΐυτι, 
Τἶθο ὕρ ἔγοια ἰὸ ἢ δὴ διῳρ ἐμ οϑϑίσὶ 68] ἔογπι δηὰ 
ὙΟΥΥ ρτδάθα,ν, δηἃ ἰμογοΐογο 1.8 81]0Ρ98 οουϊά 
δυὸ 66 πϑ0ἀ [0 1}}0 τιϑ Υ8}8}}}πρ οὗ (86 Ρδορὶθ 
7 δὶ δὴν ἰἰπι6 {8970 88 πο ααἰΐῶ δρδοθ ϑπουρὰ 
ἴπ πὸ ῥἱδῖη ἰἰβοῖῖ; το γθδθ ἐδ τηουπίδίθ ὈΟΣ- 
ἀρτγῖπς οἢ [86 ῥἰδίη οσ- Βδῆδἢ δ΄Ὸ 80 δυτυρί δὰ 
δῖϑορ ὑμδὲ μὸν σου]!ὰ ποὶ ἢδνθ θθθὴ υδοὰ [ὁγ ἐμὶθ 
Ῥύζγροκο. (2) Το ῥ᾽ δίῃ οὐ -- ΒΆ ΒΔ} Β888 τγαίου-ϑῃοὰ 
ἔτοτα Ὑβῖον ἐμῃ6 στουπᾶ ἰο ἐμ πογίῃ ζ81}8 αΌΤΑΥ 
ΣΩΟΤΘ Δ Τη0Γ6, 80 ὑπαὶ ἰο {8 γίονν οὗὨ (086 δἰδηἀ- 
ἴης ἰδοτο, 848 οβ.βαίβαίθῃ. τηυδὺ ἴδυθ ὈΘΟΟΙΔΘ 
1055 δηα 1688 Ῥχοπιΐϊμοηι, ΤΒΟΣΘΘΒ [86 ο]αὶῃ 68- 
βοθαϊγοὶ Υἶθο5 ἰρῦον δὰ δἷκθον ἰονατὰβ (ἢ9 
δου, δῃὰ 9606] Μυδα οὐ Κἰηδὶ ὈΘΟΟΙΩΘΒ ΣΔΟΣΘ 
δηὰ ΙΔΟΓῸ τηδ᾽θβίϊο πῃ δρρϑάσϑῆσθ. (8) ΤῊΘ 
Υἱοῦ οἢ 186 ΒΟΌΓ δἰὰο οὗ Βδἰηαὶ, ὙμθΓο ἐμ ΐΒ τιου- 
τοῖν ἐΟΟΥΒ ἊΡ ῬΟΓΡΟΘΠΟΌΪΔΥΪΥ ποαυν 2000 ἴοοί, 
Εἶκὸ δὴ ἱπηπθΏ86 Δ]{Δ Ὁ, 5 ἀθοϊ ἀ6 7 τογο σταπὰ. 
(4) [πῃ ἔχ. χὶχ. 17 ἰΐ ἐβ βαϊὰ δὶ Μοβοβ Ὀσουρδί 
186 Ρθ6ο0}]9 ουἱΐ οὗ (86 οδρ ἰο πιοοὶ 6οά. Νον 
ἯΘ ΟΔΠ ΒΑΓΑΪΥ σοποοῖνο 6 ρίδοο Ὀοίίον διίοὰ ζὸτ 
8 ὀδιαρίηρ- ἶδοο ἰθ8η (ἢ9 ρ]αὶπ ὁΓ- ΕΔΉΔΕ τὰ 
186 Ὑ81107γ8 διὰ ρμαβίυγο οὗ (09 Θηυΐ ΓΟ δ, θ8Ρ6- 
οἶδιν ἰδ0 τΔΑΥῪ 68- ΒΗ οἰ ἢ ΟἸοΘοΙν δαϊ)οϊπίης ἰἰ. 
Βαὶ ἰΥ (μΐ8. γγαβ ἢ οδτηρίηρ- ἷδοθ, δῃὰ δἱ (89 
Β81ὴ6 ἐΐπη9 (Π 9 υΪ͵800 ὙΏΘΓΘ ἐμ 9 ΡΘΟΡ]Θ ἼγοΓ0 ἀγϑγη 
ὮΡ δὲ {δμὸ ἰΐπη9 οὗ ἰμ9 ρίνίηρ οἵ (9 Ἰανν, ΠΟῪ 
ΔΙῸ ΨΜὸ [0 δοῃσοίγθ οὗ ὑμαΐ Ὀτϊηρσίηρ ἔογτι οἱ οὗ 
ἐθο σαιρ ἢ ΤᾺ 18 οχργοββίοι πουϊὰ αγὸ 0 τ 68}- 
ἱπρ. ἮΒοΥθαΘ {Π18 ὀχργοββίοη Ὀθοοῖηθ8 1Ὁ]} οὗἁ 
ΔΡΡοβίϊθῃϑϑβϑθ, ἱ τγϑ δϑϑυτηθ (μ6 ρῥ]δίη ογ- δ ἢ 8} οἢ 
189 ποτὶ οὗ Ηογοῦ το Ὀ6 ἰῃ9 οσαπιρίηχ- ͵δο6θ, Ὀαὶ 
186 ῥ]δίη ο8- ϑϑθδὶ γϑῖὶ βουὶὰ οὗ 9606] Μυδα ἰο Ὀ6 
(860 διδηάϊηρ- 809 οὗ [89 ρΘορὶ9 σψθθα ἰμο ἰδνν 
28 σίυγθῃ. Ετοιι ἰμδὲ Ὡοσί ΒοΡ ρῥ]αΐα 600,000 
Ι660 (ΤῸ ΟὨ ]άγϑη δηἃ ΤΩ ΠΟΥΒ, 88 νν6}} 88. οτ. 6 8 
δηά οἷά τηϑῃ ἀουδεῖϊο88 σοι ηοὰ Ὀοδί πὰ ἴα [ἢ 6 
681}Ρ} τοΐϊρς γ00}} ΒδΥθ 5080 ἴῃ ἐδ.:0 ΘΟΌΓΒΘ Οὗ 8 

ἂδγ ἱπγουρ [80 βοσγὶ νδᾶϊθβ 98- βδϑθαΐ θὰ δηὰ 
ΒΒοοὶῦ ἱπίο ὑἐμ9 βου ΒΓ Ρἰδίη, δὰ Ὀδοὶς ἀζϑιη 
ἰαΐίο ἐλ οδρ; ἴὉΓ ἰμ6 ἀϊϑίδῃσθο 18 ΟὨΪΥ ἃ ββοσγί 
ΒΟΟΣ Β ̓οΌΓΠΟΥ.᾽᾽ -“Οὐ ἴδο ΔΙ ΠΟ 11198 αἰϊοηάϊηρς 
{86 σοπιδἱπδίΐομ οὗὨ Ὀοίὰ Ρ͵8068, 8900 Κοὶϊ, ΠῚ, Ρ. 
94. Τιο οχρτοϑϑίοῃ, “" 18.806] οδαιρϑθὰ Ὀθίοτο ὑμ9 
τηοαπ ς᾽ (τον. 2), 18. σον  Ὠ]Υ ΟΡροβϑὰ (0 (δ 88- 
ϑυπιρίίοι οὗ ὑνἴῸὸ ΘΘΠῚΡ5 ΟΥ̓ΘΡ δρδϊ δὲ 5 τηουῃ- 
ἰδ΄η8. ΟὐμΡ. {86 χτδρῖο ἀθδογι ριΐϊοη ἱπ βἔγδυββ. 
Οὐ (πο γτοϊδίΐοα Ὀοίγοθα ἰδ6 Ὡϑδηιο8 ϑπαὶ δηά 
Ηοτοῦ, οορ. Κποῦθεὶ, Ρ. 188.ὡ Νοίο: (1) ἐμαὶ 
{86 τοῖο τορίοη 18 μϑιηϑὰ, δ! ἰδ 6 τηουηίδίη 
Ὑ6ΡΘ ἢ ΔῊ γὦ8 χίτοῃ, δοιμοί τη 65 5᾽ παΐ, δοιγθ- 
εἶπιο8 Ηοτοῦ; (2) ὑπδὺ Ηοτγοῦ, Ὀοΐπς τοασμθὰ 119 
[86 Ῥθορ]ο ψχογο ἰῃ Βορμἰάϊ τα, ηδν ἱποῖα ας Κἰπαὶ; 
(8) ἐμὲ Ηοτϑῦ, 88 ἃ βοραζδίθ τηουπίϑίῃ, 1168 (0 
189 ποσί οὗ Βἰπαὶ, δῃα ἐμπογοίογοϑ τδϑ ἄτϑι τοδορ 
ὉΥ {δὸ [Βγδοὶ 968. 8.69 δ]8ο Κοὶϊ, ὑ. 90, διά Ῥμὶ- 
ἸΡρβϑοῃ, ". 408. ---Τον͵ 8. στοὰν οὗὁὨ ἸΟΩ͂Υ κυϑηΐθ 
τη οὐδ᾽ ἢ σδΌηοἱὐ ὈΥΪ ΠΑΡ Ὀ6 ἀοδὶρηθα ἰο ΒΕ γ9 
88 ἃ ἰθγγο ἴο ΒΙΏΠΟΤΒ; ἰὑ τί δθ  γχϑργοθϑηὶθ (ἢ 
Τ᾽ ΟΒΙΥ δηὰ ἐτη  οΥ8 Ὁ]6 ἄχοαμε88 οὗ αοἀ᾽ 8 τηογαὶ 
γονοϊδίϊου, οἵ Ηἰβ ἴατν, ἱῃ ἃ Ῥῃγ 8164) ἔογτα; ἰὐ 18 
(ΒβογΘίοσο ἃ ροδὶιῖνο, ροβίηρ ἴδοί, σὰ ἀἾ886- 
ταϊδίθ8 π0 1176, γοὺ οἱ τ ΐσο ἢ 18} ΒΙ ΠῺ 6 Γ᾽ Β [889 1} 
ΤΑΒΥ͂ Ὁ0 ἀδδιιοἀ ἰο ἀφδϑιγ οἰ 08. ---  ορϑίυ δ᾽ ΕΥΡο- 
(ποβἷ8, ἐμδι Κἰηδὶ οὐ Ηογϑῦ 18 ἴο Ὀ0 Ἰοοϊκθα ἴῸΓ 1π 
Μι. ϑονῦαὶ, 885 τὶ ον τηοῦ Ὁ ΔΡΡτοΟΥδ]. [ἢ οΡ- 
Ροϑίἰΐοι ἔο ἰὲ σοηδ  Ὠιοιονγϊοὶ,  εἰϑοδίϊαάον, 11., ν. 
δ8 βᾳᾳ.; Βἰίίον, ρακωπάε, ΧΊΥ͂. ν. 788 βαᾳᾳ.; δυὰ 
Κυτίς, Τϊδίοτψ, οἰο.. {Π1., Ὁ. 98 (ΚοΙ]). 

Τῆς Αττίοαϊ αἱ δἰπαὶ.---ΤῺ ἴθ τδϊτᾶ το. 
Τπὸο πιοη 8 ἰμ6ῃ Βᾶγθ ρϑ880α ὑπ ἴδ, οὐὗὁἩ ν Εἰο 
ῬΓΟΌΘΔΟΌΪΥ ἰδ 6 χτθδίον ρατῦ 6] ,8 ἰο 6 θη 8 ρ- 
τη θῃϊ ἴῃ ΕἸΐπι δηὰ Βορδίαϊω. 6 δ681}90 δ Υ.--- 
᾿Ασοοοτάϊης ἰο (6 9018 ἰγδά (οι (ἢ 18 τη 8 ἢ 8 ΟὉ 
86 τοὶ ἀδῪ οὗὨ ἰδ ἐδῖτὰ ταορΐμ, θα στδιπχδί!- 
6811 ἐξ πηϑ  Ὀ6 (Δ ..6 ἢ ἸΏΟΤῸ μάθε {6}7 Ξε “ δἱ 0λ18 
{1π16.᾽ 

2, 7ελουαλ᾽ε ΤῬγοροφαΐ Ὁ α Οουοπαπέ, απα (δδ 
Αεεεηὶ 97 ἰδς Ῥεορῖε. Ἴ ετβ. 8--8. : 

Δεοᾶ ΜΝἴοδποα τυϑοῖ ὕὑΡ.--- Οὐ Κίπαϊ Μοβο8 σο- 
οοἰγοά ἷ8 σομηιδϑῖοι ἔγοπι Φομουδὰ ἰο 1684 ουΐϊ 
{89 Ρθορ]θ. Ὑπογοΐοτθ δ6 πιαδὶ ΠΟῪ δρ ἢ ΡΡΘΆΡ 
Ὀοΐοσο Φοβόνδῃ οὐ Βἰπαὶ, ἕο δορὶ θίθ μἷ8 ὅτγϑί 
τοϊϑδίοῃ, δῃηἃ γχϑοοΐὶγθ Φοθουδ Β ἔασι μον δοπι- 
τοδυιάθ. [18 8 ομβδγδοίοσιβιϊο ἔϑδίῃγο οὗ (86 ζ0]- 
Ἰονίης ἐγδηϑδοίϊοη δοποογπίηρ {86 οΘογθαδηί, ἐμαὶ 
Φοβονδῃ 66}186 οοἱ ἰο Μοβθβ 88 [9 βοθ8 ὕρΡ. Α 
σογθηϑαὶ ἰδ ἃ σοπιΐηρ ἰοροίον οὗ ὑνγὸ ρασγίϊοθ ἷὲὶ 
μ85 θθθηῃ βαἰὰ ἱπάϑεᾶ, ἐμπδὲ ᾿Ξ, διαϑήκη, ἑδεία- 
πισπίωπι, ταθδ8, ποὶ σοσεηαπί, ὉὈὰΐ ἐπδίἐμζοπ. [ὲ 
8 ἔγυο, ὑμὸ αἰνίηοθ ἰηδβιϊϊαϊοα 5. [86 βίαγίῃρ- 
Ῥοϊπὶ δηὰ Τουπάδιίΐϊου, Ὀαὲ ὑπ Ῥγοάποι οἵ (μὶδ ἰπ- 
δβἰϊλαϊλοι ἰ8 (86 οονθηδηί. Τἷ8 ἰ8 ἐσ οὗ 8}} (89 
οογϑθηδηὶβδ ἱβτουσποῦΐ ἐἢ6 Β1Ὁ]16θ.{. ΤΒΘΥ ΘγοτΥ- 
ὝΠΟΤΘ ῬΓΟΒΌΡΡΟΒΘ Ῥογβο δὶ τοδί 0η8, τϑοΐργο- 
οἶ(γ, ἔγϑϑαοι; ἑ. 6., ἦγοθ βοϊ[-ἀϑέογιὶ δι οῃ. 

80 δοτθ (88 ῬΘΟρ]6 δτὸ ἱπάυοθα ὮὉΥ ΦόΒΟΥΔ᾽ 5 
ῬΤΟΡΟΒαὶ ἰοὸ ἀϑοϊαγθ ὑπο το] ΑΥῪ δαορίϊοη οἵ 
[λ6 οογοηδηὺ (γον. 8). Αἴἶουν (Π|8 ΚΘΏΘΓΑΙ δά οΡ- 
ἐἴοῃ οὗ ἐμ σονϑηϑῃί, ἐμ 670 70] ]ΟὟΤΒ 8 Ββρεοϊαὶ δά ορ- 
(ἴοῃ οὗ ἰλ9 οδουθηϑδῃὶ ἰδ, χχῖνυ. 8. Νοί {}}} δίι ον 
ἐμΐβ ἀοοβ ἐμὸ βοϊοσαῃ;:. δουθηβηῦ ἐγδηβδοίϊοη ἐλ 9 
Ρΐδϑο, ἱπ τϊοὰ ἐμ6 ῬΘΟρΪ]θ δραΐῃ ΔΎΟ {οἷν 85- 
Βοηΐ, ἐμοἷν ἔγϑο βυδ)οιϊίοη ἰο 16 αν οὗἩἨ Φοθονδὰ 
(χχὶν. 7). Τμῖθ σοϊδιΐοῃ ἰ8 80 ἔδν ὕγοτι Ὀθϊῃβ 88 
ΔΌΒοϊαἰθ ΘὨβ]αγοταοηὶ οὗ [86 πυπιδη ἱπαϊ νἀ 8} 7 
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ὉΥ (ἢ Ἰηδήοδιγ οὗἩὨ ἰδ6 αἰγὶ πθ Ῥϑυβοη δι ἐγ, 55 Ηο- 
οὶ Ἰυιακίηθ8 (ὕ7]. χὶ. 2, 46), ἰΒαὺ οὨ ἐδθ Ὀαδβὶβ 
οἴ ἐλἰ8 τοϊδιΐοη [89 ποίίοῃ οὗ ἃ Ὀγὶ δ] δπὰ οοη͵ὰυ- 
Κδ] τοϊδίϊοῃ Ὀθύνγοθα Φοθοτδι δηὰ Ηΐβδ Ῥθορὶθ 
ξτδάυδ!ν οοταεβ ίο Υἱθσ. Βα (9 ομδγδοίου ϑιϊο 
ἰοδίατο οὗ {10 1Δ ΓΝ '8, (μαὺ ἰΐ σϑϑίδ, ἰπ ζϑηΘΓΔ), οὁἢ 
8 βογιὰ οἵ ἰάθδ] ν, οὗ Κκπον]οάρο, οὗἩ γτοἀοιιρίΐοι, 
Ὀαΐ, ἰπ ρᾶγιϊσα αν, ΘΥ̓ΟΡΥ ἩΒΟΓΘ ῬΟαΌΪΓΟΒ δὴ ὑἢ- 
σοράϊιοιδ), δηὰ ουὐϑη Ὀϊΐπ ἃ, οὐοάϊοηοθ.. Ηθποθ 
ἦν τοΔῪ Ὁ9 8βα14 : Ιῃ σϑθοΓΑὶ ἱὶ ἰ8 ἀοοίγίπα (Τ ΒΟΣΔΒ), 
ἐπ Ῥδυι οι] 8} 1 δ᾽ δίαίμία, Τμ6 ἰά68] δηὰ οτρὶτὶ- 
ο6] Ὀδδ.8 5 ὑπ6 ἰγρίοδὶ τοἀθιηριίοι : 1 δαὶ ὅθ0- 
δῖ, (γ αοά, ἰδὲ αν Ὀγουρᾷῆξ (μο0 ουΐ οὗ 
Ἐφγρὶ, εἰδ., 88 ἃ ὕμοί οἵἁ αἰϊνίηθ φοοάπμοδβθ δηὰ 
ἔτασθ; δῃά {86 βρίγὶϊ οὗ ἰὰ 19 δχργοϑϑοὰ ἴῃ (μ9 
ΤΥ 64 }}Υ δοϊθίηη ἤοόσαι ἴῃ τ ΐσι ἰμ 6 σογοηδηΐ 
ἦθ ῥγοοϊδἰ πηϑὰ ἴῃ γϑγβ. 8:6. Τὸ Ρ8.8}16] ρῇ γδβ6β, 
“Ἡσμϑο οὗ Φδσοὺῦ,᾽" δυὰ “Ομ Ἰάτοη οὗ [δτϑοὶ,᾽" 
Ῥχοϑθηΐ ἱῃ οουὐιποίΐοι (6 πδίυγαὶ ἀοδοθαηί οἴ ἰΠ 9 
ῬΘΟρΙΘ, δῃὰ πὸ βρίγἰἰαδὶ Ὀϊοβδίπμβ δ] οἰἐθὰ ἰοὸ 
ἴδοαι. ὙὋὥ26Ὸ Βανϑ 8061}.---α οογίδίη ἄθρτθο οὗὨ 
τοὶ σίουβ δχρουΐθησο ἰ8 ϑββθηί 8) πῃ ογάθν ἴοὸ ὉΘ 
δὺΪ]9 ἰο οηίον ἱπίο δουϑηδαηὶ τοϊαίΐοιβ τὶ 6 8ο- 
ΥΔ8. ΤὮΪΒ ΘΣΡΟΣΙΘΠΟΘ 18 Βρϑοὶ 08} 7 δὴ Θχρουί θη 69 
οὗ πὸ σγϑυ οὗ Ηἰβ ᾿πδϑίΐοθ οὐὸν Ηΐδ δι θαι685, δπὰ 
οὗ Ηΐκ ρστῶσο οὐὸσ Ἦΐβ οόϑοῃ ρϑορίο. ἘΠακῖθϑ' 
Ὑνῖ 618.---ἰ ΤῊο ΘΔ 10᾽8 νῖϊηρ8 8 Γ6 8 ἱπιᾶρο οὔ 19 
Βίγοηρ βδῃ4 αϑοοιϊοηδίο οατο οὗ ἀοὰ : ἴ0᾽ 180 δα 19 
ΟΒΘΥΒΏ68 δηὰ ζοϑίοτϑ 6 γουὴρ ΥΘΥῪ οδγοίυϊν ; 
Βὃ9 ϊο95 ἐπάεν ἰλόπι, ἡ Ὦ Θἢ. Β86 ἰδῖκο5 (6 ουἱ οὔ (9 
ποδὶ, ὴ ογάον ἐμαὺ ΠΟΥ͂ ΠΩΔΥ͂ ποὺ 7411} ἀοτσα ὑροα 
ΤΟΟΪτ9 δηα ἰπ΄αγο ἐμ ϑιηβοῖν 68 οὕ ρϑῇΐθῃ. Οορ. Ὠθαϊ. 
Χχχὶϊ, 11, δηὰ 1]]αϑἰταιΐοιβ ἤγοτῃ ρσοΐδῃθ τὶ 68, 
ἦῃ Βοοματσί, Πῆεγοζ. 11., ΡΡ. 762, 766 5ᾳᾳ.᾽" ([611).-- 
Δπᾶ Ὁσουρδξ γοῖὶ ππῖο τγΥ80]:.---Κποῦοὶ: 
ἴο (80 ἀνθ! ἢ ζ-Ρ]8ο9 ὁ πὶ. Κοὶϊ: ὑπὶο ΤΩΥ͂ 
Ῥτοιοοίΐοῃ δηὰ σατο. [1ὑ ῬγΟΌΔΌΪΥ Ι.68}8: ἰο ἐδ 
τουο]δίϊοη οὗἁἉ το 8017 ἷπ (116 ἔοττα οὗὨ ἰδνν, δυπιῦο]- 
ἐσϑὰ ληάἀεοά Ὀγ 1} 68 ΒδῃποίθΥΥ οὗ {Π0 ἰδτυρίγνου, υἱΖ., 
Β'παὶ. Βυὶ ἐμπδἰ ἐβ ἃ υϑσύ ουϊνατγὰ οοποθρίϊου οἴ 
Κο1}᾽ 8, ἐμαὶ (η9 Ρἱ1ὰν οὗ οἱου ἃ ΡΓΟΘΔΌΪ χοιϊγοα 
ἐο πιουπὶ ϑἰπαὶ. ονν ᾿Πϑτϑίοσϑ, ἱ γὸ Ὑὐ]}} 
ΟΌΘΥ .Υ νοΐοϑ ἐπᾶθ6ᾶ. ---Αοοοτάϊης ἰο ΚοΙ] 
{86 ῬΓοιῃἶθ9 ρῬγθοθ 68 (89 γοαυϊγοαιθηί, “005 αοἀ᾽ Β 
ἄτδοθ δίνγαυβ δηιοἰραίοθβ ταδῃ᾽ 5 δοίϊου ; ἱὲ ἀθ- 
τη ποιμΐηρ Ὀοΐοτο 1ξ 868 ρίνοη.᾽ Βαϊ Βογθ 
ον θην ἐμ σϑαυϊγοπιθηὺ ργθοο 685 ἐμ ὈΓΟτΪδΘ ; 
διὰ ὑἐμΐ8 8 ΔΡρσγοριῖίδίθ ἴο (86 1ορ8] σοὶ ίοη 
οὗ Μοβοβ πῃ [9 ΠΆΓΓΟΨΘΡ Β6Ώ806. [ἢ [88 Ρᾶ- 
ὑγίϑγο δὶ τοὶ σίου οὗ Αὐτδῆδαι (86 Ῥγομΐδο ρτο- 
οθάο8β {89 Ῥεαυἱτοιιϑηΐ; ὑπ 6 Ὁ ΜΟοΒο68 ἢ 6 Σοαυΐγο- 
τοϑηΐ Ῥγοοθὰθβ 86 Ῥγοιῃἶβα, Ὀυΐ ποὶ {1}} αἴϊον (ἢ 8 
ζυ] Δ) πηθηὶ οὗ 8 ΓΌΤΙΔΘΡ Ῥδίγ 80 8] ῬΓΟΙηἶ86, δὴ 
δοὶ οὗ γοἀοπιριΐου, δὰ ργοοϑαϑά (δ) γοαᾳυϊτοτηθηί. 
Τμὸ τοαυϊγοπηθηΐ ἰδ ΥΟΣῪ ἀοβηΐϊίο δὰ ἀοοϊάοά, 
δοοοσάδηὺ ψῖ(ἢ ἐμο 16 »ν.---Τὴο Ῥγοιἶθο 8, ὅγϑι: 
Ὧ 9 Β588}} ὈΘ ἃ ΡΘοΟΌΪΣ ἸΣΘΘΒΌΣΘ τπῆἴο ΣΏ9 --- 
οἱ βαγ8 : 1:29 εἰχζηΐῆθδβ ποὺ ροβϑοββίοῃ ἴῃ ζθηθ- 

Τα, Ὀὰ 8 ργοοϊοιβ ροβϑοδβίοε, ὙΒῚοΝ ΟΠ6 ΒΩΥ͂ΘΘΒ, 
12 γ8 ὕὉ (529), Βιθπο09 ἰγθδϑβῦσγο οὗ μο]ὰ διὰ βίϊνϑσ, 
1 ΟἜγοι. χχῖχ. 8, δίο. (λᾳὸς περιούσιος, 64. Μα]. 
ἀϊϊ1. 17; Τῖι, ἰἰ. 14; 1 Ῥοί. ἰϊ. 9. Ἧο ἐγδηβὶδίο, 
“ἍΔΌΟΥΘ 8} ρ60}]6,᾽᾽ ποί, “" ουέ οὗ 41} ροορὶθ,᾽ ἷπ 
δοσογάδιισο τὶ ἰδ.6 [0] ον τΟΣὰ8: ἔοσ 8]] 
80 Θασῖ 15 Σ᾿ 1Ώ..----“ΤὨΪΒ ΓΘΆΒΟῺ ΤῸΡ οἰοοβίῃ ς 
ἴδυϑοὶ δ ὁποθ συδνὰδβ δραϊηδὲ ἐμ9 ΘΧοΟΙ ΔΙ ΥΘΏ 688 
νι ΐοἢ πουἹά τορζαγὰ Φ Βονδὰ 88 ΠΙΘΡΟΪΥ 8, δ [028] 
αοά’" (Κεῖ}). [( πιϑὺ ὃ οὐβεγυϑὰ ἰδΒδὶ (89 Ρθ0- 
ῬὶΘ δ΄Ὸ ἰ0 ὉΘ 88 ἀἰδἰξηοι νοὶ γ [80 1οὐ (κλῆρος) οὗ 

Φοθουδ, 88 σϑθονυδὰ ἀδαῖγοα ἰο Ὀ9 (πο Ἰοὲ οὗ Ηἰδ 
ῬΘΟΡΪΘ.---ἴ ἰμο βοοοπὰ ρ]806, ἰδ ἤτϑὲ Ῥγοζαηΐβϑ, 
οσ ἰδο 720, ἰ8 ὀχρδίηοα : Ὑ8 58.811 Ὀ6 πο 
116 ἃ ἱκϑί͵ ηκἄοει οὗ ρεϊϑαῖε.---Τιο ΓΧΧ΄ ἰγδηβ- 
Ἰαὶο, βασίλειον ἱεράτευμα; 80 Ῥοίον, 1 Ῥεί, ἰἱ. 9. 
ΟὨ κο]οδ: "“κίημρδ, ρυὶϑδί δ᾽" Φοπδίδϑη: “σγονγηρὰ 
Κίη δ, τηϊηἰδιοσίης ῥγιϑδίβ.᾽᾿ Αοοοτάϊπρ ἰο (89 
Ηοῦτον ἰοχί, ἐμ6 εἰ πράοπι 85 8 υπϊΐ, οὐ (86 τϑαῖπὶ 
88 8 ὈΟΑΥ οἵὨ οἰἰἰΣ6 8, 8. Δ πδιΐοη οὗ ῥγίθδίβ. ΤῈ 
ἰπαϊνιἀυ.8]8 δρὸ Ῥυίϑϑίδ; (86 ΠῚ Υ οὗὨ ἐμοῖν οοπι- 
ΤΩ ΟὨ ΥΘΔΙΓΒ 18 8 ἰσϊηράοτι, γ᾽ 086 Κίης 18 Φοδβουδῖι. 
[18 ἱπογοίογθ ἃ Κίῃράοῃπι Βο80 ΣΟΥ] ΘΙ ΒΟΥΙΥ 
ΟΡΟΓΔίο8 ΘΥΘΥΥ ὙΑΥ͂ ἰ0 Ἰἰδογαίθ δηὰ θη Οἷα, ἰὸ 
δϑηο ἐγ δηὰ ἀἰρηίγ; (π6 Ὀγίθϑιβ αὔτ τεἰαδιϑὰ ἰὸ 
(89 Κίηρ; ἴῃ ὑβμοὶγ ἰοὐδιῖιγ ὑπάδν τ[μ6 Κιηρ (ΠΟΥ͂ 
οομδίϊίαίθ ἐδθ Ῥγιθδίμβοοά, Ὀχὺ οὔἱγ υὑπάον [6 
σοπαϊίοι (μαὶ {ΠΟΥ ΟΡ δδογϊῆοθ δ8 ρῥυίδδίβ. 
Το Ν. Τ. ἰοτα, “8 ΣΟΥΔ] ῥγίοδιμβοοά," ἀογίνοά 
ἔγνοια 8ὸ ΓΧΧ,, τ Γκ 68 ὑμ6 Βον ΓΒ] ΡΥ 659 ἰὴ [ἢ 
δὲ σθο Ὁ ΠΥ οὗ ἃ δίῃ ρὶθ ρυΐθϑιοοά, τ ο86 δἰἰτὶ- 
Ὀυΐθ, ΤΟΥ Ι,᾽᾿ ΘΧΡΓΘΒ865 (86 ἰτυ ἢ ὑπαὶ {86 Κίης, 
(Ἀγουρῆ Β18 ῬΟΥΔὶ βρὶ τὶ, 88 ἱποογρογδίϑά πΐηι- 
8017 ἰπίο 1:0 τηϊά δὶ οὗ 18 ρΡϑορὶθ. ΑἹ] (ΐβ8, ὩΟΥ, 
)ὸ [βγδοὶ 168 δ ἰο ἢ9, ἰῃ ἰμοῖν ζϑπογαὶ διιϊαάο, 
ἢγχδὶ ἴῃ ἰδὸ ἰγρίοδὶ δβϑῆβο, ὙΜοι Ῥοϊηί8 ἠογσσαρὰ 
ἰο {9 δοίαὶ ζ0] ΑἸ πιθηΐ, δὰ Ῥγορμοί σα! ἰη- 
οἰαάοδ ἱξ, ΚαοΙ!, ἰβογοίοτθ, 18 τγοῶς ἴπ βαγίη 
ὑμδὲ “(9 ποίϊου οὗ ἰμΘΟΟΓΔΟΥ οὐ ἀϊνίπηθ τγαϊθ (το- 
ἤογτίης ἰο ἰμ9 ρτοοθάϊηρ οχρίδπαιίουϑ, [[., Ρ. 1)» 
88 Τουμαἀοαὰ ὈΥ (1.6 Θδἰ8}18]τηθὩὶ οὗὨ ἰδ.6 Κ᾽ ηΔἰ(10 

ὈΝΣ9 [΄ Κίορδοπι οΥ̓ ῥτἰθϑί8᾽]. ΤῈ (ΒΘΟΟΓΘΟΥ͂ 
ΘΒ 8 Ὀ]]Βο ἃ ὈΥ (6 ἰογοχαίΐοη οὗ ἐδ σογθηδοὶ 
(ολδΡ. χχίν.) ἰβ ΟὟΪΥ [89 πιθϑῆβ Ὁ ὙΔΒΙσἢ 9980- 

«τδῖι ἀοδίβηδ [0 τη ΗἾδ8 οὔοϑοῃ Ῥϑορὶθ ἃ Κίηρ- 
ἀοιὰ οὗ ῥτἱθδίϑ.᾽ ἘΔΪδὺ πόγὸ 89 ὑπθΟΟΓδῸΥ ἰδ 
τοδὰθ ποὶ ΟΥ̓́Θ Δ ἐγρθ, Ὀυΐϊ ΟὨΪΥ ὑμθ τηράϊππι 
οὔ α ἰγρο, οὗ δε Νεὸν Τοβίδπιοηὶ Κίηράοι, 
οὗ Ἰθδύθη, ἰἢ9 Ῥθορὶθ οὗ ἴβγϑοὶ δῖὸ σαϊβοά 
Βἰκθ δῦοτϑ ἱδμοὶρ ἰἐγρίοδὶ δἰ ρηϊβοδηοθ (ρ. 98), 
ΙΔΟὮ 88 8 ἀοπο ἰῃ ἐμὸ ΔΦυάαϊξίηρ (Βοοτίο8 οὗ 
Ἡοΐπηϑηη δηὰ οἰμβοσβθ. 7119 γοϊδιίϊ ουβ δγὸ γαῖ δοῦ 
ααΐϊίθ Βοτιοροηθουϑε 8 ἰγρίσδὶ Ῥβθορὶθ, 8 ἰγρὶοδὶ 
κιηρχάοιι οὗ αοά, ἃ ἰγρίοαϊ 1δνν, ἃ ἐγρὶθ8) βδογὶ- 
ἤσθ, δίς. Ου ἐδο οἶμον δηὰ, Καὶ} 5 βοηϊὶτηθπΐ, 
ἐμαὶ [θτ8ο], 88 ἃ πδίϊοῃ οὗ ὑγίθϑίβ, 88 ἃ ραγί ἰὸ 
δοί ἴῃ ὈΘΒΔΙΥ οὗ οὐ θ᾽ ῬΘΟΡΪΘ, ἰ8 ΘΥ̓ΘΓῪ ὙΔΥ δοσογὰ- 
δὶ πὶ ἐμ0 ΟἹὰ Τ᾿ οείδιηοαί Ῥγορθοον δηὰ νἱἢ 
(89 Νον Ἰοβίδιηθηΐ, (188. χ) δ. ; Βομι. χὶ. 1δ; 
χυ. 16) Δπᾶ εκ ΒΟΙΥ παῖίοι.---Τς ποιΐοη οἵ 
(6 Βο] 688 οὗ Φοθονδὴ ἤἦγβιὶ ΔΡΡ δ Γ8 ἢ ΘΠ ΔΡ. ΧΥ͂. 
Ηοτο (δ9 ποίΐοιῃ οὗ ἃ ΠοΙΪγ Ῥϑορῖίθ. 6 Βο]ΐη 689 
οὗ ϑοθονυδ ἰδ ἐδ οτἰ δίῃ οδυθο οὗ ἰλ9 ογοῶ- 
ἐἰοι οὗ ἃ ΠΟΙΪΥ Ρθορῖθ. Οπ ἰδο νατίουβ Ἔχρὶδηδ- 
(ἰοηβ οὗἨ ἐδ:6 ποίΐοῃ οὗ  Βο] 665, υἱά. ἘΚ οἷ], Ρ. 99. 
Νείιμον ἐδ 6 ποιοῦ οὗ ΠΟΤ 688 ΟΥ ὈΓΪΠΠΙΘΠΟΥ͂, ΠῸΡ 
ἐδας οΥἮ ΡΟΣ ΟΥ̓ ΟΣ ΟἸΘΑΓΏΘΒ8 δα 8668 ὑΠ6 δομογοῖθ 
ἱπιροτὶ οἵ Βοϊΐηθδ8. Φϑβουδὰ 9008 Η  πΣ89] Ραγο 
ἰὼ ΗἸ8 Ῥουβοῃδ, ἑν, Ηθ Ῥγοίοοίβ Ηΐβ σἸΟΥΥ ὉΥ Ηΐϑ 
Ῥαυγὶίγ, Ηἰθ πρίνου βδ!  ὉΥ Ηἰΐθ Ῥδυι συ] ΥΙΥ -- 
μυ8 ἰ8 δος ἴμ6 Βοῖὶγ Ο6. Απὰ 80 Ηϑθ σγϑβδίοϑ [05 
Ηἰπιβο 7 ἃ ΒΟΥ Ῥθορ]θ ἐμδὲ ἴῃ ἃ Ῥβουλίασ δ6 186 
οχἰβὶ ἔον ΗΐἰτΣ, δοραγαίϑα ἔἤγοσι [86 χοῦν που]ά, 
88 οἴη ἃ ῬΘΟΌΪΔΡ ΒΟΏΒ60 Οχὶδίϑ [Ὁ ἰδ οτω, δὰ 
Κοθρθ Ηϊΐπιδο) δἱοοῦ ἤγουι ποίϊοπβ δῃὰ ἴόστῃδ οὗ 
ποσὶν ἰδ81 οοηβῖοί τί ἐσθ υἱονγ8 οὗὨ Ηἰδ Ρ6Σ- 

ΒΟ] γ. Τ}9 ορροεὶίο οὗ στρ ΠῚ Π, κοινός, 
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απ" (Κε11). 8.69 ἐδθ ραϑϑα 681 Ῥοί, ἱ. 1δ; 
Ζ Ω: 1μον. ( ν ; ΧΙχ, 2.--ΑἸδᾶ 811 ἐδο ὕΡθορὶθ 
διηπιννθοιθᾶ ἰομκοῖδμοσ. Τὺ 8 ἰβίονϊοϑ), ροϑὶ- 
ἰἶνθ, σοηδοΐϊουβ ΟὈἸἸ ζαϊΐοη 18 οηἰογοα ἰπίο, σϑϑί- 
ἔκ, ἴθ 15. ἔσθ, Οοἢ δὴ ΟὈϊ ζαίλοι ἱπμογοηὺ ἴῃ ἐμ 9 
πϑίστο οὗὨ ἐπίῃ ζ5. 

8. Ῥγουΐείοτ 707 ἐδὲ Νεσοίίαίίοη, 97} ἐλ6 Οουεηαηί. 
ψοτβ. 9-18. 

Ειτοὶ: Φομονδὴ π|ὶ}} γοναὶ Η  πλ86]7 ἰο Μοβ68 ἴῃ 
8 ἰδἱοἷς οἰοαά. 786 ρῬϑορῖὶϑθ δῖοὸ ἰο ̓ ἰβίϑηῃ ψγ}]6 Η ὁ 
141Κ9 τὶ} Μοϑοθ. ΚΟ οὶ] βϑϑίῃβ ἰο δ88ιπιθ ἐἰδὺ [ἢ 8 
Ῥοορὶθ 8180 8.0 ἴο Βϑδὺ ὙΠ ὑπ 6 Ὁ ΟὟ ΘΑΓΒ ἐδ 9 
ὙοΥβ οὗ ἰπθ Γππἀδηηθηΐ8) ᾿'ν. Βα γα γ8. 16-19 
ΒΒΟΥΝ Ἡμδί 15 τηοδηὺ ὉΥ͂ ἐὯ6 ΡΘΟΡΪ6᾽ 5 Βοδβγίηρ. 
ἼΒο δβουῃά οὗ ἰπυπᾶθν δηὰ οἵ ἔμο ἰγυπιροὶ τ 16 ἢ 
ἘΠ ὈΘΟΡΙΘ ΒΘΔΓ δδποίϊοηβ {80 τογὰβ το Μ 0898 
Πα. ἴῃ οΘοῃβοαῦθοσθ οὗ (πὶ {Π 6 ΡΘ0Ρ]0 δγθ ἰο 
Ὀο᾽ϊονο ἷπι ΤῸΡ οὐϑῦ. Τίιθ ρογροίιιδὶ 6116 ἴῃ 
Ἰοδοβ 158 ἐμ6 Ῥογροϑίι δὶ Ὀσ]ἱοῦ ἴῃ ἐδὸ γχουοϊ αἰ ϊοι 
διηὰ δυιμοῦῖυ οὗ πο ἴδᾶν. Ὑμαὶ ἔο! ] ον 8 ΒὨΟΥΒ 
δαὶ "πεαίαίεἰν 6 ροορῖὶο ἀϊὰ Ἀθαν (89 ποτά. 

Βοσοοπαϊν : Τὸ ῬΘΟΡΊΘ, ἴῃ ΟΥ̓ΟΣΡ (0 τοσοῖγο {ἢ 9 
αν, δῖὸ ἰο Ὅο βΒδηοίἰβοά [0 {δ γ86 ἀδυϑ, ἑ. 6., δτὸ 
ἴο ἀΐδροβθ ὑμθι86 1 798 ἰ0 χἶγο θχοϊαδῖνο δἰϊθηιίοη 
ἴο 1. Τὴ9 Βυῃ0}1σ41 ΟΧΡΥΘββίοη ΤῸ} ἐπι 8 οοη- 
αἷοία ἴῃ (πον πδδηΐϊηρ μοῖρ ρασιωθηΐβ, σογϑηιο- 
ἾΔ}}γ ρυτιγίης ἰθθὰ. [0 ΒΒΟΥ͂Β ἃ νδβὶ οἵ 8}- 
Ῥτοοϊδιίου οὗ Ῥσορυϊοιῦ ἰο ἱποϊυάθ, 85 Καὶ] ἀ068, 
Ἐμο Θχρίδηδίοσυ ργϑοθρὶ οὔ Υοσ, 1ὅ διροηρ ἰδ ᾿τὰ- 
χαϑάϊαιο δοαυϊσοιγθηίβ ΟΥ̓ ον. 

ΤΌΣΓΑΙΥ: ΤΠ ΡΘ0}]0 8ζ9 ἰο ὃο Κορ Ῥεοῖὶς ὉῪ 8 
ἔδιιδο ὁποϊοδίης (δ 6 τιοπηϊδίη. ἸΤμαΐὶ ἴδ, (δ γο- 
δΒιγαϊπίης οὗ [6 ρϑορῖο ἔγοια ρτοΐδεϊηρ ἐμ τηουη- 
ἐδΐπ 88 1.1.6 ἰβτοπθ οὗ ᾿ορὶδ]δίΐομ δοῦυοδ ἰ0 ῥχοίθοι 
ἔότα; ΘΟΏΡ. {80 δἰ χηϊβοδῃοθ οὗ (δ 9 ῬδΡδ 95 ἴῃ 
Μαιὶ. χὶ, ΤῈ ὑγδΏθρΤΘϑδοῦ 18 ΘΧΡΟΒΘὰ ἰο οδρί δ] 
ἘΠΡΙΒΉΤΙΘΗΕΙ θυϊ ἱπδϑηθαοῖ 88 ἷδ ἰγδηδρτυϑαβίοῃ 
πᾶϑ ἷπα ὁ (6 ΟΥΒΘΥ δ[46 οὗὨ ἐδὸ Ἰἰπινὶέ, μὸ οὔθ 

Φουα βοῖξθ ἷπὶ πὶ οαὺ Εἰ πι9917 Ὀθσοπιΐπς κα γ 
οὗ {6 ἰσδηβργοδβδίοῃ ; ἤθησο (86 ἀϊγοοιΐοη ἐμαὶ 
ἢο δου Ὅο Κὶ}164 ἵἤγοπι ἃ ἀϊϑίβηοο τυ βίοπϑθ 
ΟΥ ἀδιίβ. Ὁ ΟὈδ᾽βιθ ΠΟΥ͂ Τα ἶΓΟΒ ἰδὲ (ἢ) 6 δϑιὴθ 
Βῃου]ὰ ὃὉ9 ἄοπο ψῖϊ Ὀθαδὶβ ἐπί Ὀσοαῖς ἰμτουμὰ. 
Ἐθυόγθῆο9 ἴον (Π9 ἴδ ἰδ ἐμ 0 86 ου]ιίγαῖοθα Ὁγ 
89 τοοδὶ ἰοσ ει γίηρ δη4 τ ζογοῦδ θδηδ. ὍΝ ΈΘΩ 

ἴδο τπιτροῖ. ΔΙ, ὉΠ ᾿-οσ. “10 ἀγδῊῪ 
ουὲ ἐπὸ Βοτῃ [85 9 ΗΘΌΓΘΥ ΘΧΡΥΘΒΒΘ8 17 8 9 
ΒΩτῃμ9 88 ἰὁ0 Ὀΐϊον (6 ΒοΥΏ ἴῃ Ῥχγοϊοηροά ποίοθ8᾽ 
Κεῖ). Ψιά.  ίμον,  εαϊωδτιεγδωοῖ, Ατὶ. ἈΓμείξα- 
μεὴε 7ηδίσυπιεπίθ. 11 ἰθ ὁ φυοδίΐοι τ ΒΘἢ ἐμο ῥτο- 

ΒΙΌΣΕΪΟΙΝ 9 Θο)9 ΠΡ ἰδθ τηοππίδίπ γγ88 (0 Ὁθ 
ἰοττηϊηδίϑὰ. Αοοοταάϊηρ ἰο ΚοΪὶ, ἃ δἰ ζ8 81 γγῶβ ἰὸ 
Ἀ6 κίνοιι βυμπηπηοπίηρ (ἢ 6 Ρ6ΟΡ]Θ ἐο Δρρσοδοῖὶ, δηά 
ἐπδὺ ὑμθῃ {8.9 ΡΘΟΡ]9, 88 τοργοδβοηϊδᾷ ὉΥ͂ ἰδ ὁ] ἀθγ8, 
ΘΙΘ (0 δϑοοηὰ ἐμθ τηοππίϑὶθ. Βαΐ ποίμίηρ ἰ8 
ΔΩΥΜΒΟΙΟ δδὶὰ οὗ δι ἃ βίβηδὶ. 10 ἰδ δἰτιρῖοσ, 
τὶ} Κηοῦοὶ, ὑμὰ5 ἐο ππάογϑίδηᾶ ἐμοὸ αἀἰγοοϊϊοι : 
“θη δὲ ἰδ οἷ086 οΥ ἐΒὸ ἀϊνίηθ Δρρϑδυδῆσοβ 
δηἃ σοτηπηαμ σαί θη 8ῃ ΔΊδῦῖα ἰ8 δουπαθ8, δηἀ 80 
189 ῬΘΟρὶθ δ. βατῃπιοπθὰ ἰο βίατὶ, ἰο βεραγαίβ. "ἡ 
ὙΒθ5 (86 ἱδοσηδοϊθ τῶ8 βηϊδηϑὰ, ἐμ 18 Ὀθοδιηθ 
ἐμ βδογϑὰ τηϑοϑίΐῃ ς- ]δ69 οὗἩ (89 Ῥθορῖϑθ, ἰὸ πὶοα 
ΒΟΥ τγθτὸ οδ]ϑά. ϑοοῦ δϊοσ σαγὰβ μο ἐσατηροὶβ 

5. Το 6 Ῥογθδρα [ἢ φοΏθταὶ ἔ8 6 Γϑδϑοη [ὉΓ δίουίηρ. 
Ὁ [ΤῊΏοτΘ βϑοῖηδ ἴο Ὁθ πο ἱποοῃοίθεθῃου Ὀοίπσθου Καοῦθ᾽ Ὁ 

σἱον διὰ ἱμαΐ οὔ οὶ]. Ὑπο Ἰδιΐοι υπάοιβίδηά ἐπο βουπὰ οὗ 
Ὧ}᾽ο ἰστιπιροί (γος. 18) (ο ὃθ {86 δἰχηα!, δηὰ δο ἀοθα ποῦοὶ, Απά 
ῬΟΙῊ διεοῦτυϑ ἱμδῖ (80 αἰ] τϑϑ (0 Τ01]10Γ ἐμ Ὀσοιιυχαίίοι 

βυτητηοηοὰ (Π 6. ἰο Βοὶ ἤονγί ἢ, ρουβδρ8 το- οηοτοοῖᾶ, 
οὐ δοσουπὶ οὗ ἰπ9 ἱπιροτίαποθ οὗ (Π6 οοσϑαδβίοῃ, ὉΥ͂ 
89 }..Ὁ1160 ΒογΏ, ον 1.861 ἰἀοηιδοα πῖι 1. 

4. 7Τ΄ε Ῥγεραταίίοη, ΟΥ (δὲ Ῥεορίδ. ον. 14,15. 
Τοο αἰγοοίϊου σίνϑη Ὁ. 76 πονδὴ τοθροοίΐηρ (89 

Βαῃοι  βοαίίοη οὗ ἐπ 9 ΡὈ60}]9 ἰδ ἔατί μοῦ οχραἰηθὰ 
ΌΥ Μοβοβ. 80 ἀἰδιϊποίϊοη Ὀθίνγοοι ἰδ 6 ἀϊν 9 
Του ] δ 105 δ (Π6 Βυδη οχρδηβίοι οὗ ἰΐ ΔΡ,θδΓ85 
ἮΘΥΘ 88 ἰὼ 1 Οον. νἱΐ. 

δ. 7Τ΄ε ϑίψηϑ αὐσοοπραηνίη ἰδλδ Αρρεατγαμπδδ οὐ 
«ῳΠελουαλ, (δὲ Πιαιοσίυεν, οη. ϑίπαὶ, ὝὍοτβ. 16-19. 

ἈΑπᾶἃ ἐξ οδηλο ἴο 888 οἱ ἰδ τεἰτᾶ ἄδγ. 
Ηοτο ͵ἰ8 δποίμος Ῥγοπιίηοης ο᾽οαχοπὺ πῃ {86 ταΐΓδ- 
οΪ6 οὗ Βηδὶ, ὑπαὶ 18 ΖΘΠΏΘΤΑΙΥ ονθυϊοοϊκοα, υἱΖ., 
(δ ἔδοὺ ἐμαὶ Μοδβοϑ ἰβγουρσὰ ἀἰνίπο ἐἰ]απιϊπδίΐοη 
Β0 ἀοδη {9}Υ ρῥγοαϊοϊοα ἐμαὶ (μ6 τιϊγϑουϊουβ οοσατ- 
ΤΘΠ6Θ που]ά ἰδῖκθ Ρ͵809 πῃ ἰγοο ἄδνβ. Βγ ἰάθῃ- 
εἰγίηρ εἷπι 8}} δ οηρ τὶ αο᾽ 8 γουοιδίϊοη ἐδ9 
ΤΩ γϑουϊουβ ΤΥ βίου οὗὨ ἈΪΒ πον 1{{9 8 ΟὈ]ϊ 6- 
Ταϊοὰ. ΤΒαῖ ἴθτ9 τοστο πα ᾶοτα δᾶ ἐκ - 
ἈΪΏ68.---ΑἸἸ {μ18 δηϊυαιαίθα ἀοδβοτιριΐοη οὗ (9 
ταϊτδοῦ]ουβ ουϑηῖ Κοὶὶ ἰ8 Κο8 ᾿ἰΐ6 8} γ, δαὰ 70110 7- 
ἴῃς θοαί, ἱν. 11, ν. 20 (28), ἀχρβϑηὰβ ἐδ δοσουηί, 
δΔΙιΒουρὰ ΕΥ̓ {89 ταουηίαΐη γβ Ὀυτηΐης ἴῃ {89 
Ἰύ6γ81 Βθ0η80 οὗὉὨ ἐ!6 ποτὰ δβο ἐμαὶ ἐΐ8 ἤδηιο 88- 
οοπᾶάοά Ρ ἰο Βθαύθϑη, ἔβογο τουϊὰ Ὀ6 ὯΟ }Ϊ809 70 
οἱου 8 δῃὰ οἱουὰν ἀδυίποβα, [π 8 (δ υπἀὁΓ-8ίογνπὶ 
8ΓΘ π᾿ Ὀοΐῃ Ὠοοίατμα) ἀνία θ8θ δηὰ βαπίης 
᾿ἰσί. Καὶ! ᾳαοίθ8 ναγίουϑ σοη͵θοίυτον ΘΟ σΘΓΏ- 
ἴης ἰδὸ ἐσαηροῦ βουβά. ΝῸ γχοΐογοποο ἰβ μαὰ 
ἰο ἐδ9. ἐσαπιροῦ βουῃάὰ χηδὰθ ὉΥ ἰδ8 γοΐοθ οὗ 
αοά ἱπ ἐπ ψιοβί]γ δρθθτο οὔ 86 τοπιοσβοίι] δοῃ- 
Βοΐθῃδθ οὗ 8 ψγ016 ῬΡεορῖίθ. Βαϊ σορ. ΦΖο08ὴ χὶϊΐ. 
29, Τα 89 ἀδυκηθδ8 ἐπάϊοαίοβ (μ6 ἐην ἐδ ὉΠ Υ͂ 
δὰ ΠΑΡΡΥΙΟΔΟΙΔΌΪΘη688 οὗἨ ἐμὸ ΠΟΙ Θοὰ πο 
γο]8 Ηἰ πλ80]7 ἔγοπι πιοτί8]8 ουθὴ τ θ Ηο ἀἷδ8- 
οἶοβοβ Ηἰτηβοϊΐ, ἰ6 ουἱ θη σοι 4}} η6 8δη 8] ογίθϑ 
οὗ οἰουὰδ ἃ ἰο ἐμ9 βαογϑὰ οὔθ ἰῃ τ μΐο ΟἸιγὶβὲ 
δβδοθηἀθὰ, ΕἾΘ δ688 6 ὑποζοϊά βἰάθ, δοοογσάϊηρ (9 
ΤηδΔη᾿Β αἰἰἰὰ6 ἰοτγαγὰβ ἐμ 6 αἰγὶ πθ χονοσγητηθῃὶ; 
ἦι ἰβ ἐποτγθίοτο, 85 αὶ! βαυϑ, δὶ οῇο6 {πο ἤγο οὗ (δ 9 
508] ΟΥ̓ ΔΏΚΟΥ δηά {(}10 Σο6] οὗ]ουθ. Τὸ υπϊΐο Ὀοΐἃ 
ἰάφ88 ἦπι οὯο, ἰἐ ἰβΒ ἐμ ὅγο οὔ (6 ρον Ρ ἐμαὶ β8η6- 
ιἰ8θ8, τϊοὰ ἰμβοΥΘΌΤΘ ῬΌΓΡΟΒ, ὑγϑη βίοσΊΩβ, υἱυῖ- 
Ά68, δηὰ ἀγδνγβ ἀρναγά, 88 16 βῃονγη ὉΥ (86 88- 
σθϑῃδίου οὗ Ε]1 8} διὰ ὑπὸ Ῥῃθῃομηοῃ8 οὗ (9 ἀΔΥ͂ 
οὗ Ῥοηίοοοθ.. ΤῈ6 βδῦιθ ἰδ ίγτὰο οὗ ἐβυπάογ. 
Βίηοο (0 ΔῈ 18 ΠΟῪ κίτϑῃ [05 ἐμ ὅγαϑί ἐἶταο, ἐμ15 
οδπ ἢδγο ποίμίπρ ἰο ἀο νυ ἃ (μ9 ἐπαπάοτ οὗ ὑμ9 
Ἰαϑὺ ἡυαάδρτιθηί. ΡΜ. οὐ Βογοϊαιΐοη, Ὁ. 197.-- 
ΑΙ [86 Ρθορο ἴσθι Ὀ]9ἅ. Ὑ1]9 ἴῃ ὑπὶ8 τοοοᾶ 
ἈΠΘΥ͂ 8.9 1οἃ ὈΥ͂ Μοδοδ οαυαἱ οὗ [80 Οδ} ἰο {89 ἔοοῦ 
οΥ̓͂ (89 τηουπίαἷη. [{ δ, ἰο θ6 ϑυτο, ΒΑΡ Ϊγ ἴὸ 9 
ΒΡΡροδοὰ ἐδαὺ (5 ἀθηοίο8 8 τι ΥΟἢ ἔγοτῃ [89 ῥ]δία 
οὗ ΒδΒδὴ ἱπίο ἐμαί οὔ βϑθαίγοι. “Τὴθ ῬΘΟΡΪΘθ, 
ἧ. 6.) (19 τθ0ῃ,᾽᾽ ΒΑΥΒ Κοὶ],---α, ᾿ἰπιϊδιΐου 70. τ ῖοἢ 
ἀμ ὧδ 11{{10 γθ880}.---ῃμᾶ 811 τοσηῖϊ δέπαὶ 
ΒιΛΟΪςΘἅ.---Τ).. τἱον οὐἩὨ {}}9 Βοθὴ9 ἰδ τϑυθνοᾶ 
δηὰ ᾿ἰηἰθηϑὶ Βοα, {π6 ὭΘΑΤΟΥ (6 ῬΘΟρΪθ 6010 ἰο ἐδ 9 
ἤοοὐ οὗἨὨ ὑπὸ τηουπίδη. Μῖοδθδ δρϑαϊείῃβ, δᾶ 
αο διδυσοσίηᾷ.--Ο]ονίουβ ἀοδηϊι(οη οὗ (9 
Ὠδίιτο οὗἩ Ἰδνὶ ΑἹ] οἵ Οοὐ᾽ 5 δοπηδηβ ὍΣΟ, 
ΒΟ (0 ΞΡΘΔΚ, ΔΏΒΥΘΓΒ (0 [80 Θοτητη48 δηὰ 401.69- 
ἰἰουϑ οὗ αοἀ᾽ 8 οβοβοῃ βουυδηὶ ; (ΠΟῪ ΩΖΤΟῊῪ ουἱ οὗ 
ἃ ΤΘΟΙΡΓΟΟΔΙ δοίίοη οὗ αἀοἀ δπὰ ἰμ9 ἱππχοϑὺ μθαρί 
οΥ̓͂ Βυπηδηϊίγ. 

6. Τλε Οαἰίπρ 9.7) Ἄδσοεεε αἴοπα ὦ ἐο ἐλ Δίουπί, 
δίς. οτθ. 20-28. 

Δπᾶἃ ϑόβονδδ δβαϊᾶ παῖο ΝῖοκοΒ.--- ΤΠ 6 γ9 
ταυϑὺ ὯΘ Βοπι0 δἰ φαϊβοδῃοο ἰὰ ὑπὸ ἴδοι (μδὶ Μο808 
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ἐδ γοαυϊτοὰ δφαΐη ἰο ἀοθδβοθηᾷ ἔγοια 5:1ηδἱ, ἰῃ οσάδυ 
Σορϑαιθαϊν ἰο ομβαῦβοὸ (86 Ῥθορ]θ ποὶ ἰο0 ὁΓο88 ἰδ 9 
Ἰἰταϊθ ἴῃ ΟΥ̓Δ ἰ0 ζ8Σ9, Ὀθοδῦδβο ὈΥ (Πΐ8 δίῃ: ἸὩΔΩΥ 
ταὶ ροσίδη, Τΐδ ἀἰτϑοϊϊου ἰδ ον ονθη οσιθηϑὰ 
ἴο (86 Ῥεΐθβία; δηὰ ἰῇ δοοογάδῃοο υἱ ἢ ἐπ οὶν ροϑὶ- 
ἐἴοι [ΠΥ Δ.Θ Ἔχ ροδϑὰ ἰο {86 βεηίθῃὁ6 οἴ ἀοδί οὐδ 
ἴῃ (80 σϑρ }}688 {860 δδηοί  γ (ΘΠ. ΒΟ 798 ; ΟὨΪΥ 
Αδροῃ ἷβ ρεογι θὰ ὁ 40 ὉΡ ἰῃ δΟΙΏΡΔΩΥ Ὑ11Ὲ 
Μοβοβ. 8.0 Βέ:!δυρ ἃ ἀϊδιϊ ηοίΐου ἰ8 τὰδθ Ὀοίνθοι 
89 ἰμοοογαίίο Ἰἰἴθ οὗ ὑπὸ ρϑορῖὶθ, Ὀθένγϑϑῃ (ἢ 9 
ΒΡΏΘΓΟ οὗ βδοϑγάοίδὶ ογάϊηδηοοθβθ (ποσὰ, ἐμοτο- 
ἕοτο, δγθθαγ οχἱβϑί), δῃὰ {9 Βρθ6Γ6 οὗὨ γουϑδιΐ οι, 
οὔ πϑὶοι ΜΟΒ68 ἰβ ἰὴ οσβδῃ. Τμδὶ Αδγοῃ ἰδ α]- 
Ἰοποά ἰο δοσο δ ῆγ πἷπὰ θα (ἢ 6 τοί οσὔδὶ γουθ- 
Ἰαϊΐοη οὗ ἐμὸ ἰὼν ἰ5 τηδὰο, ἰηἀϊοαίοα ἐμδὲ ἴῃ δηὰ 
ὙΠῸ δἷπὶ (86 ῥγἱοϑίβ, δῃὰ ρυδάυδ)γ 6]850 86 
Ὑ019 ὈΓΙΘΒΟΥ πδίϊοη, τι ϊοῖ Ὀορίη8 (0 δϑβϑυταθ 
8 ῬΥΪΘδι]γ τοϊδίϊου 0 τωδηϊκίη ἃ ἰὼ (6 ΠΟΔῪ ὉΤθ- 
Β0η09 οἴ ἰΠ6 Δ, τὸ ἰο Ὀ0 [1 ὰ ἊΡ ἰπίο ἐμο ᾿ἰκδὶ 
οὗ τογοϊδίϊοη. γαδγίουβ υἱονγο οὗ (μΐβ ρδββϑαρο, 
ΟΒΡΘοΐ ΠΥ ὁ ἀἰϊδοιπϑίοη οὗ Καγτίζ᾽ 8 ορὶ πίοῃ, δτὸ ἰὸ 
9 ουὰ ἰῃ Κοὶ]. Καοδοὶ δηἀδ ΒΟΥ ““8ὴ ἱπίδσρο- 
Ἰδίΐοῃ οὔ 86 ὕοιονΐδί.᾽" 
Ιπδϑη ἢ} ΠΟΥ͂ 88 (0 ΠΑΡΥΔΙΪΤΘ ΤΑΊ 65 ἰδ 9 ἸΔῪ 

οὗὨ (86 ἰθῃ οοριμθηαἀπιοηίδ ΨΟἸ]ΟΥ ἱτητηοάϊαίοϊν, 
Ὑ811οἱ ΜοΒ08 βϑοῖὴβ ἰ0 Ὁθ δίδηάϊηρς ὈδΙοΝ τ ἰτἢ 
189 ΡΘΟΡΙΘ, ὃ ᾿ἰΐοσαὶ ἰπἰογργοίδιΐοι σοποϊαὰθ5 ἐμὲ 

Φοδονδὰ οοαθηϊοδίοα ἰδὸ ἰδ ΘΟΙΩπΙ δ ἀπ θη 8 
ἀοντῃ ἔσο Μι. δ᾽ αἱ ἰτπηπηθα δ 60} ἐο ἐδ 6 ΡΘΟΡΪΘ6, 
δη4 80 “(86 Γχἀδιηθηί4) ἰδ οὗ ἰμὸ (86 
᾽88 8 ῬΓΘΟΘάθΘΏ66 ΟΥ̓́ΔΡ αἷἰὶ οΟἰμοΡδ᾽" (ΚΈΟδοΪ : 866 
860 Καὶ, Ρ. 100). 186 ἴδοι ἐμδὶ Ψϑ ον Ἀ89 
ΔΙΡΟΔΑΥ͂ αἰ γΘῺ ΔΏΒΥΓΟΙ 0 Μο868 οἢ (86 τπηοππίδίῃ, 
ὶθ ΟΥ̓ΘΥ]οοἾἶκθα ; 88 8180 (86 ραδβδαρϑ χχίν. 1ὅ βαᾳ.; 
Χχχὶγν.  Ὠουί. τ. ὅ, χχχὶϊϊ. 4, (9 δδὺ ποίμίηρς οἔ 
64]. 11}. δῃὰ οὐδ ρδδβδᾶροδ. [18 ἰσυο, (86 σϑ- 
Ῥγοβϑηϊδιϊοῦ θθγ0 ἰθ8 ἀοϑὶηθᾶὰ (0 τρδῖζο (89 ἰπ)- 
Ῥτγοββίου (μὲ 6 1δν οὗ (δ ἐδ οοΙμπιδη θη (8, 
διιμβουκχὰ τηοαϊαιθὰ ΌγΥ Μοδοβ, ὰ8 γοὶ (6 β88πὶ0 
δυϊποΥ δ ᾿Υ οδοτδ δὰ ΡΟ Ὼ ἰὲ ἀϊτοοὶν (οῸ 
(86 ΡΘ60}]6 ἔγοῃ βπαὶ; διιὰ πο 1688 4068 δ οχ- 
ῬΓΘΒ8 ὑδθ ῥτο-οταϊμοηΐ ἱτρογίδποθ οὗἩ ἰδ ἰδθπ 
οοιμμηδηδιηοηίδΒ. ΤΏ ζ0] οτος αἰδιϊποιἑ οη8 δτΘ 
ΤΩΑΥΚΘα : ΑΒ ΟΥΔΪ (0Γ βρὶ γἰἰ8}} πογὰβ Μοβαϑβ σϑ- 
οοἶτοϑ ἐδ αἰ νὶπρ ΘΏΒΎΓΟΙΒ ΟἹ ἰδ τηοπηίδίη (χὶχ. 
19). Του αοἀ δάάγϑαβοβθ (6 δδῦιο νογὰβ ἔγοιι 
δίηδὶ ἴῃ (.)6 γοΐϑϑβ οὗ ἰμβαπάθν ἰοὸ ἰὴ Ῥοορὶθ δὲ 
186 Ζοοὶ οἴ (δ τιουπίδἰῃ: διὰ Μοϑοβ, το δίδ δ 
Ὀοῖονν τὶ ἢ {8.6 Ῥ6ΟΡ]9, 8 (110 ᾿ηοΥρυϑίο οὗ (8 659 
γοΐοοθβ, 88 ἰβ οἰ ϑδυΐγ βδιοπη Ὁγ Ὠουὶϊ. γν. δ. ΤΕΐδ 
ΟΥ̓Δ], δρὶ γἰἰ4] ἴδ οὗἉ Ὀγίηοὶρ 68, τ ἰσὶ 18 θομοοα 
ἴπ ἰ)0 δοῃβοΐθῃο9 οὗὨ Δ1}} (δ 6 Ῥ6ΟΡ]6, 88 ἰζ Φϑβόονυδῃ 
ΤΟ ἀἰγϑοῦ γ ἰδ κίης τὶ ὑμ θαι, 18 (86 ἠοπηἀ4- 
(ἴοῃ ἔοσ (89 65 Δ] 8 τηδοΐ δηὰ ϑηΐογοοτηθηὶ οὗ (86 
ἩτΙ(θἢ 1ΔῈῪ δηστατοᾶ ὁ [Π9 δίοῃθ ἰΔὈ]οίδ. 

ΞΕΟΟΝῸ ΒΞΕΟΤΙΟΝ. 

ΤῈῸ Ῥτθοίοϊᾶ Τανν οὔὐἩ ἴ89 Οουθηδηξ ἴοσ ἴ89 σονθηδηὶ Ῥϑορὴν οὐ ἴδο Βαπίϑ οἵ τὴ 9 
Ῥτιορδοῖίο, ΕΒ οο- σοι βίου Ὀϊνίηο Τᾶνν οὗὐ ἴ809 θη Οομσηδηδιηθηῖδ. ἘΠ δῖο- 
τοδὶ Ῥιορξϑου. 

ΟΗΑΡΤΕΒΒ ΧΧ--ΧΥΧΧΙῖ,, 

Α.--ΤῊΒ ΤῈΝ ὙΟΒΌΙ, ΟΚ ΤῊΝ ΕΤΗΙΟΑΙ͂, ΓΑ; ΑΝῸ ΤῊΝ ΤΕΒΒΙΕΙΕΡ ΡΕΟΡΙΕ, 
᾿ ΟΒ ΤΗΕ ΒΙΒΒ ΟΕ ΤΗΒΚ ΝΕΕΡ ΟΕ ΒΑΟΒΙΕΊΟΙΑΙ, ΒΙΤΕΞΒ. 

Ομαάριχβ ΧΧ. 1--2], 

1.2 ΑΥ̓ΤῸ Οοά βραῖο 411] {πο80 πογάβ, βαυίησ, ἴ απ Φϑμουδὴ (ΠΥ οὐ, ποι [π80] 
ὃ δανθ Ὀγουρδὺ 8860 ουὖἱὐ οὗἩ [860 Ιδπὰ οὗ Ἐργρί, ουὐ οὗὨἩ [86 Βουδο οὗ θοπᾶδρθ. Ἰδοὺ 
4 β.ι810 Βανθ πὸ οἶος ροὰβ β6ἴΌσθ πὶθ [Οὐ σὺ αρϑίηβε τι 6].} Του Β88}0 ποῖ τλβθ ὑπίο 

[800 ΔΩΥ͂ ΦΊΔΥΘΏ ἰπηδρθ, ΟἹ ΒΗΥ͂ ᾿ΙΚΘΠΘΕΒ οΓ απ ἰλίησ ἰμαὺ δ ἴῃ Ὠθάνθῃ ΔΌΟΥ͂Θ, ΟΣ 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ. 

1 [1}ὸ ὁχδοῖ σπιδδηΐηᾷ οὗ 8: } ΒοΙῸ διὰ ἴῃ σαί, τ. Ἶ 16 ἀϊκραϊοά,. Τπο τοπδοσίηκ “ ὈοίοΣΟ πι0 "ἢ ἮἨΔ5 ἀοΌ ὈΓ1988 τϑϑοξ 
“τ 

ὉΥ ΟἿΥ Ττδιδἰδίοσθ [0 ΟΟΏΥΘΥ ἐπ6 τοξίοι, “ἸῺ ΤΩ Ῥγοθδηοο᾽ “-- “280. ῬοΣὮαΡρο ἐπ9 ΟτἸ ΏΔΙῪ τοδογ ἰδ δρί ἴο πηδοσσίδηὰ ἰδ 

ἴο Τρθασι, “ [ἢ ῬΓΟίθγθηοϑ ἴο τη0."" Τπΐδοτ, ΚΑΙ δος, Οοάάοε, Ε οἵ], Καοῦοῖ, σπδοα, δὰ Βίκρο (βμρσειίεὰ ἘνηονΔαΐξέονε), [0] ον- 
ἴπες [89 ΧΧ, (πλὴν ἐμοῦ), ἐγαπιδ]αῦθ, " Ὀϑαίἀθϑ τγ6." 8 Ὑοϊίο, Βοδϑησα 111ος, Μίδατοσ, ΡΠ ρρϑου, Βατοῖ, Αγημοίπι, Βαδμ, 

ἹΜΌΓΡὮΥ, Οὐοοκ (ἰὰ βρϑαῖκοσ' β Οὐϊτησηθῃ 817), διὰ 1δηρο, [0] ονίης ἰδ9 ὙαἸκαῦο (“ οογαηι πα}, ἰγδῃδιδίθ “ Ὀαΐογθ τ6,᾿" {. 4. [ὰ 
ΤᾺΣ ῬΓΌΘΘΏΟΘ. Ιη ογάοσς ὅο ἃ δαϊδῆιοίοσγ βοι(Ἰοιωσπὶ οἵ ἐδο ᾳυοσεέοη, ἰξ 8 ὨΘΟΘΘΒΑΓΥ ἰο ἰηγορίίζαίο 86 υϑὸ οὗἩ ἴδ ρῆσωδο 

8: ἰὰ ἐϑαοται. Απ δχδγηϊηδείου οἵ δὶ! 189 ραδβαξοθ ἴῃ τοὶ ἐδ οοσατα γίοϊ ἀφ (86 ΩΙΠονίαβ τοσαϊ: ΤΏ Ῥᾶγαϑο, ζοῖ- 
Ἰονοὰ ὈΥ 6 ΟΘὨΠΕΗ͂νΘ οΣ ἃ Ῥτοποτοίῃδῖ Βυδῆχ, οοσῦτα 210 εἴτηοα. [ἢ 196 οἵ ἐμ68ο οδδϑδ, ξ δδ8 [ξα "ογαῖ ϑϑτιϑο οἵ “ρου [80 ὅμοϑ 
(ον δυχῇμοο) οὔ" 88, 6. 5., 8 86πι. χΥυἹ]. 19, “ ΤΏΦ πτοτηδὴ ἴοοῖ δηὰ σρεθοᾶ ἃ οονογίῃς οὐδῖ 9 107 9}}᾽8 του ἢ ;" Θ6ῃ, 1.1, “ Φοδορὰ 

7611 προ 16 δι εΠο Σ᾽ ἦνοο ;" Οἱ 1ὲ 19 ἸΏ ΓΟ ἃ ἸΟΏ ΚΟΥ ἔοσγαηι ἴ0Σ (ἢ δἰ] Σ ἣν (ἀφροῦ); δε, 6. 9., 500 νυ. 10, “ Ἧι... . δομπά6.Ἑ 
ὝΟΙΟΥΘ ὉΡΟΩ ἴδ δοῖἀε." ἸΤΊ.ο τοιηδίηΐης 86 ομϑοα ἃζὸ ἀϊγίἀϑὰ δὲ ζυ] ] τ 8: (1) 25 εἴσωοδ ὩΒ-Ὁ [6 υδοὰ πὰ ἀοδοτίδῖης [86 

τεϊαξίον 47 ἰοοαϊζεἶες ἴο φαοἶ οἵδον. Ἐ' σ., δυὰς. χνῖ, 8, “ Βοτηδοῦ .. .. σαττίοὰ ἴδοι ἊΡ ἰο ἴδο ἰὸν οἵ δὰ ἈΠῚὃ (πδὲ ἰδ Ναΐοτο Ἐ6- 

Ὅσοι." ϑοταϑίίσηοθ (δὰ τόσο ῬΤΟΡΟΣΥ) ἴῃ δυσὶ οδδοῦ τ.) Ῥῆσϑϑο ἰδ ζοπιἀοσοᾶ ΚΟΥΣ αροΐηδι" ἐπ ἴδ Α, Υ. Ὑπὸ οἴδεῦ Ρϑδ- 
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δ {1 ἐδ ἴῃ [9 οδυί δοποδίμ, οὐ {πὶ ἐδ ἴῃ [86 παῦοσ ὉΠΩΘΡ {π0 ϑαυί. ἢ το 
ΒΔ]. ποὺ ὈΟῪ ἀοντῃ {ἈΥ8617 ἰο {8 6Π2, ΠΟΙ Βοῖνθ ἔδβθι: [θ᾽ 1 Ψθβουδὰ (ἢ 
απὶ ἃ 68] οὺ8 (σοῦ, νἱβιπρ [86 ἰπαυΥ οὗὁἨ 080 Δ 6 ΓΒ ὉΡΟΩ μ6 ΟἸΣ]άγθα ἀπίο ΟΣ αν 

6 [890 εἰπτὰ δα [πᾶ ὍΡΟΙ [86] Τουτί σοπογαίϊον, οὗ ἴμθπι ἰμδὺ Παΐθ τη; Απὰ βῃου- 
7 ἴῃς ἘΡΕΥ πηΐο ἰμουπδηαβ οὗ τ Ρε ἰμᾶὺ ον ἴθ δηᾷ Κθθρ ΠΥ ΟΟΙΩΠΙΔΠα- 

τοθη. μοῦ ΒΠ4]} ποὺ {8 κθ {86 πδῖμθ οὗ Φϑθονδη ἰθγ αοα ἴῃ νϑίῃ ; [00 Φοβουϑὰ 

βδξοο ἴῃ τ ἘΣ 8 [6 ἔδυ υϑοὰ το αϑῃ. σα! 19; χχυ. 9, 18; χχ. 80; 1.18; χα. χχ!. 11; χχχθῖ Τ; Ὁοαί. χχχῇ, 
40; χχχίν. 1; 7Ζοβῆ. χιὶ!. 3, 25; χυ. 8; χτί!, Τ; χτῇ!. 14, 16; χίχ. 11; 1 βδπι, χυ. Τ; χαυί. 1, 3; 2 βδτῃ. ἢ. 24; 1 Κίηρε χί. Ἴ; 
χΥΐ!. 8.16; 2 Κίπρδ χχίἱἹ. 13; Ἐζοῖς. χἹνἑ!. 16, 21 . Ζοοιι, χὶν. 4. Τὰ ἴ5 ἃ τιϊδίδ κο ἴ0 ΒΌΡΡΟΒΘ, 88 βουλὸ ἄο, [δέ ἰὴ ἐδ) 680 ὁοοὨ- 

Βοοίξοιδ ΒΨ ΤΆΘΘΩΒ “ἴο ἰδ οδεὶ οὗ ᾿ἾΨδοοοχαΐης ἰο 9 ΗΟΌΣΟ τηοᾶο οἵ οοποοίγίης οὗ 6 σατ 4] ροϊη. ΕῸσ ἴῃ ϑοδβδ. 

χτθ!, 14 τὸ τοδὰ οὔ “Ἐηϑ ἈΠἔΕ ἔδαξ Πἰοὲ Ὀοΐοτο 8 -Ὁ}) ΒοΙΒ-οσοῦ δομλισαγα ; διὰ ἴῃ “οβῆ. χυ, 8, οὔ " ἴ9 ἴον οἵ ἐδ 

του δίῃ ἰδεῖ ΠΙοἴδι Ὀεΐοτο [ἢ 6 τὰ Π0γ οὗ ΗΪΏΏΟΤΩ «οοξίιοαγὰ," 79 8ΙῸ ΤΑῖΟΣ ἴο ΒΌΡΡΟδΟ ἔπδΐ (89 ῬὮΓΔΔΘ ἴῃ άϊσαξοθ δυςἷ ἃ τ. 

ἸΔηοι οἵ ἔντο Ρ]δοδθ 88 5 ὀχ γοδϑοὰ ὈῪ “ΟΥῸσ αχαὶϊ δὶ," τ[8.6 ῬὨγαίοδὶ ΘΟ ΟΣ Δ 0. οὗ ἔδο ἸοοΔ111166 πΘξΌ ΓΑΙ διιχχοδίϊης ποῖ 

8 ἀοδοτίρείοη.---(2) Ἧ79 οὔϑοστο, ποχέ, ἰμδὲ 13 εἰπιοδ 28: Νὴ ἰδ υϑοὰ οἵὗἁ ὅδιο Ῥορέδίοι φῇ (λέκρε ἴῃ τοϊδτίου ἕο διίϊόνσα. ΕΞ, σ., 
1 Κίηκι τἱ. 3, πο Ροσοῖ ὈΟΙΌΣΘ ἔδο ἐθτωρ]9. [ἢ ΤῊΝ ΒΌΆΠΙΘ ὙΟΣΒΘ 9.» ΟΟΘΌΓΣΒ ἐπ] 06 ΣΊΟΪΘ ἴῃ {6 ΒΔΙῺΘ δθὴ56. Ἰ6 ΟἿΟΣ 

ῬΟδΕδρ δ ΔΙῸ 1 Κίηοκε Υἱὶ. ὁ (δέ); τῇ]. 8; 3 Οτου. ἢ. 4 (66), 8, 17; τ. 9: Ἐσοκ, χὶ. 1δ; χῖ. 8. Τὴ 8686 ὁ0566 ἐδ τηοδηΐηρ [8 

οὈγν!ουδ: “ὁἢ {Π9 ἔγοωτϊ οὗ ἢ “σοὨοπείηκς."--) ΒὶΣ Εἶπ Ὁ)Β. ἫΝ τ υϑοὰ ὰ ἔϊο ϑοῦρο οἵ “ οἸγαγὰδ ᾽ἮΟΣ “ ἄστη ἼΡΟῚ "ἢ ἴον 

γαχὺδ οὗ Ἰοοκίηρ, ΟἹ (0509) οὗ κοίηχ, ΚΕ σ., Θοῃ. συ. 16, ἀἸῊΏ6 τῶθα .. νον ....«. Ἰοοϊκοᾶ ἰονγαγὰ ὩΘ ὃν, ἄονστι ΠΡΟΏ) 

Βοάοιμ." 80 Θοη. χίχ. 28 (δ), ΝΉτη. χχί. 20; χχἕί. 28; 2 58). χυ. 23. Ἠΐοσο ὩΒ-ἢν ΤΊΘΥ Ὧθ τοζατάθα 86 ἃ ἴὉ1]16Σ ἕοστα 

οἵ χ. 88 ΒΟΙΙΘΏΤΩ6Β υδ08 δἴζον τοσὺϑ οἵ τηοίζΐοιῃ.---(4) Εΐ το Εἶσηθα 10 5 υϑοὰ αἴδον τοσὺδβ συ γίης “ῬαδΒ Ὀγ," δηὰ 16 σου ἀοσοᾶ 

“θαῦχο." Εἰ σ., ΕΣ. Χχχῆ!, 19, ΟῚ ὙΠ[Π ταδῖτο 811 ΤΩΥ ξοοάποδα ὕαδδ Ὀοίοσο 60." 8βὸ Ἐκ. χχσίν, 6: θη. χχαχὶΐ 22 (21); 

4 Βαμ. χν. 18; 72οὉ ἐν. 16. Ιῃ ἐδποσθ ραδδαζοθ 9» ἀΠοσβ ὕσγοτα 80 88 τδο, ἐ. σ., ἰπ 2 Είηρε ἰν. 31, “ ἀομεαςσὶ 

Ῥϑδοοὶ οἡ Ὀοίοτο ἔμότα .᾽" ΣΡ. [πάϊοδίοϑ ἐπδὲ Θοδααὶ πγϑπέ οἱ ἐπ σάνανον οἵ ἔμο οἴδιογα; ὝΟΙΟΔΔ, 6. 9.) ἰπ 2 βδ). χν. 18, 

ἴδιο τηοδυΐτς ἰδ ἐπδὲ ἐδο Κίης δἰορροὰ, ἀπὰ ἐδο οἴδοχϑ τοσηὲ ὃν Ἀ]π..--(δ) Ιη 12 ρασαξοῦ 2. ὉΡῸΣ ἰδ υδϑὰ δτου τοχὺθ τωϑαηΐης 
ἴο “οεδὲ ουὔἱ;" διὰ ἰ5 ὑσυδν τοπδοτοᾶ “ ἄοτῃ ἔνθ ὑγοθθῆοθ (0 οἰσδτ) οὗ" ΤΏΘΥ δῖ Ϊ ΕΚίηρκο ἰχ. Τ; ἃ Κίηρμβ χἱ!. 28; 

χυῇ. 18,23; χχίυ, 3, 20; 2 σβσοηῃ, Υἱ. 20; 96:. Υἱῖ. 1δ; χυ. 1; χχὶ!. 39. χχχίὶϊΐ, 51; }}}. 83, ῬομβίὈ]ν αἷνο ὅϑῃ. χχὶϊ, 8, "ΑΌσαμδπι, 

βιοοὰ ὑρΡ ἡονι δῳΐογε Ὠἷδ ἀοοὰ,᾽ {. 4.,) τϑῃϊ ΔΎΓΣΑΥ ὕγτοπι ἔπ) ὈΥΘδΘΏΟΘ οἵ; Ὀμ ὙΥΘ ΤΩΔΥ͂ υαπιἀοχδίδιιά 10 τοῦτο ἢ ἔοσα ]γ, υἱξ., “ διοοὰ 

ὍΡ ὕγοπι ὍΡΟΣ ἐδο ὅλοο οὗ" ἸἘΏΟΤΟ ἰ5 8 τῃρηϊοδὲ ἀϊ ἔοσθηοθ ὈΘΕΘΘἢ Δθ-ὉΡὉ διὰ 850. Το ΓΟΥΔΘΥ 15 υδοᾶ οὗ 8 ΣΟΙΠΟ- 

Υδ] ἴγοια ἃ δίαϊο οὗ ̓ὑχίδροδι οι ΟΓ ορροεϊοη. Τδο Ἰαίξοσ 15 υδοά 1π {89 δἰτίοἴοσ δϑῃδβο οἱ “ ὕοσα Ὀοίοσο" Ε. 9., ἴὰ Ῥοαΐ. ΣΧ. 

4, “Ἐον ἰδο Ἡὶ]οϊκοάηοδδ οἵ ἔποδο πδίΐομα [89 1 ογὰ ἀοίδ ἄγῖγο πότ οἂὲ ἤγοτα Ὀοίοσθ [66 (28). Ἧ Ἡχο ἔἰ ἴα ποῖ τοδῃξ 

18εῖ (ἢ τοϊδιίοη Ὀοίτθοι δ 90.178 διὰ [86 ΟἿΟΣ πδίϊοηδ τἴ,Ἴ188 (ο Ὀ6 Ὀσοῖκϑῃ ὌΡ, σὲ ταί οῦ ἐδδι δ ταβ ὭΘΥΘΣ ἴο δ6 Ἰοσταϑᾶς; 

ὙΠ ΒαζοαΔ, 6. 9... ἰῃ 6 :. Υἱ!. 16, 41 τὙ|ὶ}1 οδδὶ γοῦ ουξ οὗ Σγ πΒίχῃς," [86 τ ρ!Ποδείου ἴ5 δὶ (9 Ῥοορὶ9 μοὰ θθθὰ ὭΘΔΣ ΤΟΒΟΥΔΆ, 

Ὀπὶ τ 9 ποῦν ἰο Ὀ6 ὈΘηἰδιοᾶ.---(6) ΕΟῸΣ Εἰτοοα Βτἢν 16. πδοὰ ψ τὰ ἐμὸ ταϑαπίης, “ ἰο ἐδο ὅιοθ οὗ" ΣΕ σ΄, [Δ. χγ΄ 8, “ΔΑ 

Ῥοορῖο ἐπαὶ σουοϊκοϊἢ σὴϑ ἴο ΔΌΖΟΥ ΘΟὨ Εἰ ΠΌΔΙ ἴο ΤΩΥ ἴμοο." 80 7ΖοὉ Ἰ. 11 (ρδγδ1101 νι 11. δ, ΒΘ :Ὸ ὩΒ ΟΝ ἴα υδοδ) ; νἱ. 

928 (88 ΠΟΙΤΟΟῚΪΥ γοηἀογϑα); χχὶ, 381. Ἡρσο {9 ποέΐοῃ οἵἉ δοείἤιίν, οἴὔδηι ὀχργοσδβοὰ ὉΥ 1116 βίη 019 ν », 1. ἱπγοϊγοὰ.-- 8ίτο Ἰδσ ἴο 

ἴδιοδο δσὸ (7) ὕϊο ἔπ σοϑ βαδδβαροδ, Εσζοῖ, χχχίϊ. 10, Νδῃ. 1]. ἃ ((), δῃιὰ ῬΒ. χσχὶ. 18 (12), τ οτο 8 [6 Ὁδοὰ αἴὟΟΣ γοσὺβ ἀθδοσῖρ-. 

εἶτνο οἵ Βοϑί]6 ἀθτποπβισ ΠΙΟὯΑ, δ ἃ τ 68 Π85 οἰξος, 1 ΟΣΘΠΥ, “ διχαίϊησὶ ἐδ 9 ἴδοορ οὗ, ̓  ΟΥ̓ “΄ ΟΥ̓́ΟΣ αἰζοϊηδο" ἴῃ ἀοδαδποο.---(8) Τῃ Ἐς. 
ΣΧ. 20, πιοτὸ ἴδ Δ. Υ͂. τουιᾶστβ, “ ἐμδὶ ἰὴ ῈΔΣ ΙΏΔΥῪ 6 ὈΘΙΌΣΘ γοῦν ἴδοοδ," [86 πιοδηίης Οἰθασῖν ἦθ {9 δΒ6ΙΠΘ 88 ἴπ δτιοἢ 6Χ- 

Ῥτοδαί Ὁ 88 ἘΣ, χν. 16, ΠΈΘΤΘ [80 αἰπιρὶο ἴ)}»} ἰδ ἀϑϑὰ, 80 Ὅσο. {. 96.---(9) Τῃ ὁμθ οδδθ, Ῥα. ΧΙ], 48 (42), ΒΘ» [5 πϑοὰ 
οἵ ἴο ἀσεὶ “ Ὀεΐοτο᾽" [89 τίπᾶ, π8ὲ 88 ΣΡᾺΣ 15 πδοᾶ ἴῃ Φοῦ χχὶ. 18, “" ἘΉΘΥ τὸ 88 βίο Ὁ0]9 Ὀοίοτο ἐδ 9 σἰηὰ»"--0) ΤῸ 088. 

βαζο, 900 χΥἱϊ. 14, "Ηὸ Ὀτοα ΚΟ σὴθ τ τὰ Ὀτεδοῖ ὍΡΟΣ 8 -Ὁ») Ὄγοθοῖι,᾽" δ Ὧ0 Ῥγϑοῖθο Ῥασϑ]]οὶ. ας Βοτο, ἴοο, 1 6 τηοδὲ 

ὩΘΙΌΓΣΑΙ ἴο Ὁπάἀογοίδιῇ 29-Ὁ ») 88 ἃ 1Τ116ζ, ροσίϊο ἕοστω ἴοτ υγ. ΟὐΡ. ὅσῃ. σχχίϊ. 12 (11), ἕδο ταοῖμος ὙΠ ὦ 9) '(ὼ9 οἱ!]]- 

ἄτδα " Ασαον 1]. 1δ, “1 ὙΠῚ διντο ἐμο να σινβοῦβο πεῖθὰ (Ὁ, ἐ. 6., ἑοβοίμον τ εἰ, ἴῃ δά! εἴστι 10) [δι 0 διταπαιοινβοτιδο."-- (11) 
ΤΏΘΤΟ ΔΙῸ ἴὮΓΟΘ Ἀαϑδα κοῦ (ΡΟΒΕΙΌΪΥ ὉΠ), ἴῃ ἩΒΙ ΟΣ 9. [88 ἃ ῬΘΟΌΪΑΣ Σαθθηΐηρ, 856 ἀϑηοίίης ἔδο τοϊα οι οὗ ἔνο Ῥϑυβοῦδ 

'ο δαὶ σέδοτ, Ἐΐατδῖι, τὸ ασὸ ἑοϊὰ, θῇ, χί. 28, “ ἀϊοὰ δαΐοτο 028 -)}) ΜΙ Εμοσ ΤοταΒ, "ΤΙΝ δοϑῖιϑ (ο καθαπ, “ ἀϊοὰ δϑξοτο 
815 ϑέμον ἀϊά,." Βοὶ ἰοῦ ΒΌΘΝ ἃ ὑγοσὶ ἐν [8 ἱστα ρ] θά, 1 18 ποῖ ἀνθ οχρζοαδοά, 55 18 βοστα οι σηϑα τιθοᾶὰ ἴο ἀδῃηοὺθ Βιο ἢ 

ῬΓΙΟΣΙΕΥ ἰπ εἶπ|6, 6. σ., Θθῃι. χχχ. 30; Ἐχ. χ. 14: ζοδῆ. χ. ἥ14; δαὶ ναὶ 28 -Ὁ» [9 ὩΟΤΉΘΣΟ οἰ ΘΕ ποιὰ ἴῃ ἐδ|8 δοηθο, δο ἐμδὲ {6 ἰδ 
ΤΆΟΣΘ ὨΔΙΌΣΑΙ ἴο πῃ ἀοχείδη [Ἐξ (65 [86 σοτατηθηΐδίοσ 0) ὮθΤῸ ἐὸ ταδᾶτι ΟἰΕΒΟΣ “ἴῃ 1} 6 ρύϑβθῆοθ οὗ ἡ οὗ “ ἀπγίης ἐπο 11{6-1{πΔ9 

οἵ" ἘΤῈῸ ποχί ρβδδεερθ, ΝΌμι. [ἢ], 4, ΠΙυσέγοαῖεδ ἴδιο τιϑαρίης: “ ΕΠΘΟΣΟΣ δηὰ ΤΠ ΠΔτΩΔΓ χοϊηἰδίογϑὰ ἴῃ ἔπ ᾿γ]68ι} 8 οδῆοο ἴῃ Ὕ] 

εἰρὶ οἵ ΟΣΒ ἢ») Αδσοι ἐμοῖς ἔδέμοσ." [Ὲ [8 Βαγάὶυ ροβδί δ]ο ἐμαδὲ ραίῃϑ υγου]Ἱὰ Ὀο ἐδίκθη ὑο ἴΔῪ βέγοδα οπι ἐμ ἵβοὲ ἐμαὶ Αδτοῦ ᾿ 
δόῖν ἰμοπὶ δοίϊως Ὧδο Ῥατὲ οἵ ὑγίοαίδ, οδρϑοΐδ! χ 41:6 γΟ ΣὉ 113 ΒΑΣΟΙ͂Υ ΤΩΘΔῊΒ ΒΥ Ὴ ΤΌΤ ἐματὶ κ΄ ἴ0 Ὀ0 τοδί." Νοὶ ποθ 

εὐτοΐβεῖ 019 [6 Ἐδο ἰπἰοσρσοίδείου οἵ ἀϑθοπῖτιβ διὰ οἴμοσα, το Βότὸ ἐσαῃβὶδίθ 8-Ὁ »" πηὰος [89 δυρογνίδίου οὗ" ἸΤΈΘΙΟ 18 

8δοὲ δ᾽ὸ διϊηΐοσί ΔΏΔΊΟΡΥ ΤῸΣ δηοἢ ἃ τοϑδηΐης οὗ (ὴ6 ῬΏχοωδο. δὲ [δ 6 δῶτὴθ εἶπιο, 1 18 ΒΩΣΑΙ͂Υ Βαρροβδῦϊο ἐμαί ᾿ξ ἐδὰ Ὅθ 1116- 

ΤΔ]1Υ ἐγαμεϊδοα, “ ἀυτίπρ [89 ᾿16-{{πι9 οὗ" ΤῈθ ποέΐοιι οὗ ῬΒυ βΞ081 Ῥγθθθῃ 6, ΟΣ ὩΘΑΤΤΙΘΕΒ, 16 δ0 πα στο γ ἱμυοϊγϑᾶ ἰῃ Ὡ8-Ὁ » 

ἔδεῖ τὸ τοτιδέ, ἴῃ σίσίοἴμϑαδ, πόσο ππδοταίαια [ξ ἐο τηθβῃ, " ΟΥΟΣ δραϊησὲ," “ [ἢ υἱοῦν οὗ" (δο Ῥοϊηὲ οἵ ἔιο ἀχρτοδαΐουι, μβονγθυοσ, 
ποὲ οοπσίδείης ἰῃ [86 οἰγουχαδίδηοο ἐδαξ Αδτοῦ παίομϑὰ ἐβοίῃ ἴπ ἐποῖν τοϊηἰ ἰγδείουδ, ὈὰΣ ἐμδὲ (ΠΟΥ Ροσγίοστωϑα ἔμθσω οὐσν' 

αραΐπεί Ὠϊτο, {. 4,,) 86 οοπιρ! εὰ τ] ἢ Βῖτω, τοχοίδον τ τὰ μΐ τ, (απ 580) ἀυσίης κ16 1169. ΠΟΤ ὈΘΙΟΏβΒ 8||6ὸ ῬΓΟΡΔΌΙΥ Ὀουΐ. 



714 ἘΧΟΏΌΌΞΒ. 

8 “111 ποὺ ΒοΙὰ Ὠΐπι ρα 1688 ἰμαὶ ἐκ οί ΕΪθ8. πδπὶθ ἴῃ νη. ΘΙ ΒΟ. (86 58}0- 
9 Ὀαίῃ ἄδγ, ἰο Κοαρ Ὁ Ββοῖὶγ. ΚΕΙ͂Σ ἀδγβ δῦ ἰβοὰ ἰδῦοσ, δῃὰ ἀο 411 ἐμ. ποσῖ ; 

10 Βυὶ 80 βονϑηία ἀΑΥ ἐθ (μ6 Βα Ὀδίβ οὗ [8 Βα δίῃ υὑπί0}] Φοβονδὰ ἰμγ αοά: ἐπ ἐξ 
ἰδοὺ 8}:41} ποί ἀο δῃὴγ πόσΐ, δου, ΟΡ (ΒΥ Β0Π, ὩΟΥ [ΔῪ ἀδυρμύον, [ΠΥ τηδη-ϑοσυδηΐ, 

11 ποῦ (8γ τηδὶ ἀ-ϑοσυϑδηΐ, ΠΟΥ (ΕῪ οδὐί]θ, Ποτ (ΔΥ ΒΙΓΒΏΡῸΣ ὑμδύ ἐδ ψ]Β1η (ΠΥ ραύοβ: ΕῸΓΣ 
ἐπ βὶχ ἀδγ8 ϑϑβονδα ταδάθ μοβύθη δηὰ δαί, (ἢ 568 84 8}} ὑμιαὺ ἴῃ ὑβοιὰ 9, δπᾶ 
τοδίρα ἐμ βουϑθῃί ἀδΥ : Ὑμογϑίοσο δ όμονδὰ Ὀ]οΒΒοα (ἢ Βα δίῃ ἀδγ, δῃὰ μι] οποὰ ἰἰ. 

χχί. 16, “" 9 ΣΑΥ Ὡοΐ πιδῖτο ἐδο σοὴ οὗ ἐδο Ὀοϊονοὰ ἄγε. θοστι Βοΐοτο ΟΒ-Ὁ}) ἐδ ΒΟ} οἵ ἔδο Βεῖο." ΟἿ τοῖσδ πδίσιγ δ γ 

πηδογαίβη “ ὈΟΙΌΣΟ ἢ ὮΘΙΘ ἴ0 ΣΘΘῃ, “Ὁ ὈΓΟΌΓΘΙΟΘ ἴο ;" δηὰ ἐμὲ9 οοσ ΑἸ] που]ὰ γίοἷά Δ ΔΡΡτοΡτίδὲθ δ6η866---Θ 686 ΟΟΓ- 
ἐδίγ ἰμνοϊνοᾶ, γϑὲ ῬΡγΟΌΔΌΪΥ τοί ἀϊγοο  σχργοδοθᾶ. Αἱ 1οϑδὲ [Ὡθτο [8 ;Ο οἴϑθασ δδίοσυ [Ὁ βθοϊ 6 πλϑδ;ηξ, ΠΠ]6δ6 τὸ πὰ 

{εἴπ τἴδ9 ραδδδροα ΠΟῪ ὉΠὰΟΣ οοπαϊδοξαίίου, οέδ.) ΕΣ. ΧΣ, 8 διὰ Ὠστί, υ. 7. Τηο Ῥοδὲ οοιασηθη(αίοῦ ὑπ ἀοχείδη ἃ 8.» ἴῃ 

Ῥοαέ. χχί. 16, ὑο ταϑδῃ “ ἀστίης ἐδιο 118. ἴτυο οὔ» ΑὮ δῃαϊοβουσ Ὧδο οἵ 207 ἰφ Του ἴῃ Ἐε, ̓χχ!. δ, τῖοτο [18 βαϊὰ οἵ ἴμο κίηρ, 
ΠΟΥ 5881] 706Σ [8.60 82 ἸοΠς 86 ἐδ δὰτι ἀπιὰ τΏοου οπάθτο," ἨΓΘΡΘΙΥ “ θοΐΌτΘ δ) 186 σππ δηἃ τοοῃ." ΕἸτΟ 16 Υἱγ τὸς. 

11.-πῆο οἴδος οὔ ἔδο ἴθυν ρβαδβαζϑδ δθουϑ τω σμοηδά [5 ὕθη. σαν. 18. ΤΏΘΣΟ 'ττὸ τοδὰ: “ Ηρ (ἐ. 6., [δἘ 1451) ἀϊοᾶ (Π θ σα ν, [610 
ἴῃ [ὅλ δ ῬΓΟΘΘΏΟΘ οὗ 9-Ὁ ») ̓ ἷδ κοι ἤγϑη. ΤΏΘεΟ ἰ ον, ΒΟΨΘΥΘΣ, ΠΘΏΘΓΔΙ ππιδῃ [ΓΔ ΓΥ [ἢ ὑτϑσιδϊδιης 29) Ποτο " δος] ̓"ἢ 

ταίδον ἔμδη “ ἀϊδά,᾽" οο ἰδεῖ 6 Ῥδδδβαρο 16 ἴο Ὀ60 Τοοκοιοᾶ ἵπ ἔδο Τ]Ποπίης οἶδδα, ἰῃ Ἡἱοῖι αἷδὸ [80 σεϊδείοῃ οὗ ρβοόσϑοσιϑ ἴὸ 

δδοῖι οἵμοσ ἰδ ὀχρσοθδοᾶ, ναὶ ἴῃ 8 βοζάθυγμδὲ ἀὐδογθωΐ βοῖιδθ.--(12) Κποδοῖ οσρίαίηα .)8- 2} ἰπ Θδπ, χχν. 18 δϑ --- "το ἐδ 
οδϑὶ αἵ» 80 Ἠοῖ; 1Δϑξο, Καὶ!, Μδαγασ, ἢ ὟΥ., δῃιά οἴδοτα. Βαΐ, 88 γγὸ ΒΔ Υϑ αἰτοδὰγ δϑϑῖι, 28) -“2}} ἄοδα ποῖ Βανο {86 τωοδιιίηρ. 
ΤῊ 6 Ῥδδδαζο ἰβ ἰο 6 ΘΧρ δίηϑα ὮὉΥ ἐδ86 Ῥδγα 116] ομο, ὅθι. χυί. 18. ἡπογοὶ! [6 αἷσο καἰ ἃ οὗ Ια τηδοῖ, “ ΗΘ 6881} ἀντ 6}} ἴῃ [6 Ῥγοδϑδῆοθ 

οἵ 62)9-.2}}} 811 ἈΙ8 Ὀγοίδισθη." Ηργο (86 οσῃίοχε ἴεν, “ Η15 Βαπιὰ 11] Ρ6 δραίπδε ΘΎΘΣΥ τοδη, δῃμὰ ΘΥΘΣΥ τοβ 8 Βατιὰ δρδίηδε 
ἰπη ; δῃὰ 8 δ.4}} ἀνγα!! 528) -}» 41} Εἰδ δτοίδιγοι." ΚΙ διὰ [δῆ ξο ἀτὸ πμθοὶο (0 δα τῇ ἐβοταβαῖτοα γε ἐδ ἱπέοτρτοία 
οπ “δεδὲ οὔ" Βογο; δῃᾶ [δ [α οἷϑασ ἐμὲ ἐμαὶ που]ᾶ Ὡοὶ ὅθ 8 διδύοιμοπε δέ αἵ ἴπι ρίδοϑ μδζο, οτθῖ εἴ 1) -)}" οτάϊπασεν 
πδᾶ ἐδ) τηοδείπα “ οδσὶ οἵ" Ἐν ἀΘΒΕΥ ἐδ 6 δηβ91 ὀχργοθθοθ ἐδ δος ἐμαδὲ [89 16})π|6 ΠοὉ τσοχὸ ἕο ἀνγο} οϑεν αραΐπεὶ ἐμαῖς 
ῬΤΘΙὮΓΘΙ 86 δὴ ἰηδοροπάθεῖ, ἀοβδηί, παϊδου, 1760, (θη ΧΧΥ. 18 ἰδ ἰο Ὀ6 πηἀοτοίοοὰ [ἢ [δ Βα16 ἨΔΥ, 88 α δἰδίϑυϊοιί οἵ [9 

ζυ] δΙσοοὶ οὗ 9 ὈΓΤΟΡΉΏΘΟΥ ΒοΙῸ ταδάθ. Ϊη δαάϊ ἴοι 0 {π680 ἐνγο Ῥδϑδαβῦοσ [ἤΟΣΟ ΔΙῸ ἴΠ͵γΘ 6 ΟἴΒΟΙΒ ἰῃ ἩΓΙΘὮ ἐ}16 το] δε οἢ ΟΥ̓͂ 

Ῥοτθοῦδ ἰο οδοῖ ΟἾΒΟΣ 18 οσργοοϑοῖ, ἸὙΏΟΥ δγὸ 1ΟΥ. χ. 8, ΡΒ. ἰχ. 920 (19), διὰ 26γ. νἱ. 1. ἴπ (δὸ ὅγεϊ τὸ τοδὰ ἰδδὲ 7 βόονδΒ 

οαϊά, "" Βοίοτο δ -ἢ}) 41} ὸ Ῥοορὶο 1 Μ|}1] Ὀ σον  δοὰ ;," ἐπἴο ἰδ ὑχγοοϑάοα Ὀγ ἴδιο πίδίοσηομπέ, 1 νῖ!] Ρὸ βδηοιδοὰ ἴῃ ἐβϑῖα 

ἐδπαὶ οοἵαθ αἰρὰ τοϑ.᾽" ΤΠ τόσϑὸ 20]]ονα 80 δοοουαξ οἵ [86 ἀεαϊτιςξϊοιι οὗὨ Νωάδὺ διὰ Αὐμα, Τὸ τϑηᾶον "ἴῃ τίου οἵ," οΣ 

“ἴῃ [9 ῃγδϑοῆςο οὗ, ̓  σου ]ὰ τοαῖο ροοὰ δη ἀρργορτίαϊο 5:89; δηὰ σογίδί ΗῪ ἰῈ ἰδ τυ ρ]} οὰ τὲ ὮΥ ἴ.6 σατο ΓΥ ΡθΟἰδὨτηοηξ 

οἵ [0 Ῥτοδυτηρίυοια ᾿τ᾽οδσία “9ΒοΥδ ἰπἰθηἀθά ἰο φἸοΥΙ Ὑ ΗΪΙδ6 17 ἴῃ [86 αἰχηὶ οὗὅἨ Ηἰἱδ Ῥϑόρὶθ. Ὑοῖ, ψἘΠῸ πῃ δΙὅ ἔγοσυΘὨ ΕΥ̓͂ 

Τοργοδοῃ θα 88 θοΐηρ ΟΣ δοίίης ὈΘίΌΣΘ 9) Φδολιονδῖι, 1 9 ΟΣ ΣΘΙΩΘΙ͂Υ πστιαὶ το προαῖκ οὗ ϑ ΒΟΥ ἢ 85 Ὀοΐης ΟΣ ἀοΐπα δηγίίης 

Ὀοΐοτο ([ὰ ἰδ αἰρδξ οὗ) πιϑῃ. Δδὰ εἴηςϑ, ἐὖ δαὶ τόσο ὮθΓῸ τοοδπΐ, Ὡ8 “του ῬΥΟΌΔΌΪΥ δυο Ὀόθ πϑοΐ, [ξ 16 τυ οἷ ὈοίίοΣ 

Ἐ6Γ9 ἴο υπάδοτδίδηα [ἢ9 τοδηΐηρ ἰἴο ὍΘ “ΟΥΟΥ Δρδίηδε,"" ᾿πυρ᾿ γος βορδσδίίοα δηὰἃ οοπίτασέ. [κοντίθο Ῥα. ἰχ, 20 (19): “ἴωοὲ 

ὃ. Βοοίδϑῃ ὃὉ6 υἀ οὶ ἴπ Τ᾿ Ὺ εἰσῶς 729 -Ὁ})»" ΟογίδιἿ [δὸ τηϑδοίης οδποί αἰ ρὶν ὍὈ6: 1ϑὲ ἐδ Βοαίδοη Ὅ6 [πᾶ ροάᾶ, 

ΨἘΠ0 αοὐ Ἰοοῖτα ΟὨ 88 ἃ βροοίδίοσ. Οοὰ ἰὁ ΗΪπι6ο0 1 ἔπ ἡπᾶζο; διὰ ἔδφ Ββοαξῃϑῃ διὸ ἰο Ὀ6 ἡ υἀὐχοὰ οὐεν αραΐνεί Ηΐτ ; ἐ. ε., ἢ 

ΒΝ δ ὙΑΥ δὲ [0 ΘΧΙΜΌΙς ἐδιο οοῃέσαδέ δοέπεϑαα ἔδιοτα καὰ Ηῖπι, ΤΈΆΘΓΘ στραίηιε ΟὨ]Υ τ, ΥἹ. ἴ, “ Βοίοτο τῶν (.))-2}}) θοσε- 
ἘΠ 0211 19 στο δρ ἃ νοσηῃάδ. Τθὸ οοπίοχί ἀοροσῖδου ἔδο ὑγοδρεοϊτο δοπίτυσεῖοι οὗ Φοττϑαίοα. Ἧδογ πἰίοϊκοάηοαα ἱν ἀοδογί οᾶ 
ἴπ τόσ. : "ΑΔ α ἰοπηίαίἢ οαδίθί ἢ ουδ ὮΟΣ Ναίθτβ, δὺ δ οδσίοί ἢ ουὔἱϊ ΠΟΥ Ἡϊοκϑμ 668; υἱοΐθηοθ δηὰ δροὶ 5 ϑασὰ ἴῃ ΘΓ: 

Ὀοΐοτο τὴ 6 ΘΟ ΤΙ ΒΌΔΕΥ [8 στίοὗ δηᾶ πουπᾶκ (εἰεἴκηοδα δα ἃ Ὁ] 08). Ὁπάουθιοαϊν (δ 16 ἔτ ρ] 66 ἔπδὲ ἐδ τηδη οαίδείοηθ οὗ 1ῃ}6 

τι οκοάηοδδ οὔ [6 Ῥδορὶθ ᾿γοτο ἴῃ φόβου" κίσξ; Ὀθπὲ Ποτο, ἴοο, {Π6ΓῸ 16 ἱτι ρ᾽] οἃ ἐδ ποξίου (δὲ ἐῃοδο ἐπίῃ 9 ΔΣῸ οὐυεν ἀαραΐπεῖ 
ἩΪπι: οἵ ἐδ οὁὯ9 αἰάο, ὕϑονδὴ ἢ Ηΐδ ὨΟ] 685 : συ πο οἴδον, Ζοσυδείϑωι ἴῃ Ὧον τίοϊκοάηοαδ. ΤῊΒ σομοθρέίοι 18 πδίτιγα! 

βυκκοεῖοα ὮΥ ἐδ) τορτγοβουϊδείου (πδὲ Το ον 16 δου 0 τηαῖκο τδα» ὉΡΟΏ ὯθΓ. 

Ἡδτίηκ πον κίτοι 8 οΘοτηροὶθ οχμἰ δ ἐοη οὗ ἐδθ 160 οὗ 28-Ὁ " [ἸῺ δἱῖ ἔδο οἵδοσ Ῥδδδαροδ, τὺ ΔΘ ὑσορδσοὰ ἴο οοῃδίοσ 

δὶ ἰ τοϑδῶν ἴῸ ἴδο ὅτοί οοτιϊοδηἀτηθηξ, βουογαῖ ἘΠ 55 τΑΥ Ὀ6 τοχαιάϑὰ 88 οδίδ Ὁ] ϑμϑά : (Ἱ) Ὡ9-} 16 ἔᾺῚ ἴχοσα δοίης 

σγποιγτοοῦ τ] ἢ Ὁ}. ΤΠο ἰδίαν [8 πσοᾶ πυπάτοάβ οἵ ἐἶπηδα ἴπ ἐδ 9 βἰ τ ρἷθ ϑϑιιδε οἵ “ Ὀοΐοσο ἴα τοίογοῃοϑ ἴο Ῥοτεοηδ; [δ 0 

ΖΌΓΙΔΟΣ ͵Β υδοὰ τχοδὲ ἔθ ΘΟ ΒΕΙ͂Υ οὗ νἴδοδδ, δηὰ ἴῃ 61] οδϑδοαᾶ ὃν 888 ΤΊΟΣΘ ΟΥ 1666 οἵ 18 ΟΥ̓ ΠΔΙῪ τηοδηΐηρ, “ ΠΡΟ," ΟΣ “ δραϊησί Ἢ 

(ονοσ δραϊπδε). (Ὁ ἘΠ6 βῆγαδο 88 ΠΟΤὮΘΙΤΘ πιπϑα τ Δ 1}γ ἐλο τηϑδηΐης “ Ὀοαο6. ΤΏ ποδτοδὲ ΔΡΌσΌδΟῦ ἴο ἐδῖ5 ἴ6 ἰὼ ΦοὉ 

χνί. 14, πος (10), τβθσθ 1) -}» τοδὺ θῸ τοπιδογοὰ “πὶ δάδιείοι ἐο." Βαξ ἐμ ἴδ ποῖ φα!εο ἐμ δατῦὸ δ “ δοδίἀθβ," δῃὰ 
ἔδο ΡὮγαδο [8 ἔδογα, οὐϊάδθῃ εἶν ἃ ροοῖίο πϑθὸ...ἃ ΒΟ ΠΟΤ οῶδο ΠΠππτὸ Εἰ, θτο ἴοο ποῖ ρμογβοηδβ, Ὀπξ ἐπ ρπ, ἃσὸ δροΐκϑη οὗ 15 

δἰἰοροῖδον ἱπδυῆοίδης (ο ὁϑ Δ 0} δ 9 Ὦγροΐδοοία ἐμαὶ 8 - » ἰὰ 119 Βτϑὶ ὀοπηϊλδῦἀχηθῃ τλθόδηα “΄ Ὀοπὶ ἀθ6."" (111) ΤῊΘ ταοδὲ 

ἔϑῃογσαὶϊ Ὀοέΐοη οοηνογοὰ ὉῪ [᾽θ ῬΏΤαδο ἴῃ υοαεοῃ ͵ἱπ (παι οὗ ὁῃ9 οδή᾽οςὶ οὐπγοπδης δυοῖδον. Τϑανίης ουξ οὗ δοοουπί, 86 οὗ 
ὯΟ δρϑοίδὶ Ῥϑσ εἰ ὨΘΏΟΥ͂, ἔπ 060 ̓ποίβῃοοθθ ἰἢ Ἡτίοἷ δ γϑγροα ροὺ ἐδ 1{{6Γ4] δόδθθ οὗ “ Ὅρου (ΟΣ δζαίῃδί) ἔπ ἴδοο οἵ," δῃηὰ [8089 

ἴπ το (δ τηοδηίηρ οὗ ἣν Ῥτγοἀοσηϊ παῦρα, (σέε., οἰδβϑοο (3), (6), (7). (8), (10), ῖε δηὰ (μδὲ 411 οἴμβοτβ ἂτϑ δι οἰςπ }γ οχριαἰηϑὰ 

Ὅν 1δί6 σοῃογίο ποϊϊου οὗ οὐπΐγοκεέπρ. Τα, ἴῃ 411 (9 οαϑοα ἩΏδτο ρἴδοθα ἃγὸ βροῖζϑῃ οἵ 88 8.» ΟὯΘ ΒΏΟΓΒΟΣ, οἶΔδ8 (1); 

ὙΠ6ΓῸ ΟὨἠθοῶ 81Ὸ δἀοϑοσοᾶ 88 ἴῃ ὕτοιὲ οἵ νυ Πάϊηρο, οἷαδα (2); δῃιᾷ ἩτβοτΘ ῬΟΣΒΟῚϑ Ατὸ βροΐίκοῃ οὔ 88 βββδίῃς ἰπ ουὲ οἵ οἴδοσβ, 

οἷἶδδο (4).---8.ο, ἴοο, ἰῃ (Π οαδ68 'ῃ ἩδιοὮ 8 Ὁ ΡὉ 6 τ:δοά, οἴ.58 (δ), ἰπ ΘΥΘΕῪ ᾿πδίβηοο ἐξ [0110 πΔ 8 τοῦ ἩΠΟὮ ἱτ ὉΪ106 8 ᾿Τ6- 

Υἱοῦο σἰδίο οἵ Ἀλοοίένψ ; τῆϑῃ: δὲὸ ἴο Ὀ6 τϑιπουϑᾶ ἤγοτο Ὀοίης οὐὔεγ ἀραΐμδέ ΖοΒογναῖ, ὕγοπι οὐ γον έίνσ Ηΐπὶ τ ἢ ἔλοῖς οὔσπεῖνο 
ἀοοάδ.---8ὸ εἶνο ἰπείδποθ ἴῃ ΡῈ. ΧΙ. 43 (42), οἷδδο (0); ἐμὸ ἀπδὲ δεΐῦγε ἔδο πὶπὰ ἰσ οοϊωρασοὰ νὴτδι Θά Β διϑζαίοα ἀεσϊσογοὰ 



ΟΗΑΡ. ΧΧ, 1-21, δ 

12 Ἡόοπονῦ ἰδ γ ἔδίμοῦ δπα [ΠΥ τποίβοῦ: ἰμδὺ [ΠΥ ἀΔΥΒ τηΔΥ Ὀ6 Ἰοηρ' ἅρομ {86 Ἰδπᾶ πμϊοῖ 
18, 14 Φ6Βουδὴ δ οὐ ρἴνοία [θ06β. Τμοὰ Β88]} ποὺ Κι], ὙὍδου Βῃ8]ὺ ποὲ οοσημῖὶ 
16,16 δαυϊίοσγ. Τμου β[8}0 ποὺ βίθα]. Ἰδοὺ 888] ποὺ Ῥ6δγ [8186 τὶ πο88. ἀραίπδί (Ὦγ 
17 ποῖρμθου. Του βμδ]ὺ ποΐ οουθὺ ὉΠΥ Ποῖ ὈΟΥ ΒΒ Βοῦδο, ποὺ 588}} πο οογοῦ ὑ8 7 

ὩΟΙΖΒΌΟΣ Β ὙΠ], ΠΟΥ 18 τ Δη-Βουυδηΐ, ΠΟΥ ἢ ϊ8 τη8]-Βουυδηΐ, ΠΟ 18 ΟΧ, ΠΟΥ ΔΒ 888, 
18 ποῦ δηυ μην ὑμδὺ ὦ [ΕΥ̓ μοῖρ θογΒ. Απηὰ 8]] ἐμ Ῥθόρ]θ 887 {86 ὑδυουΐηρθ, δπὰ 

[86 ΠΡ ηΪηρΒ, δηα [86 ποῖβο οὗ [89 ἐγατηροί, δρᾶ [μ6 τἸηουπίβ᾽η Βηλοϊκῖπρ: δηὰ τ Β θη 
19 {86 ῬΘΟΡΙΘ 580 ἱζ, (Π6} τουχογϑα [το] Ὀδοϊκ στα], δηὰ βἰοοά αἴαν οἱ Απά {ἰδ 

8814 υηΐο Μοβοβ, ὅρϑαϊ ἴμβοὰ ψι 08, Δ τὸ Μ11} ἤθδγ: Ὀυῦ 1ο΄ ποὺ Θοἄ Βρϑδκ τἱΐ 
20 υ8, Ἰοδὶ γὸ ἀ16.ἁ. Απὰ Μοβοβ βδὶ ἃ υπίο {86 ρϑορὶϑ, Εἶδαγ ποὺ; ἴον αοὰ ἰβ οοιηθ ἴο 

ῬΓΟΥ͂Θ γοῦ, 8ηα ὑπδΐ ἢ18 88. δ ὉΘ Ὀοίοτο γοὺσ [8668 [ὩΡΟὰ γου], (μὲ γο 5β'ῃ ποί. 
21 Απμπὰ ἰδθ ΡΘΟΡ]6 βίοοα δίαν οὔ, δῃὰ Μίοβεβ ἀΥ̓ΟῪ ΠΟΒῚ απο {86 [ἱ οἷς ἀδΙΚ 658 ἩΠΘΙΘ 

αοὰά τυαϑ. : 
ἘΥ Ηἴτὰ ; ἐδ ἀπδὲ σου ο ηρ (δ νἱηὰ ΠΙπδίγαίθα (89 Ῥουγου οδθη685 Οὗ τηϑ ΟΟΠ ΓΟΒΕΏβ, ΔῊ ΔΏΡΤΥ Οοά.---8Θ0 [9 ΘΧΔΊΏΡ]68 
Ὁποῦ (12)ὲ.. ΤΏΘ ἱσβηδϊ δέοι ΚΟΥΟΣ ἀραϊηδί ἢ δαὶ 88.906 41] οὗ ἐμ:9 8806. Α τοϊδίίοη οἵ ὁοηίσαδί δῃἃ ὁρροβί οῃ ἴδ ᾿ Ρ}168.-- 

ἸΔκο ον δΒο, αἰδο, [ἢ το Ῥαδδαροα ὑπᾶοσ (11). ΤῊΘ δοὴ οὔ [δ9 Ὀοϊογοᾶ ἩΙ6 (᾿ουί. χχί. 16) 16 ποῖ ἴο Ὀὸ ἱπγοσιοᾶ τ] ἢ ἐδ 9 

εἰσι οὗ συ! ποκσοηϊξοτο οὐεν ἀραΐπεὲ ἐμο δοη οὗ ἔο μδέϑὰ ὁΠ6, ἑ. 4.. ἴῃ οὐ σαδὲ τ᾿, ἀἰδθ σου ἔτοτη, [6 οἵδ᾽ ὁπ 6, ἨὮΝ116 γοῖ ὈΥ͂ 

ὨδίΣΩΙ στ κδὶ πο Ἰδίΐοσ ἰδ ΘΕ εοἃ ἕο ἔδ6 ᾿γίυοχο. Ὧδ6 ῬὮΏΓΩΔΟ " 28-Ὁ ,» ταδῦ Βϑῦϑ, {πϑχϑζοσθ, 0 πηδοτγδίοοα ἰ0 πόδ “ἰὰ. 

Ῥτοΐδσο:ιοϑ ἴο,᾽ οὗ “ἴῃ ἴδ Η6-εἶπλϑ οὗ" Ὅπὲ ποίου ΟὯΘ πον (86 οἴμον ἩξοσΑΊ δὰ αἰ το ῖυ, γοὶ Ὀοΐα οπ9 διὰ ἐμο οἵδος ὉΥ͂ 
᾿πΡ"Π οδείοο, 1ῃ ΝΌμ. 1, 4 ΑΔΤῸΣ Β ΒΟΠΒ 8ΙῸ τορσγοϑομπ θα δ8 Ὀοΐῃξ Ὀτ]οσίδ οὐον αραΐπεὶ (ποἱτ (ΔΊ ΘΓ, ἐ. ἐ., μοί δυσοοοάϊος Βίῃι, 
Ῥυὶ ἐοκοῖθον πίε Ἀἰπι, 86 ἔττο ἈΠ|5, ἱηδίορά οἵ Ὀοΐης ἀϊδίδηξ ἤγοπι ο119 δῃοίδοσ, ἃσοϑ, ἃ ἰξ τοτο, οοϊηραῃίοῃδ, οοίγοπιίηρ οδοὰ 

οἴμοσ. 80 ἴῃ Θδῃ, χὶ. 28 δγϑῃ ἰδ βαϊὰ ἴο βανὸ ἀϊοὰ ονον αραΐπεὲ δἷο ἔδέμοσ. [ἢ δὶ5 ἀδαϊδ Ἦθ οοηοηίδα Ἀἰ8 ΤΑΊ Βοσ, ἵ. ε., ἀϊὰ 

ποῖ, 88 Σῃηοδὲ Ὡδίυγα ΠΥ ΒΑΡΡΘΏΒ, ἀϊο αἴξον μἰπι, 6. ἷ9 ζδίμ ον του πατο ΘΟ. ἰΑΙΚΘΏ ΘΎΔΥ ἴγουῃ νοΐῃᾳς σἰτ τ. ΒΥ ἰδπ8 

διε Ραϊί πα δἷ6 (δῖος ἰῃ Ηὶφ ἄθοεαδο ἢ6, 88 ἰξέ τσασϑ, ραβηϑὰ ἔπ 7)7ον 7 δΐπι, οοπύγοηϊοα Βίπι, δὸ ἴπαὲ ἐ]5 ο880 ἰ8 40}{9 δμα]ο» 

ξοτδ ἴο ἐδοδο ττνῖοσ οἶδδα (4), Τὴ ἐλ σδ86, {πο ΓΙΌ ΣΘ, 86 ἰῃ δοσὴθ οἴδοσβ, (86 τηοδιΐηᾳ οἵ ΒΡ Οἴοθο! Υ Βογάθσβ ὕροὶ ἴμδὲ 

οἵ γ)8), γοῖ [5 ποῦ 89 ββῖηθ. ᾿ 
Το δρρ]οδείοι οὗ ἐδ16 ἀϊδουκαῖου ἰο Εἰς. χυ. 8 δηὰ Ὁσαί. ν. Τ 6 οὐνίοσθ. ἴπταοὶ 158 (0 βαῦθ Ὧ0 ΟΥΒΟΣ βοΐ “ ΟΥ̓ΟΡ δρϑί:βι" 

Φεβοταμ. ΤῈ δἰσωρ]ο πιοδηίηρ “ Ὀοΐοτο," ἱ, 6.,)ὄ ἰὴ ἐμ Ὀχοδθῆοϑ οὗ, του ]ὰ βατὸ Πε}9 μοίπὶ δυὰ ἴογοϑ, δῃὰ Ὀϑαϊάοδ του] ὰ μΑΥΘ 

Βοοῦ αχρτζϑοσθὰ Ὁ 28. ΤΏΟ τηοαπίηρς “ Ὀοαίάο6᾽" ποῦϊά Βατο 661 σρσγοδαθᾶ Ὁ Δ}, ΠἾ, ΟΥ δοῖὰϑ οἶδοσ οἵ ἔθ 

ῬὮταδοθ Βδαυίης ἰμαῖ τωοδηίης. ΤῈ τοθδηΐης “ΟΥ̓́ΟΥ δραίησι,᾽" [6 ὑδυαϊὶ τηθδηΐηκ οὗἩ [86 ῬὮταϑο, 5 ροσίδο γ δρργοργίδιθ 9 γθ. 
ΑἸ} ἴλϊϑο κοὰδβ διὸ ορροδοὰ ἴο ἰδο ἔσο αοᾶ, ὙΠῸ ᾿τοσβΕΡ οὗἩ ἔπισπι ἰ8 ἱποοτηρδε οἷο τ Ὁ [216 του Ὦ! οἵὗἁ Φοδονδ. Τῇ οοΏ- 

ταδυὰ {ΒοΓοῖοσο 18, " ΤΏΟα ΒΏΔΙ: ΒΔ ΥΘ Π0 οἴδιον χοάδ ἴο οοηήτομέ τὴθ,᾿" ἴο Ὀ6 δ6ὲ ΠΡ 88 σί γδὶ οἰ )ϑοὶβ οὔ βουυΐοθ δῃἃ δἀογαδαίίοῃ. 

ΑἹΙ ἐμαῖ 16 ροσεϊηϑαὶ ᾿ὰ ἔμο οἴμος ἔπο τοπδοσίηφο ἰδ ἰὩνοϊνοα μοσο. Θοᾶς ἐπδὶ τὸ δϑοῖ ὮΡ Οὐοῦ διαί ποὶ 9 ΘΒΟΥΘΙ ΣΟΑΥ Ὀ6 βδί ἃ 

ἴο Ὁ Βοΐῦτο Ηΐπι, [ῃ Ηἰδ εἰρη; ἐμδὲ [ΏΟΥ διὸ βοὰδ Ὀϑαϊάοα, ἰὰ δἀἀϊείοη ἴο, Ηΐπι, ἰϑ ἃ ταδέξοσ οἵ οοῦσϑο: Ὀαΐ, ΤΊΟΣΘ ἔπδῃ (6, 

ΠΟΥ ἃσὸ ζοάφ ορρορβοὰ ἰο Ηΐπ|.-- -Ἴ.]. 

ΤῊῖθ ἄτϑι ἸορἰοἸδέϊοη, (9 1δὴν οὐ Ὀοοὶς οὗ (π9 

ἘΧΈΘΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ΑἈπαϊνεῖδ.---Τ)ο. τγ0]Ϊ0 Μοβαΐο Ἰορίβἰδιΐοα ἰδ 
ἐγρίοδὶ δῃὰ Μοβδβίδηΐο. ἰοαΐ, ΔΒ 18 ονὐἱάθηΐ 
ἔγοτη 80 οχϊβίοποθ οὗ θου ΘΓΟΠΟΙΩΥ͂, ἰδ διιυ 0} 89 
Ἐμῖ8. Ῥγοδβοηίβ (ἢ 6 τϑίὶ ᾿ἰπϑίδηοα οὗ δὴ ἱπίθυρτγοίδ- 
ἐΐοῃ ἩΒΐοῖ σὶνοϑ ἰὸ ἐπ 16 Ὁ ἃ ΤΟΥ Ῥτοΐουηὰ δηὰ 
δρὶ γί ἐ.8] τηϑδηΐη. δεείαπίς, ΤΟΥ 186 θη δοιι- 
τοδηἀπηθηΐβ σοηἰδὶη 8 ἀεδοτὶ ρίΐου οὗὨ ΟἸ γἾδὲ᾽8 86- 
το οὐοαΐθησο, τ Δ δὲ ὑπὸ δδουϊ δοΐαὶ γἱίθα δομ δὶ ἢ 
ἐμ6 Ἰεδαϊηρ ἐεαίατοβ οὔ Ηἰΐβθ μαββϑίγο οὐϑάΐθῃοο. 
ἘΨΥΟΣΥΉΒΟΥΘ ἴῃ (86 ἐγθ0 ὈΟΟΚΒ δτθ δϑῃδάοσοα 
Του ὑμ6 {ΠΓ60 ΟΠ668 οὗ [9 Μοδβδῖδιι. ΤΏ} ἢταὶ 
ὈΟΟΙΚ ΘΟ Υΐβοθ, ἰοχοίμον τὶζὰ {86 Ῥτορβοίϊοο- 
οἰ ἶ6 81] σονοπαπὶ Δ ῊῪ οὗἩ ἐμο ἐθῃ δομΠΔΠἀηθηί8, 
880 6 ουὔἰῖηθ8 οὗὁ (86 σογοπηοηΐαὶ δηὰ βοοΐδὶ 
(εἶν 1}}) 1ατν, Ὀθοδῦβο (080 {ν)χἋὸ Βυ )]6ο(8 οὗ 16 ρ]8- 
Ἰδίΐοῃ δοῪ 88 οοηδβοαποποὲβ οὐὐ οἴ ἰδ οἰὶοσαϊὶ 
αν. ἸΤθὸ ῥγίοϑιβοοὰ (οΥ (86 ΘΒΌΤΟΘΙ) δαὰ ἐπ 
δἰδίθ ἀδρϑῃά, ἱπ ἐμοῖν ὉΠΙΔῪ 88 1ὁ}1 δ ἴῃ ἰποῖν 
αἰγὶ, οα 886 οἰδῖοο-Γ οἰ σίουϑ ᾿ορὶϑ]διΐοι οὗ 
ἐδ 11{6 οὗ 6 αοἀ-8}. 
6 ἄγδί ἔοστωη οὗ οἹοιηθηΐαὶ δἰ ἶσο- το] σίου, 

Βυὶ ἐδογοίοσθ 8]}}- οῃ) σδοΐησ ᾿ορἰβ]αἰΐοη, 6οπ- 
ῬὈΤἑΪδ65 ἐμ ἴδνν, ὑμ6 ζεβιϊ ναῖη, δηὰ ἰ.}6 Βουδο, οὗἩ {89 
οογεπϑδηΐ (ΟΠ ΔΡΒ. Χχ.-Σχχὶ.). [185 αἰ ονϑηὺ ὕγοτα 
80 δεοοπὰ [τ οὗ {89 Ἰοκίϑδίϊου (6888. χχχὶϊ.-- 
χχχῖν, 644.) ὁπ δοοοσῃί οὗ 89 Ὀγοδκίηρς οὗἁ ἐδ9 
Θογϑηδῃί. 

οονθηδηί ἰῃ ἐδ 9 ΠΑΥΓΟΎΘΥ 86η890, 18 ΟΥἹ ἀΘΏ 0} 189 

ουὐίηο οΥ̓ (89 τ8ο19 Ἰορίο]αιΐοα. Τ86 Ῥτθβθηίδ- 

εἶοα οΥἨ {89 φῬσορδοιϊοο-ο  ἱοαὶ δὴν 18 ἐουπὰ ἱπ 
89 ἰδ οοιηπηϑηἀτηθη ἐδ ΟΣ 1-17) ; 189 οὐ}1π9 
οὗ ἰὴ οογϑιπουΐαὶ Δ 8 (6 ΣΘΏΒΟΏΒ (07 Ϊΐ ζ0]- 

ον οπ (νογβ. 18-26) ; ἱπ δοῃοϊαδίοι. σοπ}68 ὑδ9 
ἐπἰτὰ ματὲ, ἐμ9 οαἰ πο οὗ (89 δοοΐϑὶ ἰδύῦβ οὗ (9 
1βγϑο] 1198 (χχὶ.- χχὶλ.). 

ΤΉγοΘ αὐοδίΐοηβ δῖ Βοῦο ἰο ὃ6 δεἰ(]6ἃ: (1) 
Ηον δγὸ ἰδ δουθσγδὶ δοίβ οὗ 1ερὶβ᾽δίἴοη γοϊαἰθα ἰὸ 

ἰδο ἰδίου (2) ΗΟ 8.9 {80 ΒΘΥΘΓΑΪ ΥΟῸΡ5 οὗ 
Ἰλνν 8 χοϊαΐθᾶ ἰο ϑδοῖὶ οἱβοῦ ἢ (38) ΗΟΝ 18 ὑμ6 10 

ἱηπἀϊοαϊοά ἴῃ ἐμἰ8 τοϊδίΐου 8 στάυδὶ ἀθυθὶοραιθηΐ 

οὗ Ἰοκὶ δ᾽ ιίΐοη 
ΑΒ ἴο ἐδο θη σοτητηδηἀπηθηΐθ ἴῃ ῬδΥ ΘΟ ΪΑΡ, 79 

816 ἰο οοπδίον: (1) (86 ἔοτι οὗ (6 Ῥτοιμαϊρα- 
εἴοα ; (2) ὑπὸ τοϊδίϊου οὗ ἐδο ἴα ἰὰ Εχοάυδβ ἰοὸ 

86 ΡΒδ89 ἴδ Ῥγοβοπίβ ἴπ Ὠθαϊθγο ποῦ ; (8) 89 

ΔΏΔΙ γδὶβ οὗ {86 ἔθη. ΘΟΤΩτΩΔῃ ἀτηθῃ 8 {ΠΒΘΙΏΒΘΙΥΘΒ. 

Τὴδὶ (0 Ἰατβ δ ποὺ δυιβοῖΠγ ἱπιγοἀποοα 

ἰπίο (86. Ηἰδίοτγ οὗ [δγϑοὶ, 88 6. 9. Βογίβοϑα 88- 

ΒΌτη68, 8 ΒΒ οτῃ ὉΥ͂ {ποῖν ἀοδηΐίθ οΘοπηϑοίίοι νῖ τὰ 

(89 ἰδίονοδὶ οοοδβίοῃϑ οὔ ἐβοῖω. Τμυβ, 6. 5.» (89 

Ἰδτν οὗ (6 ἔθ οοματαδηδιμθηὶθ ἰ8 οοσδδίομ θα ὈΥ͂ 

(86 τοῦ οὗ οονυθῃϑδηὶ ουϑάϊθηθ9 τη8ὰἀ0 Ὀοίογομδπα 

ΒΥ ἐἰδθ ρΡϑορὶθ. 716 οϑγοιηομΐδ] 18 Ὁ 88 8 ἸΔῈ οὗ 

δἱοπειηθαὶ 18 οοσδεϊοποα ὈΥ͂ (6 γί ραὺ διὰ δ᾽κδὶ 

οὗ [89 Ῥ600]9 δἱ ἐμ ἱπαπάοτβ οὗ Β᾽παὶ (οἴ. χχ. 

21). Τμαβ (86 ΒΟΙ͂Υ πμαίζου ἰ8 οϑι δ ἰβμοᾶ; διά 
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πο {111 πον ἰ8 ἔβοτο οσοδδίου ἴον (6 (μοοογδίϊοο- 
δοοΐδὶ Ἰορἰ δ᾽ δἐΐοι, δοοοράϊηρ ἰοὸ ὙΒῖομ ΘΥΘΡῪ ἱπὰϊ- 
Υἱὰ δὶ ἰδ ἴο 0 Τοοοφτιϊβοα 88 ἃ ὙΟΣΊΒΥ ΓΘ ΠῚ 6 Ρ οὗ 
ἐπ ῖ8 παϊΐοη. Τ}9 βοιἱΐηρ υρ οὔἐδ9 βοϊ θη οδ]ἤ ἴὰσ- 
πἰδιιοαὰ δἰδίοτ 81 οοαδ βίο ΓὉΓ δβροοὶδὶ Ρί8. 
Τὴο φτνδάσα!γ ργοκγοδδῖτο Ἰοίδ]διϊο τοοοτ δὰ 
ἦπ ἐμ Βοσῖὶκς οὔ Νυτῦοτϑ τοδὶ δυο 11108- 
ἐγαίοϑ 89 ἰπδυδποθ οὗὨ δπἰδιοτὶοαὶ οὐϑηὶβ. 9 
ἢδΥο Ὀοίοτο Ὀοοοῖηο δοαυδὶπιεα τὴ ἢ δἰ ταῖν ἰῃ- 
δβίδῃοοβ. Τμΐδ ἷἰβ ἰσγὰθ ἰῃ 8 “ΟΌΘΓΔΙ ἩΔῪ ΟΥ̓ [89 
ῬΆΒΒΟΥ͂ΟΡ δηὰ ἰδὸ υ]οδυθηοὰ Ὀγοδά. Τδο ΟοΙΩ- 
ταϑὰβ σοησογηΐηρ ἰδ6 πδηοιϊβοδίΐοη οὗ {μ9 δτϑ- 
Ὅογῃ δὰ οοηοογοΐηρ ἰδ6 γϑοϊκουϊῃ οὗ ἰἰτ0 ΓΟΙῸΓ 
ο 9 ὁχοὰυβ ἔγο Εχγρί. Τὸ Βαϊ] ονίης οὗ (89 
ΒΟΥΘΏἑὮ ἀδγ 18 ΘΟ ποοϊοα τὶ ὑπὸ ΚἸΝ οὗ 888 ; 
ἐμ Ὀἱείον τίου οσοδϑίοῃβ ἰδ ζπμἀδιλθη 8) ΔῈ 
οὗ ὑγρίοηΐοσβ, οἃ. συ. ΤῊ αἰίδοκ οὗ ΑἸἴδ]οκ ἰδ 
ἴδο δοίυ8] ἰοαπάδίΐου οὗ [86 οΥγάϊ δ 56 ΘΟΠΘΟΓΉ- 
ἐπ ΒοΙγ νᾶγτβ. 8.0 ἱῃ δι! ον ἰἰπιο8 (μ 6 Νοδοῦ Δ ἢ 
οοταηδοὰ (6 6ῃ. ἷχ.}) νγ88 ἃ ἰδνν τ ιἰοῖ Ἰοοἰκοα Ὀδοὶς 
ἰο ὑδ9 κοά]ο88 τἱοϊθηοο οὗ ἰμ9 μοῦ ϑιθὰ ζϑῆθγ- 
(ἴοῃ : ἰΐ οοπῃοοίοα ἐἰπδθ οσομηδηάᾶ (0 ΓΟΥΘΡΘΏΘΘ 
Θοά πίϊῃ (86 ργοοϑρὶ ἰο Βοϊά υμηδη 116 βδογεὰ. 
8ο ἴἰδ9 ζυπαδηοπίαὶ οομπηδηὰ οὗ (6 σονθηδηΐ 
τὶ ΑΌνΔη δα, ἰἢ9 δΘομμμδά οὗ οἰτγουπιοϊδίου, 8.8 
8 Βγπ|00] οὗ χοπογδίΐου οοηϑθογδίθα πὶ ΓΣΟθΥ- 
6509 (0 τοβοῃογδίϊοη, ΔΡῬΘἝδΥΒ δου {6 δ᾽ ΒίΟΥΥ 
οὔ Θχρυϊβίου οΥ [5 π|89], γγῖὁο τγ88 ὈΟΤῚ δοοογά- 
ἴηᾳ ἰο ἐ8ο Βοβὲ) (οοτρ. 6 6η. χΥὶϊ. πὶ ὅοη. χνὶ.). 
Βαὶ (δαὺ ἐδο Ὀοοῖκ οὗ θουϊοτοηοιαΥ---δοοογάϊηρ ἰο 
{8 τιϑτῃ ον Ὁ 18 οἢ τὰ δἰ οἢ ἰΐ 8 ἑουηἀ64---τον ουἱΐ 
οὔ (πὸ ἀδήχκον ἐμαὶ ἴ8τ86] τὶ κὶ Ὀ9164 Ὀγ {89 χ᾽ της 
οὔ (89 ἴΔ'νν ἴο ἀθ011η9 ἰῃο ΟΌΒΟΓΥΔΏΟΘ οὗ (Π 9 ΠΏΘΥΘ 
Ἰείίοῦ, γ ΒΔΥΘ ΔΙΆΟΔΥ Θ᾽ ΒΟΉ ΠΟΓῸ ποίϊοοὰ, [Ιἱ 
ΤΩΔῪ ὉΘ τουματκοὰ ὉΥ ἰΠ6 ὙΔΥ (μδὲὶ (86 βοηᾳ οἵ 
Μοβοθ δηὰ Μοβοϑδ᾽ Β)] βδίηρ δἱ ἐπ οἷοβθϑ οὗ δὃδου- 
ΤΟΤΟΏΟΤΩΥ͂ δθϑίὰ ᾿ἶἶχ ἰὴ 9 Βοδνί᾽ 8 ὈΪοοὰ οὗ [080 τ 8019 
Ὀοοῖς, ἃ βοῃρ οὗ ουτβίηρ, δπὰ 8 δοιὰ οὗἁ ὈΪοββίης ; 
πῃ ἰδ 6 ῬθΔΙΟΣ δῃὰ ργορμοίΐσ ὈΟΟΪΚΑ ΒΟΔΙΟΘΙΥ͂ δηγ- 
ἐρϊης δἰ δὺ δὴ ὃθ ζουηά. 

Ηονν ἃ΄ὸ (δο ἰπάϊν  ἀπ8] “ΤΟῸΡΒ οἵ Ἰανσα γοϊδίϑα 
ἴο οὴ0 διυοίβου ἴ Τη δὶ [ΒΟΥ οββοη 8 }}γ δὰ υἢ- 
σομ αἰ ΟὩ ΔΙ γοαυΐγο ΟὯΘ δῃοῖδον, δὰ ἐμαὶ 80- 
ΟΥ̓ ἾΥ ἰμ0 0 οουἹὰ ποὶ αν δρροδιϑὰ βϑρδᾶ- 
ΤΔΙΟΙΥ, 18 ποὶ μαγὰ ἴὸ βδῆονγ. Τθ ἀθοδίοκυο, 
ἰδ ο ὮΥ ἐἰδβοϊί, νουἹὰ Ἰοδὰ ἱπίο βοβοϊδϑίϊο σδϑυ- 
ἐδίσυ ; {πὸ δγβίοιῃη οὗ δδοσΐίδοο, ἰδίκοῃ ὮΥ ἰἰ86}7, 
ἰπίο ᾶρίο σἱΐθ8; {86 ρῥο ἐ1σ8] τ ΔΒ 8} ἔπη οὗ (Π 6 
Βοδβί, ἰείο ἀοβροϊΐδι οὐ ζγοϑὰ οὗ οοπαιϑδί. Οου- 
Ῥδτθ βο]ο θυ Δ Ο 6 Γ᾽ 5 ΔΡΩαπιοπὶ ἴῃ ἢ 5 “’ Πορτηδ- 
εἰκ,᾽᾽ ἐο ΒΟῪ (δὲ (Π6 (Πγ00 οὗἶἾΟοΩΒ οὗ Οδ δὶ σο- 
4υϊγο θ80}} ΟΙΘΣ, 

το δὶ [85 Ὀθοη δΒαϊα ἰΐ Γ01]100}8 4180 ἐδμδὶ 
ἐμὸ ἀονθὶοριμθπὶ οὗ {896 ᾿Ἰορὶ δι ϊοι τγ88 στϑάι]. 
Ἧ 9 ΙῈΑΥῪ αἰδιϊηρυ δ ΤΟῸΡ βδίδροβ ἰῃ ὑπὸ Μίοβδὶο 
Ῥογῖοα: (1) ΤὴῸ Ῥάββουοσ δϑ (δ Τουηἀδιΐοη οἴ 
{πὸ τ ο}6 Ἰορὶ 8] ἰΐοι, δὰ {8} ΒΟΥΘ ΓΔ] βρϑοΐδὶ ἴαῖτνηδ 
Ρ ἰο ὑμ6 αὐγίγαὶ δὶ δἰηδὶ (ρυϊπιοχζοιίατο, γϑοῖκ- 
οἠΐηρ οἵ ἰΐπιο, δβηϊ ΟΥ̓ τορυϊδίίου, β6 Ὀθ 4.8); (2) 
{π6 οογθηδβηὶ Δ, ΟΥ Ὀοοῖς οὗἩ (6 οσονοπϑδῃὶ, ὈθοτΘ 
186 σογοπδηὶ τγῖῶδ ὈΓΟΚΘῺ ὉΥ ἰδθ οτθοίΐηρ οὗ ἐδπ9 
ξοϊάθδῃ οαἱΐ; (8) (89 ὀχρδηϑίοῃῃ: δπὰ τῃηοά  βοδίξΐοῃ 
οἵ ἰὴ ἰῶῦν, ὁπ. δοσουῃὶ οὗἉ ἰδ Ὀτοδο οὗἉ ἰἢ6 οοτο- 
πϑηΐ, ἴῃ πο ἀἰτοοίΐοη οὗὁὨ (86 Εἰ ΘΥΔΡΟΌΥ, (6 τἱΐα δ), 
βηὰ [μ6 δορσΙπηΐϊηρ οὗ μ6 Ῥτοοϊδιηδίῖος οὗ ρᾳτδοθ 
η ἐμ πϑιη8 οὔ ον; (4) (ἢ 6 ἀθθροσ δηὰ τηοτο 
ἰηνϑτὰ πιοδηΐηρ σίγϑῃ ἰο [89 1Δὺ7 ἰὴ Που ΘΥΟΠΟΙΩΥ, 
88 8} ἱπίγοἀποιίοι ἰο (10 8χο οὗ (89 Ῥβδ]τ)δ δηὰ 
Ῥχτορδοίβ. 

Ζ7ΖᾺ. ἔονηι ὁ0 ἰὰς Ῥγοιι σαίίοπ 90) ἰλε εεαΐοσωφ. 

ἯΟο δεβῦτηθ ἐμαὶ {πἰ8 ἴογπι ἰ5 ἰυἀϊοδίεὰ ἴῃ σὶχ. 
10,ϑ,. ΤῸ ρδδδβαρο, Ὀουΐί. νυ. 4, “" ϑδβονδὴ ἰδ κοὰ 
ὙΠῚῈ. γοῦ ἔδοο (0 ἔδοθ ἴῃ {πὸ τηουπί,᾽" 16 ἀοδηοῦ 
ὉΥ τϑσ. ὅ, “1 εἰοοὰ Ὀοίπτϑοδῃ 9 θθονδι δηὰ γοῦ δὲ 
(δδὶ ἐἶταο, ἰο δον γοῦ 9 τορὰ οὗἨ ον .᾽" [τὰ 
Βρ 9 οἵ (μ18 ἀθοϊαταιίσῃ δὰ ἰδ 6 τη γδίοτὶ ουβ Ρ68- 
Βδοδ, Αοίβ Υἱ!, δ8, 6Δ]. ᾿ἰϊ. 10, Η Ὁ. ἰϊ. 2, (16 πο- 
(ἰοῃ 88 ΔΥΐδ6:, Ὡοἱ ΟὨΪΥ͂ ΔΙ ΟΩὶ ἰδ 618, Ὀὰὲ αἷδο 
ἩΪΙΒΙ ἢ ἰ8 6 ΒΡΒΘτΟ οὗ ΟἸ τ βι δὴ βομοϊαϑίϊο {8 60]ο- 
ΑΥ, ἰμδὲ αοἀ βροῖο δυάϊ Ὁ]γ ἔγοα Μί. ϑ'παὶ ἰο 8} 9 
ἩΟ016 Ροορὶϑθ. Κι. Κοὶϊ, ΠῚ. Ρ. 1065αᾳ. Βυχί.: “116- 
δγιοτῶηι ἰηίογρνείεα αὐ υπώηι ρώπο οπιπεε: ἄδνπ σεγδα 
ἀεοαϊοσὲ Ρεὲ’ 26 πιπεεύία 6 ἰοσιίμηι ἐδδε, εἰ περ ρο- 
ἐεπίϊα, πο αμίεῃε ἀπ σεϊοτωμ ορέγα αὐ τηϊπδίετίο ϑοοεδ 
ἐπ αἶγα 7ογηιαίαι {μὲ226." ΤὮ6 ἱπίογροϊδίϊοι οὗὨ 80}- 
Υτἱί8 οὗ παίυτο ὈὉΥ τοῦ Ηοΐχιδηῃ (υἱά. Καὶ αἰ, ». 108 
τηυδὲ ὃθ 88 [ΔΓ ἤγοτα ἰ0.;6 γϑδὶ ̓ ὑΥ̓ 88 ὕγοιω (ἢ 9 116 
τασδοΐηρ οὗ (9 Ἰδηρσῦδχο. [{ τηυδὶ ποί ὃθ ἔογροῖ- 
θα ἐμὲ Μοβϑδϑ, δὶ {86 βοδὰ οὗ ἷ8β ὑϑορὶθ ἰῃ 186 
ὈγΟδα 1988 δηὰ τδίϑγ 688 ἀθϑοσί, ΠΠΟΥ̓ΘΒ, 88 ἰΐ τ σο, 
οἢ [89 ὈΟΡάοΓ γοχίου οὔ ἐμὲ σου]. Α βοσὶ οὔϑυτη- 
Ὀο] 1641 6] οιμθηὺ 18 τὶ που! ἀουδὺ ἰο Ὀ6 Τουηὰ ογθ ἃ 
ἵη {(μη0 ΒΑΌὈϊ ποδὶ] ἰσδάϊ οι, (μαὶ αοὰ ϑροῖτο ἔγοτα 
Βίμδὶ ἴῃ 4 ἰδυρυαρο τίσι ἀἰνἰ ἀοὰ ἰἰδο] ἱπίο 41} 
(00 Ἰαπρυδροα οὗ ἐμὸ δβουδῃϊυ πδίΐοηβ, δῃὰ οχ- 
ἰοπαοα δυά! Ὁ] Υ οΥ̓ΘΡ 811 (8:6 δδυύίῃ :;--- οὐ  ἀθηιγ 8, 
Βγταῦοϊ οὗ (μ6 ἴδοϊ (μδὺ (86 ἰδησυδρα οὗ ἰδ ἔθ 
ΘΟΣ Δ ἀΙΘηἰ8 Κ8Υ70 ΘΧΡΓοδϑίοη (0 (δ 6 Ἰδηρυδρθ 
οὗ ἰλ9 οοῃδοΐθῃοθ οὗ 8]}} πιδηκίηὰ. 

Τῆι Ἀεϊαίίοη 97 (δε Τα ἐπ Ἐτοάιμ (ὁ ἰλε ἔοτηι ο7 
ἐξ ἐπ Ἰεμίεγοποπιν. 

Εἰταί οΥ̓͂ 411 18 ἰο ὍΘ ποἰϊσοα ἰδδὲ ἴπ (ἢ τηοδὲ 
1ῖιθτ 8] ραγί οἵ 89 Ηοὶγν ϑονγίριτο, το γο ουοσγ- 
ἐϊης δθθηι8 ἰο ἀοροπά οἱ (8:0 τηοβὲ οχϑοί ρἾ.γα56- 
ΟΪΟΔΥ, υἷε., ἰπ ἐμο δίαἰθθηὶ οὗὨ (86 ἰδ'νῪ, (076 18 
γοί δοῖ 8 ρογίοοί δργοθιηθηΐ Ὀθίνγθοῃ ἐδ9 ὑπο Βέδίς- 
τοθη(8. }υ8ὲ 8818} 6880 1 {80 Ν. Τ᾿ νὶ ἐμὸ Γοτὰ 5 
ῬΓΑΥ͂ΘΓ, δ ἴῃ ΘΒ ΤΟΣ ἰδίοτυ τ (ἢ (ἢ 9 Θουτα Θη 64] 
ΒΥτΩΌΟΪΒ, ἩΒ1 ΟἿ, ΠΟΥ ΘΟΥ͂ΘΡ, ἢ Ὺ9 ΓΔ 1164 (0 Δάτο6 οἢ 
8 ϑογοη-ἴο 1 ἀἰνἱδβίου οὗ ἰ(. οὶ] γἱ ΒΟΥ τηαῖζθα (ἢ 9 
ἰοχὶ ἰῃ Εχοάυ [86 οτἱ σίπδὶ ομ ; Ὑ8118( Κυτίς, ἴῃ 
ἃ ΤΏΘΏΠΟΡ ἨΔΕΔΡΔΟΙΒ [ὉΓ ἷ8 δἰδηἀροϊηΐ, ἱπτοτὶϑ 
(8ὸ χοϊαἰΐοι, ταδκίηρ ὑπ ἔογιι ἴῃ θου  ΘΓΟΠΟΙΩΥ͂ 
(9 οτἰχὶηδὶ οὔθ. Βοίμ οὗ ἰμδῆ οὐου]οοὶς ἐδ 9 
ἴδοι ἐμαὶ δοοογάΐπᾳς ἰο ἐμο δβρὶτιὶ οὗ ἐμ9 οἰ ἐον 19 
9π0 οαϊιΐου ἰβ8 886 οὐτἱ χὶ η8] 858 (9 οἱ, ο ἴδυθ 
δΔΙγοδὰγ (ἀϑηθβίβ, Ρ. 92) αἰἱοιωρίοα (ὁ οΧρ] δίῃ ἐμ 9 
ῬΘΆ80. οὗ ἐμ 6 ἀἰβογθρδῃοῖοδ ἩΒῚΘἢ Κ αἱ] ἰῃ Ὠοίο 1, 
ΤΠ, ν. 106, 68 οἰἰϊθϑά. ἴῃ ἰδ χοροί οι οὗ ἐμ 9 
ΒΑΡΌΔΙΝ Ἰὰτν (Π9 οἰμίο8] δηὰ μυασϑηθ Ὀϑδυΐηρ οὗ 
ἴι. 189 πππιΐβιδιὈ τηδὰθ Ῥτοιηϊηθοὶ (θεαυὶϊ, ν. 
16), 88 ἰῃ γοϊαϊίου ἴο0 {6 ὑθῃῖ οοτητηδπαπιοηὶ {86 
τὶ ἐπ Ραὶΐ Ὀθίοτο (9 οῦ8θ. [Ι͂ἢ {80 όσα οὗ ἰμ9 
δοιιδηὰ (0 ΒΟΏΟΥ ἔδί μοῦ δὰ τοί ον, ἐἢ 6 ὉΪ658- 
ἴῃρ οὗ ΡΤΟΒΡΘΣΊΙΣ 8 τηδιὰθ τηογὸ διηρμδίΐο. 7110 
Θχργθθβίουβ ἐπ 17) Ἵ} ἴον ὙΦ Ψ, ΠΙΝΠΣ ἴον (89 

ξ φ Ὁ ᾿ 

Ῥοροιϊίου οὗὁἨὨ ἽΦΠΙ (πὰ ἐπθ βοοοῃὰ ραδσγὶ οὗ ἰδ9 
ὑθηὶ οοτητηϑηἀπηθη) ΒΑΥ͂ΟΥ 8180 οὗ ἃ βρὶυἸἰ8]- 
ἰσίης ἰοηάθμογυ. ΒΥ ἰδθ οορυα Ἷ, ἸΔΟΤΘΟΥ͂ΘΥ, [6 
δοτητηδηἀτηθηίΐ, “ΚΤΏΟυ δ84]} ποὶ [καἰ }],᾽" δοὰ (89 
[οἸ]ο τὶς Ομ68 8ΓΘ, 80 (0 δροϑῖὶς, πηϊ θὰ ἰηΐο ον 6 
σοι δησπηθηϊ. 

ἘΘΥΓΒΟΤΏΊΟΤΘ ἰδ ἰο ὃθ ποίϊοοά 89 αἰ θη 99 
δοίποθη ἰδ ἢγεοι οτὰὶ Ῥτοοϊδιηδίϊοι οὗ (9 ἰδ 
Βνοῦρἢ ἰδ 9 πιοάϊαίίοη οὗ Μοβοϑ δηὰ 89 ϑηρταυοὰ 
ἱπβογὶ ρίΐου οὗ ἱξ οἢ ἔτγο ἰδ ]οίβ. Ταΐδ Ὀορίηδ δά Σ 
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ἀδο Βοϊ]οίηη ται δοδαιϊου οὗ (6 οογϑηδηίΐ, σχὶνυ. 1ῦ, 
Χχσὶ. 18, χχχὶὶ. 19, χχχίυ. 1, Τὺ δὶ (μἷδ8 ροΐηὶ 
8160 ἰὼ ἰπο κἰνίης οὗ ἰδ6 ἰδ (89 οΥᾺ] τουοϊδίζοη 
Ῥτεοοθᾶεδ (86 πεὶἰίθη, δΔΙΒοα σὰ δ {8:0 Βδῖηθ ροϊπὶ 
8 τογυβαϊοὰ ψοστὰ δηὰ ἰδὸ τυἰ θη ποσὰ Ὀϊοηά 
ἐπεϊπεδίοὶν ἰοκοίμον, ἴθ ΟΥὰθΡ ὑγρίσδ!ὶΥ ἰὼ ὁχ- 
Βἰ δῖε (86 ἰηιϊϊπιδίθ τοϊδίϊοῃ Ὀοίπθθα ὑπ {Ὁ 
ἐβτουρῃουῖ (6 ΗοΟΙΥ ϑβοεϊρίυτοβ. Α ρορϑὶ(ἷνο 
οοιυιδηὰ οὗἨ ΗΟΙΪΥ ϑοτίρίυτο 885 δγοδβὺ Ὀθθῃ 
Ιρϑᾶο, χυϊϊ. 14: οἰθῦπδὶ ΝΣ διραϊηδί Απιδ]οῖκ, ἰῃ 
8. ἰγρὶοδὶ δθ86. Τὸ ἴδοι δ]80 8 οὗ ροσιηβηθηὶ 
εἰ υίϊβοδηοο, ἐμδὺ Αδγοη ἔδ9 ῥγὶοδὺὶ γγχὲ τη κὶ πα 
ἐμ κοϊάδη οδὶ {0Γ 86 ῬΒΟΡ]6 δἰ ἔμ: δϑτὴθ {τὴ 
ἐμιδὶ Μοβοβ ου ἰδ τηοιηΐ νγ8ὁ8 γοοοϊγίηρ (ἢ 9 (6Ὁ]68 
οὗ ἰδὸ Ἰδν. Τῆδὶ ἐμ ἰδ Θοϊμδηαϊηθη 8 ΓΘ 
γυετϊϊθη οὐ ἰδ0 ὑπο ἰδΌ]68, ἐμαὶ ἐπογοΐορο (ἢ 6 

οεμἰσο- τοὶ χίουβ Ἰδν οὗἨ (9 οογοηδηὶ 8 αἰν᾽ ἀ6α 
ἑπηίο ἰ6ἢ δοπιηδηἀιηθηίθ, ἰ5 Δ γτηϑὰ ἰῃ ΕΣ. ΧΧΧΊΥ. 
28, δυὰ Ὀοαϊ. χ. 4. Βαϊ ομ ἰδθ αὐθϑίΐοη, ΒΟΥ 
1ΠΒ6Υ ατὸ ο ὃ9 δοπῃοᾶ, δὰ δον αἰγὶ ἀοα Ὀθί τσ θθ 
ἐμ το (8068, ορ᾿ ἰοη αἰ ον. βδγ Καὶ! : “ΤῈ0 

ψεοτὰδ οὗ ἐμ οογοῃδῃϊ, ΟΓ (δ ἰθῃ δοιη δ 608, 

Ὑγοτο ἩΥἰ 6 π ὉΥ αοἀ οη ἔνγο ἰ80 108 οὔ βίοποϑ (χχχὶ. 
18), δπὰ, 88 Ὀοϊηρς {86 βατὰ δηὰ Κογηοὶ οἴ (μ ΔΤ, 
8.τοὸ 0810 828 ΟΒΙΥΪΥ 88 ἰῃ χχὶν. 12 ΓΠΥ ΘΙ ΠΏ 

τι Ω τ 

[180 18νν δυὰ (86 δοπηπιδηάπηθη 7. Βαυΐ 85 ἰο ἐμδὶγν 
Ὡθ δον, δὰ ἐμοὶν ἐπνοίο]ὰ ἀϊνδίου, (86 ΒΙ1Ό]108] 
ἐοχὶ ἔυγηΐδθθα ΠΟΙ ΟΣ ΡοΟΒὶἐἶγ9 δβίδίθσηθηὶδ ΠΟΡ 
οοτίαϊο ἰηάἰοαϊ, οη.8---ἃ ΟἶΘΩΥ ῬΤΟΟΙ͂ μ8ὲ {1680 

ἰαΐδβ 8δ:Ὸ οὗ 1685 ωροτίδηοθ [ἤδη ἀυρτηδίϊο Σθ6] 
88 οὔἴϊοῃ δβἰἰδοϊιϑα ἰο (θη. [π|6 οουγϑ8θ οὗ [89 

δοπίυτίο5 ἔνγο ἰοεβάϊης νον δα γο Ὀ66η ἀθγνοϊοροά. 
ἔδοπιο ἀϊνϊἀο ἐμ σοι δηάιηθοὶθ ᾿ηἰο το αἰ ν᾽ Β᾽ 008 
οἵὗἩ ἅτ οδοῖ, δὰ δϑδὶῃ ἰο ἴμ6 ὅγβέ (8016 {ῃ6 Θοτ- 
ταϑηἀπηθηῖθ τοδρθοίϊηρ (1) Οἶ ΒΟΥ σοῦ, (2) ἐπα 768, 
(8) (89 παπιο οὗ Θοά, (4) ὑπὸ ϑαῦθαί, διὰ (δ) 

τοηίθβ: ἰὁ {110 δοοοῃὰ ἔπο8θ Θοποογπίης (1) πιὰ γ- 
ἀον, (2) δ] ΟΥΥ, (8) διοα]ἑηρ, (4) ζ6189 τὶ [Π988, 

δηὰ (δ) οονοίουδηοδθ. ΟΠ ΟΓΒ δδϑίρη ἴο 86 Ατϑὶ 
8016 ἰὮγοθ σοιηηθηαπηθηίϑ, δηὰ ἰο ἰδ6 Βοοοηά, 
Βουθῃ. ΤΈΘΥ Βροοϊίνυ, 88 ὑ8ο ὅτε ἰτϑο, ἐδ 9 Θοτὰ- 
τηληἀτηθηΐβ σοπσοογπΐηρ (1) Οἰμον χοάβ, (2) ἐδθ 
Ὡδιη9 οὗ αοά, (8) ἰμ6 ϑαῦδι ; πίοι ἐὮγ66 σοτα- 
Ῥτῖβο (μὸ ἀυϊ:68 ονδᾶ ἰο αἀοὰ : βηά, 88 ἐμ βεῦϑῃ 
οὔ (19 βοσοπὰ ἰΔ0]6, (Π 050 Θοποογπίηῃρ (1) Ρδυθηίβ, 
(2) τπιυτάοτ, (8) δἀυ]ίογυ, (4) δἰ θα! ηρ, (δ) ἴδ ]80 
πἰϊηοα8, (6) οογοίϊηρς ΟΠ 96᾽5 ποῖ ἢ ὈΟΥ᾿ 5 οι Βο, (7) 
οογοίϊης 8 ποῖ ο γ᾽ 8 ἩΪΐΐ6, δουυϑηίϑ, οδί(]9, διὰ 
ΟἾΝΟΣ Ῥοβϑϑϑϑίοῃβ; 88 δοπιρτϊδίης (86 ἀυ(198 οὐοὰ 
ἴο Οπθ᾽8 ποίη ῦον.--1ὴο τί ορίηΐοπ, τὶ ἢ (89 
αἰνίδίοη ἰαῖϊο ὑνγο ἰ8Ὁ]68 οὗ ἅνο δοιϊηηδἀπιοη 8 
δδοῖ, 18 ἡουπὰ ἰπ 9οβορῃυβ (4{πέ. ΠΠ|., δ, 8) δηὰ 
ΡΟ (Φιὼ τεν. αἰυῖπ. ἀν. ἃ 8ῦ, 2)ὲ  εεαΐϊ. ἢ 12 
εἰ αἰ.). Τὰ ἰδ πηδηϊτηου θῖν δρργουοὰ ὈΥ (9 
οδυτοῖ ζδίμοτα οὗ (6 ἤγβί ἴοΌΣ οοηϊαγίοθ, δὰ 
585 Ὀθθὴ σοϊαϊηοὰ γ ἰδ ΟΥδπ 8] δηὰ Βοέοτταϑα 
ΘΕ ΌΓΤΟΒΘ5 ἰο (8 ἀΔΥ. ΤῊΘ ᾿δοῦν 6018 8180 δΔζτ6θ 
αὶ! (μἷδ, 80 ΓΔΥ 88 ὑπδὲ (μΠ6 Ὁ δβϑθμῃα ΟἿΪΥ 0π6 
δοταϑηδτιηθηὲ τοδροοϊϊηρ σογθί οΌΒΏ688, Ὀυὶ ἀΪ5- 
βοιὶ ἔγοιῃ ἰΐ ἰῃ ἐπα ἐμ ον απο (6 ῬγΟΒ  Ὀἰ (08 οἴ 
ἑπιαρσοβ πὶτὰ ἐπ 6 Ῥτοβὶ δἰ (ἴθ. οὗ δίσγϑησο ζοάβ, Ὀυὶ 
Τοξατὰ {μα ἰπιγοάἀυοίοῦγ δοηΐίθηοθ, “1 δὰ 96}0- 
Υ8, ἰ γ αοὐ,᾽" 88 ὑπο ὅτοι οοτηυδηἀπιθηί. ΤῊ 8 
τηθίμοὰ οὗ οεηυτηοτδίίου, οὗὨ τ ϊοῖ (Π6 δτβὺ ἰγ8 008 
δτο ἰουπὰ ἴῃ 4“Δυϊϊδη, (0 Αγροπβίδίθ, αυοϊθὰ ὉΥ 
Ογτί! οὗ ΑἸοχδηάνίδ, ασὐν. «7ωϊίαπωπι, ἰὺ, Υ. ἐπί., 
δια ἰῃ α 0888] τοτηϑῦὶς οὗ Φόσοῖηθ οἡ Ηοβ. σΣ. 10, 
6 οογίδίη]γ οὗὁὨ Ἰδαίους οτὶσίῃ, δῃὰ βοσβδρϑ ὕτο- 
Ῥουηάοὰ ΟὨΪΥ ἴτγοτῃ ορροϑί(ΐου ἰο ἰμο ΟἸ τἰδ δ ; 
αὶ ἰὰὶ 81}} ρυονδὶθ διδοηρς ἰμὸ πιοάθγῃ 078. 

Τη δοσοηὰ ᾿οδαϊηρ νἷονν γγδϑ Ὀγουρδὲ ἱπίο ἤν- 
ΥΟΥ ὈΥ Αὐυρυδίϊηο; ϑηὰ ὈΘίοΣγΘ δἷπι ὯῸ ὁη6 5 
Κηοτῃ ἰο δδᾶγὸ δὰἀνοοαίοὰ ἰζ. [1 Οιμδεί. 71 ἐπ 
χοά., Αὐρυβίϊηθ ΟΣΡΥΘΒ868 8617 οἡ (88 αι168- 
ιἰοα δον ἰδ ἰδ σοΙΠΔΠΙΏΘΩΐΕ δ (0 ὃο ἀΐ- 
νἱὰ θὰ; (““Κ)ίσωπι σμαίμον εἰπὲ μδσιο αὐ ργαοερίωπι (6 
δαδδαίλο, σι αὐ ἵρδευπι ἔευπι ρεγίίποπέ, δ6χ αμΐδηι 
τεϊσυα φιογῶπι ρτίπιωπι: ἤοποτα ραίτγεπι εἰ πηαίγεηι, 
φι88 αα λοπιέποηι ρογίἐποπί: αἡ ροίἑμα ἰἴϊα ἰγία οἴπί εἰ 
ἰδία δερίεπι᾽) Δἰθονῦ ἃ ἰυσίδον ργοβϑηίδίίοη οὗ ἰμ9 
ντὌὋ Ὑἱ6 8, 88 ΤΟ] οτβ: “2Πλὲ ἰαπιεη οἱαεπίω οοη- 
στγμεηίίωδ αοοῖρὶ ἐἶϊα ἰτία εἰ ἰδία δορίεπι, σμοπίαπι Τυί- 
πιίαίεπι οἰἀεπίωγ {ἴα φυδ αὐ ἤδοιπι ροτίίπεης, ἐπείπω- 
ατὸ αἰϊρεπίίμδ. ἐπίμεπιίδυε;᾽" δὐὰ ἢθ (Π 6 αἰτηβ ἰὸ 
δον, Γαγίμον, ὑμδὺ ὈΥ (86 Ῥγοβὶ (100. οὗ ἱπιδσθα 
(86 ῬτοΒΊ δ (ἴοι οὗὨ οὐδοῦ κοὰδβ 'ἰ8 ΟὨΪΥ οσχρ] αἰ μϑὰ 
“»εγ[εοίία,᾽᾽ ἩΜῚ16 [86 Ῥχοβὶ δ᾽ (ΐοη οὗὨ οογοίουβ- 
Π688, ΔΙ Που ἢ “ ἐοπουρίδοεηίία μζοντὶξ αἴΐδηδ εἰ ὁ0ἢ- 
ουρίδοεπίία ἀοπιία αἰΐεπα ἰαπίωπι ἐπ ρεσσαπάο αὐ- 
“Ζεταηί,᾽" ἷ8 αἰνὰ Ὀγ ἐμ τοροιϊίοη οὗἩ (80 ““ποη 
οοποιρίδοεδ᾽" ἴπῖὶο ὑπὸ σδοτιπιδῃἀπιοηίθ. [Ι͂ἢ ἐπὶΐ8 
αἰν!ϑίομ Απραυδίϊπο, ζ0]] τίη [86 ἰοχί οὗ Ὀοαίΐοτ- 
ΟΠΟΡΙΥ͂, ΖΘΏΘΓΆΙΥ τϑοϊζοποα ἰμ6 δοιϊιπημδπὰ ποὶ ἰο 
οογοὺ ΟὨ θ᾽ 5 πο Ἀ ΟΥ 8 ἩΪΐΐδ 88 [89 πίπίλ, (βου 
ἷπ ἱπαϊν  ἀα] ραββακοδ, [ο] οπτίης ἐμ ἰοχὲ οὗ Εχ- 
οὗσβ, ΒΘ Ρυὶΐδ (86 ὁη9 σοῃησοτηΐης ἐδ 6 ποῖ ΟΤ᾽ 5 
Ββουβθ ὅτβί (υἱά, ΘοΒοη. ζγεδεγ αἷδ οοτδολίδάδηδ 
Εἰπιλείϊωησ ἀεε Τεζαίοσε, Ἠαταῦυτα, 1888, Ρ. 174). 
ΤὨΡοῦρΕ Αὐρυβιϊηθ᾽5 ρτραὶ ἰηθαθηοο (μὶ8 αἰγὶ- 
δου οὗ (89 προπρχόρὰ ἐξ θα θοσδῖθ 86 ργονα] οί 
029 ἐπ ἐμο Ἦ ὀβίθτπ ομβυγοῖ, δηὰ νγλ8 8180 δἀορίοα 
ὈΥ ἴκαίπον δοὰ ἰμ6 Γαι μογδη οἰ ΣΟΙ, τὶ 89 
ἀἰδογθῃσο, Βόπουον, ἐμδὲ ἐ..6 Οδίμοὶὶο δαπὰ [..- 
ἴβόγὰ ΘὈθγοδοα, ζΟ]οπνίης Εχοάυδβ, τωδάθ (89 
πίη Θοταιμϑηἀηιοηί γοΐου ἰ0 ἐμ 6 Ποῦ 86, Ἡ ἢ 116 ΟὨΪΥ͂ 
8 ἴον, ἢ Αὐρυπιΐηθ, σαν ἐπ 6 ρυ ίοθῃ69 ἰ0 (89 
ΟΓον 88 ἔουηὰ ἱπ ᾿ουϊΘΓΟΠΟΙΩΥ. ἢ 

Ἧο Βανὸ {86 ΠπΟΓΟ γοϑ ἐγ Ὀογτονοὰ ὑπο δῃ- 
Καδρο οὗ ἃ ἀοοϊἀ64 1! ογδὴ οὐ (δ ΐ8 αιθϑίΐοη, ἰα- 
δδιι δ 88 6, ἰῃ αἀἱδιϊηοιΐϊου ἔγοιμ δβοίηβ οἴ 8 
ΠΟ Β661Ὼ ἰ0 Γοβδιαὰ δάθογθηοο ἰο ἐμ τηράΐοοναὶ 
ἀϊνίβίοη 88 ϑββϑϑηίδὶ ἰο Πόγϑη οτἰ μοάοχγ, ἀΪδ- 
Ῥ͵αΥβ ἃ σοττ 6} 80]6 ἱπηρατίαἸῖγ. Το Ἰοδάϊης 
ΤΘΑΒΟΏΒ (ὉΣ ἰδο δηοίΐοηί, ἰμΠϑοογαίϊο αἰ γἱ βίο ΔΥῸ 
(86 {0] της: (1) 186 ᾿γαπβροβί(ἰου οὗ (89 ἤγβί 
οὈ)οσὲ οὗ σογνοίουβηθ88 ἰῃ ἔχοάυβ δὰ θουΐθγοηο- 
ΤΑΥ͂, κἸὮΥ ὨοΙ ΠΟΥ 5 πουδο,᾽" “(ὮΥ πο ΟΣ 
τιΐο.᾽ ΤΤΠ6 δαάγοσαίθδ οἵ ὑπὸ θοοϊοδίδϑίϊοαὶ υἱθ 
πουὰ ΒΟΥ ΣΘΙΠΟΥ δϑϑυτηθ ἃ Θουρίου οὗὨ ἰ}}0 

4 Τὴ τηοδοτῃ ἀϊδουθηίοηϑ οἵ ἘΠπΙ8 σα οςί, [ἢ 6 Απρτιδεϊ πἰδῃ 
ἀϊνί βίου ἰΒ ἀοίδη ἀδὰ ὈΥῚ βΒοποίακ, ἰὼ ἴθα Τλοοὶ. Βιμάση να 
Ἐγίίκεν, 1838, Ρ. 6] 8η4. δΔηὰ 1857 ᾿ 243 βηη., αῃὰ ὮὈγ Κιιτίξ 
ἴη ᾿ΐΦ Ηἰοίονν 97 δε Οὐνοκακὶ ΤΟ ν. 123 κη4ᾳ., δὰ ἰῃ ἴδ 
Κἰίγελὶ. Ζείἐξοπγίῇ οἵ ἘἸοέοτἢ δὰ Μοῖοσ, 1836, ρατί9 4-6. ΤῊΘ 
ΤΠαῖδογδὴ υἱόν, ὮΥ Ὁ. Ἦ.. Οἱἵο, δ» . Ὀμιεγεμολμηση, ΗδΔ]|1ο, 
1851. ΤΏο Βοίοττησα Υἱοῦ, 88 ἴΠ9 οὔ σία] οὔθ, δηὰ ἴῃ. οὔθ 
Ὀοτηθ οὔἐ 0 ἰοχέ, ὉΥ Ζ}}}1α, ἰπ 106 Βδιιαίαα πὰ 
Ἀείδκοι, 1 Ρ. 47 δ. ; 7. ΟοΥ̓́ Κοη, ἰῃ (ἢ6 Βροοτϑιπιθηςοηθὰ 
ἐγοθείδο, ὑεμίοιν ΚΩΠῪ ἰγοδίϑ ἐμ Ὠἰδίοσίοδι τοθΗ ΠΟΥ ; Βοῖν- 
ἔοϑε, Ἷ γποοραίΐξεν»ν Οεδνίεε, Οδιείηκοη, 1840, Ρ. δη, 
10 64ᾳ4. ; Οοἶθτ, ἰὰ Ησγεοσε Ποαϊεποευνκίορὰαέο, Ατι. }κ ᾿ 
ὃν ΒΌΟΠΥΙΙΟΙΘ Ὑτίἴοτα ἰ [6 λρθὸς Δ φορα πρύμνες: 1851, ο. ; Ρ' δὰ 
-62 54ᾳ., Δοὰ ἰὴ ἐὴο Εγ 2 γ1) Ῥγοϊεείανίδηκιξ, 
γο]. 33, ραστί 1 δῃη 2; ἤηδῖϊν, ΥΥ͂ Ἑ. Ὑ. ΒοΒΌΣ, ἱπ ἃ Ζ0]], 
ἐποτουκὺ, δὰ οδηαϊὰ ἰσοαιϊτηϑηὲ οὗ πο πεδίου ἰῃ }ὺάο!] Ὀδοὶ 
δοὰ αποτίοῖκο 8 Ζ»ιἐδολτνίύσι, 1868, μαγί 1. βπὰ [ἢ δἰ6 Οομμ. οα 
Ὅσο. τ. θ 6ᾳ4ᾳ.--ΕἋ ἴῃ [6 Βρίαπρον Ζεϊιδολγ , Υο]. 86, ρασί 4, 

, 4098 δα4ᾳ.; Δηὰ Κηοῦοὶ] οὐ ἔχ. χσχ., θῃῖου {πὸ 1ἰα 15 ΤῸτ [ἢ 6 
Ἐαρδαι αὶ γίονσ. ΕἾ ΏΔΙΥ, Ε. Μοίον, δίς τ Ῥυδηρίίοἣα Εὐτα 

Δεδαῖοσε (Μαππθοίπι, 1836) Ἰασποῦθ8 ουἵ ἱπῖο τήμυῤβαῦ ἢ 
οου νοϊαγοο᾽" (911). 860 πιογθ οὐ ἈΔΌΝ ΙΓ πὶ δἷ δη ἃ Οδίμο]ο ἃ 
ψίεἴοπα ἰη Κοἱΐ 11... 111, απὰ Βογιμβοαῦ, Ρ. 13. [Ὁοιυρ. αἷδο 
Βίληϊον, ὕσιοίεν Οκενεν, [ρος ΥἹ., κηπ το Ατιοἷο Τρ ὐπι. 
"παπάτησγε ἴθ Βα Θίϑο Ὀίοιοπαῦγψ, νὰ ΔοΤαίορνθ 
ἘΙιο᾽ 8 Ογοϊορφάϊξα,--8.} 



18 ΕΧΟΡΌῦΞ. 

ἐοχὶ, οὐϑὴ ἴῃ ἐδθ ἰ8]65 οὗἩ ἰ86 ἸδῪ, (8 8660 ἴῃ 
ἐπ ἰγδηδροβί(ἰου ἃ οδυίηρ οὗ ἰἢ9 ὑνχζο Ῥγϑοορίβ 
ἰπίο ὁπό δοιηυημαπάϊηθηί. (2) Τ.ο αἰ θγΘΏ06, δ:- 
ῬῚΥ δβἰδ Ὁ} 8 οἃ ὈΥ͂ Βδοιϑά ΒἸδίοΥΥ, 88 τγ0}} δ ὉΥ͂ 
0 ΒιδίοΥΥ οὗὨ τοὶ σίου ἐπ ζοΏΘΓΑΙ, Ὀοί γΘθ (89 
ὙΟΥΒΕΐρ οὗἁ βγιθο ο ἐπιᾶκοβ, δηὰ {86 ῬΟΥΒΕΪΡ οὗἁ 
τον Βοϊοσίοδὶ ἀοἰιἷθ8: ἰὰ δοσογάδῃοθ 1} πὶ οἢ 
ἀϊβιϊηοιΐο (86 τὸ Ῥγοδὶ δἰ ιϊοβ ΔΡὸ ποῖ ἴο ὯΘ 
Β)οπάοαά ἱπίο οπ6 οοπιμηθηδπμοηί. (8) ΟΥ̓ το ΥῪ 
ΒΡ6οἷδὶ ἐροτίδῃοθ 18 {86 Ὀγίοΐ ὀχρί δηδίϊοη οὗ (86 
1ὸνν αἰνϑῃ ὉΥ Ῥαυὶ ἰῃ οι. Υἱΐ. 7 νῖιἢ (86 ποτὰ, 
“«ΠΉοα 588]: ποὺ οογαί.᾽᾿ Αοοογάϊηᾳ ἰο (ἷ8 ὁΣ- 
Τ᾽ δηδίϊοι, [89 ΘΙ Ρ8818 γϑδὶβ οὐ {8 Ῥγοβὶ ἱἰΐοη 
οὗἉ οονγοίουδηθ85, δηἀ (6 ΘΣΡΘΏΒΙΟΣ “(ΠΥ ποὶρἢ- 
Ὀοτ᾽ 5 Βουθθ,᾽" δίδ., ΒΟΡΥΘΒ ΤΠΘΓΘΙΥ (0 Θχο Ϊγ ἰἰ. 
Βυῖ ψθη ἰδ δοῃηδηθιηθηὶ ἰ6 ἀἰγί ἀοἃ ἰπίο ὑνο, 
ἐμ οἰϊοῦ ἔοσοο οὗ ἰδθ ῥυοβιὶ Ὀϊ(ἰοἢ Τοδίϑ οα ἰδ 6 
ΒΟΥ͂ΘΤΡΆΙ] ΟὈ͵θοίϑ οὗ ἀθδῖσϑ, 8ὸ ἰμδὺ (8.686 ἔττο 1δϑὶ 
δοιημηϑηθιηοπία τουϊὰ ᾿οδὰ ὁη9 ἰο τοδῖο (86 ἰδ τ 
σομδὶδὲ ἐπ ἐπ τδρῦθ ῥγοβὶ ΣΟ οὐὗἨ οχίθρηδὶ) 
ἐδίηχβ, δὰ ποϑᾶ ἰο Ὧθ δΒυρρ]οιηοηίοα ὮὈΥ ἃ στοαῖ 
“ἐρ(ς. ;,) ΝΏΘΓΘΔΒ [Π6 ΘΙ ΡὨδπϊ σία οὗὁἩ δουοίουβῃ 688 
858 δὴ ἰηροτίδηϊ ροΐηί ΙοΘ85 056 ἰ0 ΓοΐδΡ ἐμ6 14 ῈῪ ἰὸ 
ἐμ6 ἱππταγὰ ᾿ἰΐο, διὰ, δὸ ππὰογαίοοά, Ἰοοῖκα Ὀδοῖὶς 
ἰο {89 δαρίτγίίυδ] Τουπάδίίΐοη οὗ ἐμ6 τοῖο ἰδ ἴῃ 
}ὁ τοὶ οσοτατδηἀτοθηΐ, τ ἰδὲ 8 Ἰἰπάγοά οἱθηθηὶ 
οὗ βρ γι 8} 18 ἡοπηὰ ἰἢ ἰμ9 πιϊ 419 οὗ 9 Ἰανν, 
οοππθοίθὰ πὶ (6 ργοσορὶ [0 ΒΟΏΟΥ ἔδι 9} δῃὰ 
τοῖο Ὁ.--τΑδ ἰοὸ 186 αἰδισ! Ὀα(ίου οὗ {π6 1δν ἱπίο 
ἔπτο ἰά64] 8066, ἰμ6 αἰγὶ δίου ἰηΐο ὑνττο βτοῦρβ οἵ 
ἢν ΘΟΙΩΤΩΒΏ ΘΠ (8 ΘΘΟἿ 8 αυογθὰ Θβρ οἶδ} ἢν ὉΥ͂ 
1.10 ἔδοὶ ἰμαί 81}} {86 οοητλη ἀτϊηθη(8 οὗ ἰδ δοοοῃὰ 
ἰΔὉ]6 ἔγοπι 89 δίχι ἢ οοπητηδηδαιθηΐ ΟὉ 8.0 ὁΟοῦ- 
ποοίθα Ὀγ 86 οοῃὐυποίϊου ἢ [ δηα;᾽᾽ ἴῃ {89 ΑΟΥ͂. 
τουάογοα, ἰορκεί 6 πὶ [89 ποραίϊνο, “ πο ἐμ γ᾽] 
ἴῃ ὈουϊθΓΟΠΟΙΩΥ (νον. 17, εἰ6.). Μογϑουοῦ, ἰῃ ζδ- 
Υ0Υ οὗ (6 Βδιὴ9 ἀἰγί δου 18 {16 οοπδίἀογδιΐοι ἰδ δὲ 
Ῥδιοπίϑ ἰη (86 Δ 1} δΘοπηδηἀπιοηὺ δἰδηα 85 γϑρτο- 
Βοῃ βίγοδ οὗ ἐμ 6 Ποῖ γ δηὰ οὗ (6 ἀἰ γί ὕυ]0. Α8 
ἐδ τϑί οοιϑηἀπιοηΐ ΟΧΡΓΘ5868 {80 8 Ὺ οὗ ἐγὰθ 
τοὶ κίοη, δηὰ 86 δοοοῃά, ἐμ γτοαυγοιηθαί (0 ΤΩ 8 Ϊκ6 
ΟὨ0᾽5 Χο] σου ΘΟ οΘΡ Ϊ 008 δρ᾽ὶ 8] δηὰ ἰο Κϑορ 
ἐΒοῖ Ρρᾷγο; 80 ἔδ6 [766 0] οί κα Θοτη πη ἀτη 6 8 
οἱ θην ἀοεὶ χηδίο γα βοδίΐοηβ οὕ οὶ χκίου δ δοη- 
ἀυοὲ: (π6 ἀν οὐ τπιδϊ πἰαἰαΐηςς (9 δδμο οι ἰγ οὗἉ Σο]Ϊ- 
εἰουϑ ξηοπνίοᾶκο δηὰ ἀοοίτϊηο; οὗ σοϊϊκίουδ δυ- 
ΤΩΔΏΪΥ (0Γ οὗ πΟΥΒΒ]Ρ), δῃὰ οὗ ἰδ τηοβὲ οτὶ μα] 
ἘΌΓΒΘΥΥ οὗὨ το] κίου, (9 ἢουδ6 0], δῃά οὔ 8 τηοϑὲ 
οὐ χίῃδὶ ἴοσιω, γμίοίγ. Νονορί 61985, ΒΘ ΟὯΘ 
που]ὰ ἀἰνίἀ ὁ ἐπ 6 ἐθῃ σοι δ ἀταθηίβ οί Θὴ ἐμ 9 
ὑπο δοίυ δ] ἰ8.Ὁ165 οὗ Μοβοϑ, ο ζδϊϊ8 ἰο δηὰ ἀϊΐθ- 
ἐἰηοί ἱπάϊοαίίοπα; ΒΑΡαΪγ, ΒΟΎΤΘΥΟΡ, σδ (Π6 88- 
Βυϊηρίΐοη ὃδ ὁ 80] 18 εἃ (δὲ ΟὨΪΥ ὑμ6 Ῥγεσθρίβ 
ἐποιηβοῖνοβ διοοὰ οἢ [)6 (8168, Ὀὰᾳς πού [88 χοδ- 
ΒΟΠ8 ἰπαὶ ατὸ χίνϑοι 70. βδοιῃθ οὗ ἰδ 6η]. 

ΑΒ ἰο (ἢ ΥΠοΙὸ δγϑίϑῃ οὗ (0 Μοπαϊο 1οᾳ}818- 
(ἰοῦ, τγὸ ἃτθ ἰο σομδίο ν᾽" (86 αγργϑῃηροιηθοὶ ἩΔῚΟΣ 
Βογίδϑαυ Β88 τηδὰθ ἴῃ ἷβ ονῖκ “2216 δίεδεπ Οτγυρ- 
»επ πιοδαύδολεν Ο΄ ἐδείχο ἐπ ἀδη ἀγεῖ πιίἴετοη Βὥολετη 
ὅεε Ῥεπιαίειολε᾽" (ἀδιιΐηροη, 1840). Αοοογαϊης ἰο 
Βἷτα, (86 Βυτ ΟΣ 7, τυ} 1 }0}194 Ὁγ 10, ἰδ κοι ϑούθῃ 
(1168, 1168 δὺ (ἢ Τουπάδιΐου οὗ 16 δττδηχοιθῃί. 
Ἧο δαγο δγθδὰν οὐδβοσυοὰ ὑπαὶ γὸ ἀο ποὶ γοζδσγὰ 
85 06}} στουηἀοα ἰδο ἀϊπθοϊαίΐοη οὗἩἨ ἐμ Μοβδίο 
οοάο οὗ ἰανηβ ἔγοζα Ὠἰβίουυ 88 115 θ8 88. Μουϑοῦοχ, 
8 ΟἾΘΆΣ ΟΔΥΥΥΪΩβ ουὐ οὗ ἰΠ6 δγδίοιῃ του ἃ ΒΒΟῪ 
ἐμαὶ νὸ οουϊὰ τοζατγὰ (μο οτἱ κίῃ οὗὨ ἱΐ ΟἿΪΥ 88 ἴη- 
βεϊηοιΐγο, μοὶ 88 (ἢ 9 οοηδοΐουϑ ποτῖς οὗ ΒΑΡΌΪϊπΐο 
ἀοείχη. Τθο ἐθῃ Θοϊῃμηβηάἀπιθηίβ, Ἐχ. σχχ. 1-17, 
ἔοστα ἰλ9 ἱπισοἀποίίου οὗὨ (μ)18 ἀστδηροιθθηί. Βαὶ 

(089 τἱί8] αν Τ0]] ον ἱπητηοάϊαίεϊγ, Ὀοαὶπηϊης 
ΜΙ 8 ΖτΟΌΡ, μοὶ οἴ ἰθῃ, Ὀπὶ οὗὨ ἔουῦ ἰονβ, χχ. 
28 δηᾳ. 

1. Τἅ. Σαυσίυεν. Τὶ δ ΒοΟΥδἢ 15 (ἢ 6 ἰατ σὶν 6 Ὁ 
ἄοθδ Ὡοΐ Θχοϊιάθ ἰδ τηϑαΐδιΐου τηϑοἰϊοποα 68]. 
111,19 δηὰ εοἴβδονθθγο. ΟορΡ. Οοιτα. οἢ ὁπ 6818, 
νἱ. 1.8. Ουἰΐο δ ᾿ἰ{119, βοτοτον, ἀοοβ {818 Πλ6- 
ἀϊαίλοι οὈδουγθ {Π6 πα9 οὗ 6 Ἰαταῖΐνοῦ, 5980- 
γλ}. Κοὶϊ (11. Ρ. 114) ἱποοῃοϊα βίο Ὄρροβοδ 
86 υἷἱονν οὐ Κποδοὶ, γῦο ἰδκοα (9 ἢτδὶ υογὰβ, 
“1 8πὶ 6 ΠΟΥ ἢ,᾽᾽ 886. 6 δοῃ δβδδί ο, ΟΣ 88 80 ἔου- 
ἃαίϊοι οὗ 6 016 ἐμβοοογδίϊο αν. ΨΖδὺ Ὀθσδυδθ 
10 πογὰβ αγο (μὶβ ἴοτοθ, 8.6 {Π 0 γ᾽ δὶβο 86 ἔθ0π- 
ἀδιΐοι οἵ ("9 ΟὈ]  χαιϊΐου οἴ ἰδ 6 Ῥϑορὶθ ἰο θϑρ (δ 9 
ἐθθοογδίΐο οοτηπημαπάϊηοπία. ΕῸΣ ἰἢ6 ἰαν νον 
Ῥαυΐδ 6 ῥϑορίθ ὑπᾶοὺ ἰμ6 δἰσηοδὲ ΟὈ]  χζαιΐου ὉΥ͂ 
ἱποὶν γοοορηϊδίηρ κἰπὶ 88 Ὀδποίδοϊου δπὰ ᾿ἸΌογα- 
ἰογ. ΑὮ δϑβοϊυίο ἀθδροὶ 88 βυσϊι ἰΒ ἢ0 Ἰατυίτοῦ. 
15.860} 8 Δ ἰδ Ὀδβϑοὰ οἡ δἷβ ἰγρίοδὶ 1 δογαιΐίοι, 
δηὰ ἷβ8 οὐθάΐοποο (0 ἴπ6 ΔῊ οἡ ζδί( ἴῃ ἐδδὲ 
᾿ἰθοταιΐοη. Τὸ Ἰανν ἰδοῦ 18 (86 οἸ͵οοιΐνο ἕοτγεα 
ἰῃ νι πο [Ὁ οἀυσαίξοι δ] ρατροδβοθ {86 οὈ] ζαιίοεσ 
τὴν ὀχρσγοθδϑά, τιΐοι τὸ ἱπγο]γνοὰ ἱπ ἰἰ8 ἰοαδδ- 
ἰοῃ. ᾿ 
2. ΤΆ ἥνεὶ Οοπιπαπάπιομί. Τ86 δοβοϊαίο ἢθζ8- 

ἐἴοα ΝΑ εἰδη δ δὶ κηἰ βοθμἾγ δὲ ἐμ δοκίηπίης. 
8ο ἔσσίδονῦ οὐ. Απειμοὶΐο ἰο ἱξ ἰδ ἐμ δΌδοϊαὲθ 

3 κ [51] οὗ ΦοΒονδῆ δὲ (δ9 οροιηΐης οὗὨ Ηἰδ 
Θοπηταδη ἀτηθηί8.--- ὙΠ ΤΡ (06 κοάκ δέοοπεα, 
βρσΐῃς ὉΡ δτδάπ8}}γ ἰῃ ἴμ9 οοποορίΐοι οὗ ἐμ δίῃ - 

ἔυ] Ῥϑορὶβ, Ὦθῃ 99 79. ὉΠ ἴῃ οοππθοίίοι τ! 

ὉἿΤῊΝ ἴδ ἰο Ὀ6 οχρ] δἰ μθὰ 88 --- ἕτεροι (Δοοοτάϊη 
ἰο ΘΔ]. ἱ. 6) ψίῖῖὰ (80 ΧΧ, δοὰ ἐδ ψυϊξεὶθ 
(αϊεπέ, ἰοτοῖ κα), ποί -Ξ αὐέΐ, οἶον. 8. Ὁ} ΤΑΥ͂ 

ΤΩΘΔῺ δέτε ΤΑΥ͂ ἴδο6, ΟὔΩΥ ἀρφαΐπδέ τὴγ ἴαεο, αφαϊηδέ 
ΤΩΥ͂ ἴδοο, δεδίἐε τὴ ῦ ἴδοθ, δενηπα ἰι. ΤῺ οοπίγαϊ 
ἰοδίαγο οὗ ἐδ ἐβουρσηῦ ΠΥ Ὁ: ὈΘγΟΠὰ ΠΥ ρ6᾽- 
ΒΟΏΔΙ, ΤΟΥ δ] α ἔοστη, δπὰ ἰπ ορροϑίἰΐοη ἰο ἰ(---τὁ- 
οοχηϊσίης, ἰοχοίμοῦ τὶν (ἢ 6 ΟΥΤΟΡ ἃ τοϊμηδηΐ οὗ 
Το] κἰοδὶ ιν ἰὰ 1ΓΠ6 τοΣΒΒὶρ οὗ 0 κοάκ.---- 6 ““ὁ0- 
γαπι πιο οὗ ἰΠ9 ΨυΪ]χαίθ ΘΧΡΓῈ8868 006 δοίοῦ ΟΥ͂ 
(80 ποίϊοῃ, 88 Συϊμο τ᾽ 8 “πεδοη ταῖγ᾽᾿ [5 ὉΥ ΠΗ͂ 
δἰ ἀθ᾽᾽7) ἀοθ8 δηοίβοσ. [γΠ4. ὑπάον “ Τοσίυδ] δη ἃ 
ΘΡΒ ΘΙ 6Ε᾽ 5}. 

8. Το Ῥτολιέδίξίοη 97 ἴπιαρε Ἡοτελΐρ, υϑυϑ. 4-6. 

Ιτοδξο, 08, ἤτοιῃ ὯΡ, (ο ᾿ΟῊῪ ψοοὰ οΥ βίοῃθ, 
ἴε ἰοτοίογο ἀϑῃοίθδ ὑσί αν α ῥἱαδιΐο ἰπποζα. 
ΤΌΤ, ἀοοδ ποί δ ἘΠΕ δὴ ἱπιαζο τηδὰθ ὮΥ͂ τοϑῃ, 
Ὀυὲ ΟὨΪΥ 6 ἕοστα δῖος ΔΡΡεατα ἰο εἶτα, Νυπι. 
χὶϊ. 8, θοῦ, ἱν. 12, 16 8α4ᾳ., ὅοὉ ἱν. 16, Ῥβαίσω 
ΧΥΪ;, 16. ἴὰ Ῥουί. γν. 8 (σοταρ. ἱγ. 16) πὸ δπὰ 

ΤΏΡ ὯΌΒ, “ἐἶχηδρο οὗ ΔΗΥ͂ ἴΌγηι.᾽ Αοοοτᾶ- 

πα} ΠΡ ΌΡ 73] 8 ὮΘΥΘ ἰο 9 ἰδ Κθῃ 88 οσῃ]δηδ.- 

ἐ07Ὺ οἵ 08, δηὰ ἡ 28 ΟΧΡΙἸοδἰΐνο, “οΥ̓Θ ΔΏΥ͂ 

ἔοτηι " (Καεὶ]}). “1ππᾶρϑ᾽ ἰδ ἐβογοίοσο υδοὰ δῸ- 
Δοϊαίοῖγ ἰῃ ἰπ 8680 οὗ χοϊϊκίουδ Γοργοβοηί,- 
ἐϊοη οἵ ἐμ δοΐίγ, δῃὰ ἐμὸ τδυΐουϑ ἐΌΣτΩΒ δΔ.Θ 601 - 
οοἰνοὰ 88 {86 ἤογπι οὗ ἐπ ἰαχο. Οομρ. θευξ. 
ἷν. 1δ, “07 γὺ ΒΑ ΠΟ ΤΩΘΠΏΘΡ οὗ δἰ πιἸ]υἀ9 [πὸ 
ἔοττῃ 7 οὐ {86 ἀΔΥ ὑπεὺ Φοβουδὰ δραχο ὑηΐο γοῖ 
ἱπ Ηοτοῦ.᾽" ΤῈ τηοαΐϊυ οὗ ἸοκχίαἸδίιίοη ἰμογοοΓὉ 
οοαϊϊπυσὰ ἰο ὃ6 α πιϊγδοῖο οὗἩ μϑασίηρ; ἰξ Ὀεσδιλθ 
8 τοϊγδοὶθ οὐ δίκης ΟὨΪΥ ἰῃὰ (89 δοσορϑηγίης 
ῬΒθαοσθδδ αἰγθῶ 1ῸΣ (80 ΡυΓροδο οὗ ροσγροίυ δι 



ΟΗΑΡ. ΧΣΧ, 1-9], 19 

ΡΟΥΘ Ωρ ΟΥ̓́ΕΤῪ κίηα οΥ̓͂ ᾿πιδρο- ΘΓ ΒΕἷΡ.---ἼΠ 
θανϑῃ. ΚοΙὶ βαυϑ: “οἡ [86 Ὠοάγθα,᾽᾽ Ἔχ δἰ ἢ- 

ἴῃς ἴἢ 838 σοίογσγί πα ἰὸ 86 Ὀϊγάβ, δπὰ ποὺ ἰῃ9 δῃ- 
οὶ, δὶ 86 τπηοϑί, δοοογάϊΐηρ ἰο Ὠοαυί, ἱν. 19, 88 
Ῥογΐδρβ ἱποϊυάϊηρ ἐμ βίασθ. ΤῈ6 8Ώ6}8 ῬΤΟΡΟΥ 
ὁου]ὰ ποὺ ΡΟΒΒΙΌΙΥ βανὸ ὈΘΘΏ τησδῃΐ 88 οΟρἑθ8 οὗἁ 
ΨΦοΒονδιι, δίῃοθ ὑΠ6Υ ὑπ ΘΙ ΒΟ Υ98 ΘΡΡΘΘΓΡ ΟἿΪ ἴῃ 
ὙΥἱδί ἢ; διὰ οὐϑθη ἰζ (89 σΟὨΒ(6]18100}8 ἮΘΓΘ ΒΡ6- 
οἶ8}}γ τρϑϑηΐ, γοὶ {Π0Ὺ [00 Ὑ6͵Θ [ὉΓ {86 πιοδὺ ρϑυί 
Ῥίοἰονῖ8}}γ γοργοβϑηϊθα [δὰ ἴῃ (18 8686 ΟὨΪΥ ἰ8 
1Π6 ΟΥΘΌΪΡ οὗ βοτὰ ἀόγὸ ῬΥΟΒΙ 1064]. ΤῺ ΜοῪ- 
ΒΒΪΡ οἵ βίδιβϑ 88 δι ἢ} ἰβ οογογϑὰ ὈΥ ἰδ δγδὶ δοϊω- 
τοδηἀιηοηῖ. Οορ. ΒΟ. ;.---Ὁ πη δοσ ἴδ 6 Θασῖ. 
Βοποϑί, ππᾶὰϑν ἐμο Ἰογοὶ οΥ̓ ἐμ 0 80]1ἃ Ἰδηᾶ, ἰοΥο 
ἴμδα ἰῖ. Μαγίῃθ ογθδίαγοβ ΔΥῸ ἰδ ΘΟ ΌΓΘ τηθδηΐ. 
ΤΙ|.15 οοιῃμτϑηἀπιοηὶ 4641]5 ἱΠγουσῃοῦὶ ΟὨΪΥ τ (ἢ 
Σοὶ] κου οομάυοί. ΤμΠο δοιοίησ ἀοισπ ἀδδὶ κῃ δίθβ 
ἘΠ δοί οὗ δἀοταίΐου ; {10 ϑεγυίησ ἀθηοίοβ [80 8γ8- 
ἔοπι οὗ ΟΣ Ρ. [61] αυσίαβ ἔγοτῃ Οδ]νίη : “ φυτά 
δέμέε ψυίάσπι ριίαγωηί, λἰο ἀαπιπατὶ δεμμρίωγαϑ εἰ Ρῖο- 
ἐπΓα8 σμαϑίδεί, τείιίαίίοπα ποη ἱπαϊσεί.᾽" 8}}1} 1 18 
οἴεδι ἵγοιι Βοηι. ἱ. (86. (Π9 ᾳγδάπα) ἰγαθ δι (ἰοἢ ΤΟΙΣ 
186 ονϑυ- δι τηδίο οὗ (86 βυτῃ 0168] ᾿τηδρθ (ὁ [86 
ΒυΡροΓαι ἰοῦ ΓΟΎΘΡΘΠΟΘ Ζ0} ἰΐ 18 ἱποϊυάθά. 

᾿Αοοοταϊΐηρς ἰο ΚοΙ] ἐμο ἐμγοδὲ δπὰ ῥγοιἷδο ζ70]- 
Ἰοπίης (τ δοοοηὰ οοιηπιδηἀπηοηί Γοίοτ ἰ0 [86 ἔνγο 
Ὥτγταοι 85 Ὀοΐϊηρ οι ὐτδοθα ἰπ 8 Εἰκμοῦ 7. Βαὶ 
τ ῖ8 ΕἸ ΦΙΘΥ ἈΔΪ 18 ΓΘ ΒΟΙΥΔὉΪ9 ἰὼ (18 ΑΥ, (μδὺ [89 
δίῃ. διζδι πδί {86 δοοοπὰ σοι δηατηθῃί 8 ἰο ὯΘ ΓΘ- 
ξαταοὰ 88 (ἢ δοῦγοθ οὗ ἰδ6 δΒ'ἢ διζδὶπϑὶ 89 ἤσβί. 
ὙΠ ἰδῶ ἩΟΥΒΕΪΡ, ΟΥ (86 ἀοἰβοαίΐοῃ οὗ βγπι- 
Ὅο0]8, ἰἀοἸΔίσΥ Ὀοχίημβ. Ηδθησϑα ἱπιᾶρο ΟΣΘΕΐρ ἰ8 
σοῃάειηποά ἂθ Ὀοΐης (00 κογὰ οὗὨ ἴπ6 ψ8ο]θ βι.6- 
οεραΐηρ ἀογοϊοριμοηὶ οὗ βίη. Τμδὶ προ ἰῃ 1}}0 
οἸαββὶοδὶ τσὶ 8 οὗὁἩ 809 ἀσθοκβ δηὰ ΒοιηΔῺ8Β 8 
δἰσοϊθοα ὮὈγ ὕβρις, ᾽19 δἰ4] Ὀοσίππίηρ οὗὁὨ 8. 60η- 
Ἠθοϊοα Βο. 168 οὗ οὔ 168 τ δ δ ΘΟΙῺ9 ἰ0 ἃ δΟΠΟ] υ8: 08 
ΟΕΪΥ ἰπ 056 ΟΥ̓́ΙΏΟΤΘ ἰγχαρίὶο ΟδἰΔΒίΓΟΡὮΘΒ, 18 δὶζ- 
᾿ἰβοὰ ἴῃ (88 ἐμϑοοχϑίῖο ΒρΆθτθ ὈΥ [Ἶ}, ρεγυστείοη, 
»ετυεγεέηε. Τὸ αΥἱ]- ἀοΐηρ οὗἁ {9 δι ΒΘ Υ5 Β89 
ἃ ΚΟ ΘΑ] ομίο81 βυσοοδββίοι Ἡἷσἢ οδηποί Ὀ6 Ὀτοΐκοη 
111 (86 ἐμἱτὰ οὐ Τοῦτ σοπθγδίϊονβ (βγδθ 6 }}}}- 
ἄγοη δηὰ στοδί- τη 6] ἀγ6}} 8. Υἱϑιιοὰ. Τὶ 
ἦ5 ΒΆΘΗ 8160 ὉΥ [19 αΥϑοκ ἐγακθαν, δῃἃ (89 ὑμὶτὰ 
δα Τοὐτί χοηογδίϊοι ἰδ 8.1}} ἰο Ὀ6 ἐγδοϑὰ ἴῃ (ἢ 6 
Ὧν δοίβ οὗ (89 τηοάθγῃ ταν. ΝΟΥ (Π6 ἰτηθὁ- 
ὙΓΟΥΒΕΡΡΟΥΡ 18 ὙΟΣΒΘ ἰμδὴ ἰδ ἰἀοἰδίον ἰὼ ἰμαὺ ΒΘ 
ΣΩΔΙΚ68. (818 δία] Ὀοσὶπηΐης. Βυὺ 88 ἰδ ὕβρις 
Ῥτοσοοϑὰβ ἔγουι δὴ ἱμβοΐθηθοθ ἰονγατὰθ ἐδ “οῦ8 
Ὑ ἾΘὮ ΙΏΔῪ Ὧθ 668]19ἃ μείγοά, 8ο 4180 ἱπιδζ6- ὙΟΣ- 
ΒΕΐρ διΐδοβ ουὶ οὗ δὴ ἱπδοϊϑηὺ δροβίδϑυ ἔγοιῃ {9 
δοιϊνθ οοῃίγοϊ οὗ {86 Ῥέγο οοποορίϊοι οὗ Θοά, 
ἕγοια [86 σοῃίτοϊ οὗὨ μ6 Βρ᾽γὶι. [Ια ἐμ ΟἹὰ 798- 
ἐδιηθὶ, ἰΐ 8 (6 φοϊάθῃ σα]γε8 οὗ Φογοῦοδπι δ. 
Ῥϑη διὰ Βϑοσββοῦα τ ἰοθἢ δγο ζο] ον ὉΥ Βυσὰ 
Θδίδδίσορθο8 ἱπ ἴβδωθὶ, [Ὁ ΣΔΔῪ δἷ8ὸ Ὁθ δϑὶοὰ: 
Ἢ Βα Βδ8 ὑπ6 τηθϑαά ῖδουδὶ ἱτηδρο- ΟΤΘΕ ΣΡ σοδί 06 - 
ἑδίη Εὐυτορθδϑη πδίΐοῃβ ἴῃ ρατίϊοαϊα ἢ Τδαὲ (Π9 
ΒοτΘα  ΔΥῪ κυΐὲ ἐμυ8 δομιτδοιθα ἔΌΤΤΒ 0 8080- 
Ἰαΐο ζα Δ! ἰγ, 15 Βονγη ὈΥ {110 δα αϊιίοη, “ οὗὨ πο πὶ 
ἐμαὶ ᾿δὶθ τπ6.᾽᾽ Τΐθ 18 αὶ σοπαϊ(ίοη, οΥ Ἰἰ 1.8" 
ἐἴου, τοι 16 θομοθά ἰῃ (0 ἐφ᾽ φ' πάντες ἥμαρτον 
οἴ Βοι. γυ. 12. Βυὶ 86 οοπαϊιΐοη σδηποὶ ὃθ πμΔἀ9 
ἐμο Ἰουπάδιίου, 248 ἰ8 ἀοπηθ ὮὉΥ ΚοΙ], Ὑὰο Βα γ8 δαὶ 

Ὁ. ἰδ ποτὰ Ὅ διὰ ΠΗ) [“ οὗ ἴδοι δαὶ 
Βδίθ τηϑ᾽᾽ δῃὰ “οὗ ἰμοῖὶ ἐμαὶ ἴουθ τὴθ᾽᾽] ἐδ9 
Ῥυπίδητηθηῖ πὰ (9 βᾳΥδοθ 8ΓΘ ἰγδοϑα Ὁδοκ ἰὸ 
ἐδοῖὶν υἱιϊπαὶθ χτουπὰ, Τα πουϊὰ τνἱιϊδὶο (89 
ζοτοο οὗ τδὶ ΒΒ δ΄ ΤΑΣ ὰδ Β6γ9 οὗ (80 οΥβδῃὶο 

9 

ΓοἸδιΐοη8 οὗἩἨ Βυπιδηΐϊγ. ΤῊΘ ογβαηΐο Πουθα τ ΑΥΥ 
οοπαϊιΐϊομθ οὗ κυϊ, οὗἨ πο ουθ (Π6 οδί θα 
Κηοῦν ΠΟΥ͂ 0 βροδὶς (υἱά. Κοὶ, ». 117), ἀγὸ Ἰ ὰ- 
64 ΌΥ ΙΩΟΤΔΙΪΥ ΔΌΣΥ δοίΐουβ. Βθοδυβθ Το ̓- 
ΘΏ0Θ ἰδ ΒΘ6ΓΘ Ιη846 ἰ0 ΟΥ̓ΖδΪο ΘΟ ΒΘΑΌΘΠΟΘΒ, 86 
δι 9 γ8 ὑμθηβοῖν 8 ΔΥῸ ποί τηϑηϊοθθαὰ. Βασαῦβθ 
(π9 ἐγδηβιηἰββίου οὗ 86 ουγβο 18 ἰπἀογοά Ὁγ ἐπ 
οουον ἰμϑυθησθ οὗ οἰ 68] ἤογοθδ δπὰ Ὡδίμυγοϑ, 
ΟΕΘΟΙΚΒ ΠΥΟΥ͂ ὮΡ 88 ΘΑΥῪ 88 Ὀοίγοοη ἰδο ἐἰἰἰτὰ 
δηὰ ἐουτγίςδ φοπογαϊΐοθθβ. Τὰ βουδγοϊ οι οὗ 
ὅτδοθ ἰδ Θοῃοογηθαὰ ἰπ ἐμ 18, 88 6180 'π (8:6 Ορρο- 
8119 ῬΔΙΡΔΙ]οΪ, “ἀπο [86 ἰβουβδῃ 5," ἡ, 6., υπίο 
8 ἰμβουδδηὰ χοηθγδίϊοηβ. 118 ΤΟ ΘΥ ἢ] ν ΒυὉ- 
(10 δῃὰ φῬγοίουπα ἀοοίτϊῃθ οὗἁ οἱ σὶ αὶ βίῃ 18 οί 
Αὐρυπιϊηΐδη, ἸΠδδι) !Οἢ 88 ἰὑ 880 168 Βρθοἷα)] 66868 
οὗ δἷα δηὰ ἱηάϊνί 08] δηὰ ρομογὶο οουυςογαβοίΐης 
ἰηθυθησοθ Ἡλι (8.6 ΒΡΒοσΘ οὗἨ (ἢ 9 ζο πο γα] δοἢ- 
αἀἰιίοι οὗ δἷθ. [ἱ 18, ΒΟΎΤΘΥΟΡ, 8(}}} 1688 Ῥοϊαρίϑῃ ; 
γοί, δα οοτιραγοὰ ψῖ (ἢ 6 ποίϊοη οὗὨ κυϊ!ὶ οι ο- 
αἰοα ἰῃ ἐμ9 αγθοὶς ἰσαρθαΐϑηβ, ἰΐ 8 Ἔχοθθαϊ κα 
τὰ, 10 Πουϑ ΔΛ ἀοβοοπδηςβ οὗ βυοῖὶ 8 
Ζα Ρατοπίδρβο 4}] ἀρ (86 τηθάϑυγο οὗὨ ἰμ6 ρυΐ 
Οὗ 1 πο ἷν ἔδίμοσβ, Μαίί. σχὶϊ!. 82. [ἢ {818 ραββϑαρθ 
αἶδο ἰλ}6 ποίΐοῃ οὗ κε}, 88 ἀδίκου ϊθ 6 ἔγοπι 
(Βαὲ οὗ 5ΐἷ:, 8 Ὀτουχμὶ οαὐἱ., 61} 18 16 ογσαηΐο 
βἰ49 οὗ δίῃ ; δίῃ ἰ8 1.6 δἰ ἢ 68] δἰἀο οὗ ρῃ!ϊ. ΤῈΘ 
Ὑ|016 1 οΐ 8] ΘΟΟΏΟΙΩΥ͂, ΣΟΥΘΟΥ ΟΡ, ἰδ ουπἀοα ου 
(86 θδίουϑΥ οὗ αοα ; ὦ. 64., 88 Ὀοΐης [89 Θ᾽8οϊυιθ 
ῬΟΥΒΟΒΔΙΣΥ, Ηο ἐηδ᾽βί8 (μα ῬΘΣΒΟῚΒ 8841] ποὶ ἀΐ8- 
801γ6 {80 Ὀοηα οὗ ΡΟΓΒΟΏΔΙ σοϊηπυΐοι τὶὶ( ἢ Η πὶ, 
δα (ὮΘΥ 8118}} ποὺ ἀοβοοῃὰ ἔγοτῃ (6 ΒΡΒ6ΓΘ οὗ 
Ἰοτο ἱπίο ἐμδὶ οὗ βουῃϑυουβ ΘοΟποδρί 008, 

4, 7.6 (λίγ σοπιπιαπάπιεηί. ΤῈ6 βίη διζαϊπϑί ἐμ 
ἄγϑὶ οοτοιηδηἀτηθηὺ Ὀδηΐδ 686 6 διὰ οὗ 76}0- 
Υδὴ ὈΥ Τη68}8 οὗ ἰάοἱ πϑιηθ8; (9 δίῃ αραϊπδὲ ἐδ 6 
δοοοῃα ΟὈΒΟΌΓΘΒ δηὰ αἰκῆσυγοβ ἰἴ; ὑ}}0 βίῃ διζαϊηϑβιὶ 
(85 ἐϊτὰ οὁη6 ΒΌυ868 10. ΗοΙΘ ἐδοῃ (ἢ 9 Ὡδιηο, 
186 γυἱχδῦ ΔΡΡρυθ θηβίοη, ΟΥ δὲ Ἰθαϑὺ Κπον]θᾶκθ 
δὰ οοπέοδδίου, οὗἉ 9 Ὡδλδ, 8.6 Ῥγοϑυρροδβοά ; 
Ὀαὺ {80 σΟΥΥΘΟίΏ688 οὗ (ἢ 6 ΒΡΡΣΟΒ ΘΠ βίοι 18 Ἀγρο- 
οὐ  ἰἰσα}ν οἰ ρὶογοᾶ ὉΥ͂ (1.6 ἰΓΘΏΒΩΥΘΘΒΟΥ οὗὨ ἐἰιῖ8 
δοτητηδηἀτηθηίΐ ἰῃ ἰ.6 ἰηϊοΡοβὶ οὗἁὨ 8018 3}: 698 δηὰ 
τἷοθΘ. Αοοοτάϊηρ ἴο Καὶ! ὈΨ δ.) ἀο68 τοὶ πιοδὰ 
“10 αἰίος (86 πδπιθ,᾽ δηὰ ἐν ἀοθβ ποί τηθδα 
“19. Βαϊ ἰο ἸΠπῸ ἊΡ 8 πδῖθ τιυϑέ δΌΓΟΙΥ τηθδῃ 
ἰο ΣῈ ἀρ ὉΥ αἰἱοσίης 1, ἱπουρὰ ἀουθι1685 ἴῃ 8 

ΒΟΙΘΙαΏ Μ6Υ; δῃὰ ἐπουρὰ ἈΝΕ} εἰ φῃὶ 98 νγδβέθῃϑϑβ 
δηὰ οπιρίΐη688, γοί ἱΐ 8 Βοτο ἰο Ὀ6 υπάεγβίοοά οὗὨ 
ἩΘΒίδΏ 688 δῃ ἃ ΘΙΩΡίΪ 688 ἴῃ δρθθοῦ. 186 ποτα] 
ου] αἰ αίου οὗὨ {1118 δἷῃ 18 Ῥου)ΌΓΥ, θγν. χὶχ. 12; 
ΒΥΡΟΟΥΙΒΥ ἴῃ ἐμ δρρ]ἰοαϊΐοι οὗ βδογοὰ (βίῃ χζβ ἰο 
οΥ τ ἑη 8] ι.808, ΘΒΡ οἰ ΔΙ 8180 ΒΟΥΘΘΤῪ ἴῃ δἰ] [ΟΣ ΙΏ8. 
--ΠἸογὸ ἐδ Ῥυπιίνο τοἰτὶ υϊΐου 18 Ῥυΐ ἱπηπι6- 
αἰδιοΥ ὌΡΟΣ (ἢ9 ῬΘΥΒΟῚ ΨΠῸ δἰ 8, 88 8Π [Π8- 
νοὶ ἀ8 Ὁ]9 οὔὸ ὙΒὶοΝ δυοῖν ὅπ 8 οὐ͵οοί, δηὰ 
Ἢ Ο86 Δ Τοδίδ ὁ ἐδ 6 βοίυτο οὔ δομονδὶ Ηἰ πι86] 7, 

δ. σοτβ. 9.11. Ηθγο ἰβ ἰο ὈῸ οομβίἀογοὰ: (1) 
Τῆς εἰσπύοαποο ὁ} ἐλ ἴαι 977 (λὲ ϑαδδαιλ ; (2) ἰλε 
ἐπδίέϊξιίίοη 97 ἰδε ϑαδδαίλ; (8) ἰλὲ ογάδιαποε οΥ λ6 
ϑαδδαιὰ; (4) ἰλὲ τεαϑοη 707 ἰλ6 ϑαδδαιίά. Το ἰάοα 
οὔ (9 ϑαῦθαι ἢ τὴ] ΠΟΥ͂ΟΥ Ὀ6 εἰ ΚΒ Υ ΔΡΡνομϑηάοὰ, 
ὍΠ]058 ἰὶ 19 ΘθΘῃ ἰο 6 ἃ υὐΐοπ οὗ ἱνο ἰΊανϑ. ΤῈ 
ἤγδὶ ἰβ (Π6 οἰ ᾽68] ἰὰνν οὗ ππϑηἰγ, Ὑ ΒΊΘὮ ἤοτο 
Ῥγθἀουι  παίθ8; {8:0 δοαοοῃα ἴδ᾽: βιγ]σΕ}Υ σοὶ σίου 
αν, ῬΒΙΟΝ 18 τηδἀθ ῥτγοιηΐϊποηΐ ἴῃ [,ΩΥ̓́. Χχἰϊὶ, 
ΤΌΘ Ἰὰν οὗ {86 ϑδΌρδιἢ που]ὰ ποὶ βιδηὰ ἰῃ {9 
ἀδοδίοσαο, ἰἴ 1ι ἀἰὰ ποὶ μανὸ ἃ τηοσαὶ ρυὶποῖρὶο ἴὸ 
ΘΒ. 8 Ὁ] 18} 88 τ 6 ἢ} 88 (1:0 σοιηππδηαιηθαίβ οὶ [0 
ἸΩ11, οοσμπιῖ δα] ΓΥ, οΥ βίθδὶ. Τ|ι6 ρῥμιγϑίοσδι 



80 ἘΧΟΘΌΚ, 

παὶυΓα 58|4}} ποὲ Ὅο σοότῇ οὔ, ἀϊδῃοπονοᾶ, δηὰ 
ΒΟΥ πιυγάἀογοά ὈΥ͂ τοβ.}688 οσουραίΐοημ. Ηθηοθ 
{86 Βροοϊδοοίίΐοη : “Νο Κιπὰ οὗἨ ἧ τγοΥΚ οὗ Ὀπυδὶ- 
Π698; δῃὰ ἰμαΐ, Ὡοΐ ΟὨΪΥ ἴῃ Γοΐδσοποθ 0 805 
διὰ ἀδορλίον, τοϑη-δοσυδηΐ δηὰ τη] ἀ-δουυδηΐ, 
Ὀυὺ αἷβο ἰπ τϑίθγθησθ ἴο (86 Ὀδδϑίβ ἐμιοιδ 98 
8δηὰα {πὸ Βίτδηρον τὶ  ΐπ 16 ζαΐ68 οὗὨ [βγϑ6] (ἑ, ἐ., 
ἴη ἐμοῖν οἱ(168 δηὰ ν᾽] σοβ, οἱ πῃ ἰἢ 9 Βοῦ868 οἵ 
18:6 Βίγδῃ 6 Υ), 88 [860 ΤΟΓΟΙρΉ6Ρ τοῖς ἰπηδρίπθ 
π8ὲ δ6 οουϊὰ ρῥυὉ] ΟἿ οπδποῖραὶθ ἢ π|86] ἔγοιι 
(͵9 βαοσοὰ δυῆδιιθ ογάϊηδηοο. Τμἷ8 ρῬοϊηΐ 8 
Ὁτουρέ οὖ ἴα θουί, γν. 14, 16; Εχ, χχὶϊὶ. 12. 
᾿ 18 βθϑὴ ἔγ ΠΟΥ οα, ἴῃ (6 Βα Ὁ Δί οα] γ6 8 δηὰ 
ἴῃ {86 ρτοδί γϑϑν οὗ 1. ὈΪΠ|66. Ἐθίδγθησο 18 ᾿η8Δα9 
ἰο ἷ ἴῃ δαί. χνὶ. 11.---Ὁ Βα. (Π6Γ6 οχ βία δἰ ταν 
8 ἰγδαϊιῖοη οὗ (86 Βαῦδδι ἢ γοϑί, ΠΑΥ ὍΘ ἱπέογγοα 
ἴγοιῃι (ἢ 6 ἰγδαϊιΐο οὗἩ 6 ἀδγα οὗ οσοδίΐοῃ ; 80 
4180 οἰγου ποδί ἢ 88 8 ουδίοιῃη ῬΓΟΥΔΙοὰ ὈΘΙΌΥΘ 
(86 ᾿ηϑιϊυἱΐοῃ οΥ͂ 1 88 ἃ βαδοσδιῃθηΐ. Βυὺ ἐμαὶ 
οἰχουπιοϊδίοη, 858 ἃ Ῥδίγ Δ ΓΟΒΑ] ἰανν, ΒΥ τη 0] 16 Δ}}Υ 
σοΙργο θη αΐης 41} [6 (6 σοι δηἀτμθηίβ, 60Ώ- 
(ἰπυθὰ ἐο οαἰγϑηκ ἰδ Μοβαῖο 18 οὗ (880 ει, 
ὙΠ Οἢ τγᾶϑ οί {1}} ὩοΝ γδίβοά ἰο 89 ὕϑῆϊ οὗ ὁῃ0 
οὗ ἐμ οἰϊοῦ οἰ ἶσ8) σοτητηδη θη (8, 8 ΒΒΟΤ ὈΥ͂ 
(80 ον ἶθ ἢ συβέοτα 85 ἰηἀϊσαιοα ἐπ ΟἸ Υἶδϑί᾽ 5 ἀ66]8- 
ταϊίοη, Φοδῃ υἱὶ. 22, 23.--τὴς οταϊπδηοθ οὗ ἰδ6 
ΒΑΌΌΔΙΒ ἢτβὶ βρϑοΐβοθ ἐμ9 βυν᾽]εοίβ οὗ (ἢ 6 σ01)- 
τυδῃηᾶ : “ΤΏΟΒ6 ὙΠῸ δ8ΓΘ ἰο γοϑί τὸ αἰνϊ θὰ ἰηΐίο 
πο οἶδ8868 Ὀγ 86 οταϊβϑίοῃ οὗἩἨ {86 οοῃλιποίϊος Ἰ 

θείοτο 12} (511). Νοχί, (88 ἄδρτθο οὗἉ τοϑί: 

“ΠϑΝ 0, Ὀυβίποδα (οοαρ. θα. 11. 2), ἴπ ἀϊδιΐπο- 

ἐΐοη ὕγουι ΤῊΣ, ἸΔΌΟΡ, ΤΏ 688 ποὶ 80 Τῃ0ἢ ἰδ 6 

᾿ἰσιίον τονὶς (βο 112) 88 ταί 6 γ, ἴῃ ΟΠ ΘΤΑΙ, {89 

δοσοιῃ ἢ Βδμηθηΐ οὗὁἨ ΔῺΥ ἰδ5κ, ὙΒοίμΟΣ μαγὰ ΟΣ 

ΘΔΒΥ; ΤῚΣ» 5 ἐ8ο οχϑουϊίου οὗ 8 ραγίἰουαν ΤΟΥ Κ, 
ὙΒΟΙΠΟΥ ἀρτσυϊ τὰ} (ΡΒ. οἷν, 28), ΟΥ τηϑοῃβηϊ- 
οαἱ (ἔχ. χχχίχ. 82), οὐ βδσογάοίὶ, ἱποϊυάϊηρ Ὀοΐἢ 
(6 ὈΥΪΘΘΟΥ βογυΐοο δηὰ (86 ἰΔΌΟΥ ΠΘΟΘΒΒΑΣΥ͂ [0Γ 
(η9 Ρογέογιηδησο οὗ (μ9 τἱίυδ] (Εχ. σχὶϊ. 26 βα., 
Νυμ. ἱν. 47. Οα ἴδ9 βεαθΌδί ἢ, 88 4130 οὐ (δ 9 
ἀδγ οὗ αἰοποιηθηὶ ([(6Υ. χχὶϊ!, 28, 81) ΘΥΘΡΥ 6ῃι- 

Ῥὶ ογταθαῦ γγ͵δϑ [0 ὁ6880 ; ΟὨ (ἢ οἰμοῖ ἔδαϑί.ἀδΥ8, 

ΟὨΪΥ Ἰαδοσίοαβ οσοαραίϊοπβ, ΤΣ» ΡΟ (ον. 

Χχὶϊὶ, 7 544.), ἐ. 6., Θσσυ ρα.  ΟῊΒ τὴ ἢ 16 ἢ σοπὶ6 Ὁ ΘΓ 
(89 μοαὰ οὗὨ (οἰϊδβοπιθ ἰδῦΟΣ, οἷνἱὶ] Ὀυδίηθββ, δπὰ 
(86 Ῥχοβαουϊΐοῃ οὗἠἨ ομϑ᾽8 ἰγαάθ᾽᾿ (1Κ6]]).---Τ Ὴθ 
ΤΟΘΒΟΠ : “ΤῸ ἴῃ δΒὶχ ἀΗΥ8,᾽ εἰσ. “Τ19 ἐπ ρ 1168 
(μα αοἂ ὈΪ68864 δηὰ Βα]]ονοὰ ἐπ βουθηί ἢ ἀδγ 
Ὀδσδῦδθ Ηφ τοβίθα οὐ ν᾽ (Κοὶ1]). Αοσογάϊης (ο 
Βοδυϊς τὴδη βδουϊα, ἰη ἃ ἄορτθο, Δ 6 [06 ρΡὺ]- 
Βαϊϊοηβ οὗὨ (80 ἀϊνίηο ᾿ἰἴ6 ὶ8 οσῇ. 8.0 σπυσἢ ἰ8 
σον ΠΥ ἰσαθ, ὑπαὶ (86 τΤὨγ Βηἷ6 8] δης 6818 
Ὀοϊγοθη ΙΔΌΟΥ δηὰ γϑβϑέ ἴῃ ἐμὸ ἀϊνίπϑ ογϑαίϊοη 
Βου]ὰ Ὀθ0 ποί ΟΠΙΥ (6 Ρῥτοϊοίγρθ, Ὀυΐ 4180 (6 
Ταΐθ ΤῸΣ ατηδη δοίϊγὶγ. ΑἸ} 1:6 τῆογο, ἰπ88- 
τα ἢ 88 πο ΟὨΪΥ 8 Ὡδίυγο, θὰῦ παίυσο ἴῃ 
ΚΟΌΘΓΑΙ, Π0048. ἰπίοτναὶβ οὗ τοδί ἰοὸ Κϑορ ἰΐ ὕγοπι 
Ὀεΐης οοηδαμηοὰ σι ἀϊδαυϊοια 6. Ηρησδο (16 
σοι Δ ἀτηθηΐ σοηΐ αἰ πΠ8 8 οἰμἰσαὶ Ῥυϊποΐρ]θ, 8 
αν ἀοδὶ ρηθα [0 Βθουγο Υἱοῦ οὗ ᾿ϊΐδ, δ (86 βΒίχί ἢ 
δοιηπδηἀπηοης Ῥτοίθοί ᾿ἰ}9 186], χχὶϊ!. 12, δαί. 
γ. 4 858ᾳ. Εὐυτγίβοστοοῦθ 18 ἰο Ὀ0 δοπδίἀογοα (δαί 
(ηὴ6 Βουθῃϊῃ ἀΔΥ̓ οὗ αἀοἀ [48 6 Ὀορίπηΐηρ, Ὀα!. 
ὯΟῸ οπὰ; δοσογα  ΠΟῚΥ ΠηΔῺ᾽ 8 ΟΥ̓ οὗ τοδί βῃουϊὰ 
αγτο ἰΐ8 ἴββιιθ, ηοὶ ἴῃ {ἴπη6, Ὀὰὺ ἴῃ οἰθυπῖΥ (νέα, 
ΗεῦΌ. ἱν. 10, μον. χὶν. 18). οὶ] νου]ὰ Βοῦθ πιδῖκο 

ἃ αἰδβιϊποιῖσῃ ὈοίτγοΘ; (ἢ 6 ΙΔΌοΓ οὗ Ῥατγδάϊδο δηὰ 
δον δὐΐονρ ὑπὸ ἔ}}:; Ὀαὶ ἐμ ἰγρὶοδὶ ἀδγβ οὗ οτϑ- 
δίϊου ργυθοθάθα {πο ζ4}1. ΤῸ ροβίἐεϊνο δἰ 6 οἵ [89 
ἀδν οὗἉ Γοβὲ, ἐπ βοϊοιηη οοϑϊοδγαιίοη, τοὶ Δρρθδγϑ 
ἴῃ ἰλ9 ἕοστῃ οὗἨ (δ6 γἰίι8] ἰὰν οὗ 6 Βδθθα ἢ. 
ΤΏ γἰΐαδὶ λα Κο8 (δ 6 ἀδΥ οὗ Γοδί 8 ἔθϑι να]. Απὶ, 
᾿μδδυλ οἷ) 85 ἢ 6 Τοϑεϊ 8} 18 ὑ 6 βουὶ οὗ (Πὸ ἀν 
οὗ τοϑὲ, 8 ἀδὺ ἴπὰ νι ἰοῖ δ δου ὰ τοϑί, δῃὰ Κϑορ 
ΒΟΙΥ ἄδγ ἴῃ αοἄ, 88 οὐ ἰμδύ ἀδ  αοἀ τοβίβ ππὰ 
ΚΟΘΡΘ ΒΟΥ ἀΑΥ̓ ἴῃ τδῃ, ἰὲ δου]ὰ 4180 Ὀ6 ἰΓ8}8- 
ζοττηϑὰ ἔγοια ἰμ9 Φο ον δα Βαραδ ἰηΐο ἐμ 9 ΟἿ Γ]8- 
εἰδὴ βυηάδγ. 

6. γον. 12. 7Ζῆε διὰ οοπιπιαπάπιεπί. ΤὨϊα σου- 
οἰυά 65 ἴ:6 ὅγβί Δ0]0, δὰ ἔουπηβ δἱ ἢ} Β8: 6 {116 
ἃ ἰγβηβιιΐοη ἴο (6 βοοοηἃ, “Ἶ1π ἴη6 σϑαυ δι (ΐοη 
οὗ ΒοῦΟΥ ἰ0 ρβϑγοηίβ ἐὐ Δ γ8 (9 Τουπάδίΐοπ ἕο [6 
ϑϑηῃοίϊ οαίίοη οὗ 41] βοοὶαὶ 1ἰΐα, ἴῃ ἐδδὶ 1 ἰδ ο ἢ 65 
5 ἰο τοσορῃΐδθ ἃ ἀἰνίηθ δυϊ ποτὶ ἴῃ ν᾿ (Ο ΔΒ ]οΣ, 
ἴῃ Ηογσξορ᾽ 8 εαϊ- Επενοϊοραϊε, ἀπά ον “εκαῖορ᾽᾽). 
ἴΙ͂π {86 ρϑυθῃίδὶ βουβὸ ἰμ6 αἰβίϊποιϊΐοη Ὀοινγ θα 
(86 ἀγπηδιῖο8] τ). ΟΥ Υ ἰμδὺ β ἰο ἰγδΐη δὰ ρὸ- 
ΥΟΤΏ, δὰ (89 πυϊηογῖσαὶ ΙΔ [ΟΥ τ ΐο 18 (0 0 
Βυ οοὶ ἰο ἰ86 οὐΒοΡ, ὈΘΟΟΙΔ65 ΘΟΠΒΡΙ ΟυΟᾺ 5: 0.6 
Ῥδὶν οὗ ρδυϑηίβ, δῃ ἃ ῬΘΓΌΔΡΒ ὑνγο, ἰὮΥ66, ΟΥ̓́ΤΟῸΡ 
(ἴπ108 88 ΤΙΘΔΗΥ͂ Οἱ Ἰάγθη. Ηροτο ἰδ 9 ρσρογογητηθηξ 
οἴ δὴ δὺδβοϊαϊο τρδἝ[ου ιν που] ὃθ δἃπ ΔΌΒΟΙ] (6 8ΔὉ- 
Βυγαϊγ. Οπ ἰδ Β.(ἢ οομητηδηάτηθπί υἱά. Κ οἷ], 
Ῥ. 122, 

Ἴ. Τῇδε εἰχιλ, οοπιπιαπάπιεηί. ΤῸ φῬγτοίοοίϊΐοτ οὗ 
ἸΠ ἴῃ 18 οχϊβίθῃσθ. [ ἷἰβ δὖ (06 βδπ|6 {ἰπὶ0 
[86 8819 οὗ δῖ 86 0] οί δοαιτηϑηάτῃθη15. 
ἴον. χὶχ. 18, “Του β88}10 Ἰοσθ (δ πο 0 Ὁ 
88 ὑπ γδοῖζ᾽᾽ Ηδθηοθ Εἰ}Πἔἐπ, τ θη Ροττϊ θα ΟΓ 
ουύϑῃ οοϊηηδηάοᾷ, 18 ἰο Ὀ6 τορβεγάἀοα 85 ἱπ ὑσὶῃ- 
αἷρ᾽9 8 οοῃβεαῦθῃοο οὗ (6 ἀμ οὗὨ [86 Ῥσγϑβεγγα- 
(ἴοι οὗ 1ἴ8 ἰὰ (6 ΒΙΧΒΘΟΣΙ δθη86. 80 (86 βουθηίῃ 
οομμτηϑηἀπηθηΐ ΒΟΓΥ6Β ἰο ρχοίοθοί τϑυτ 6 ἃ8 (ἢ 6 
ΒΟΌΓΟΟ οὗἉ 118 διὰ ἰδ6 τηϑδη8 οὗ Κοορίῃηρ ἰῇ Ῥυτο; 
186 εἰ ἢ δοταπιδηἀπηοηίΐ, ο ῥγοίοοί ργοροτίν δηὰ 
δαῦΐίγ, 88 (9 οοπάϊττοη οὗὨ (᾿ὸ ἀἰχηὶὶγ οἵ Ἰἰΐδ; (89 
πἰηἰ ἢ σομ!ϑηαπιοηί, (0 ῥτοίοοί γαῖ δηὰ 89 }υ- 
ΑἸ ΟΙΑΓΥ δραϊηδί δ] βθῃ!οοα δηὰ β] δῇ οΣ, 88 Ὀθῖης 
(89 βρίγίνα4) υἱεϊαιίοα οὗἁὨ 119; {86 ἰδῃῖ οοαι- 
τὰδηἀπηρηί, ἰο συατὰ {Π0 ἰ88ι68 οὗὨ 119 ἔσοτα νυν πη 
ουνατάβ. Τὴ6 Ργόρτοβδ ἔγοια Υἱοΐθησθ ἰ0 δοάυο- 
ἰίοα, αὐὰ ἐβθῆσθ ὁπ ἰο ἤγαιιἁ, Ῥγθρασοθ (ἢ) 6 ὙΔΥ͂ 
ἴον {86 ἰἐσϑῃβὶ(ἰοπ ἰο (Π6 οἰ ϊοῦ βὶπ οὗ (9 ἰοῆψιθ 
δυὰ {86 οἰϊοῦ βἷη οὐἁἩ ἐμ6 ἰΒουρμέ, ὈΥΣΠΔΥΙΥ͂ 88 
τοϊαϊθὰ ἰο οπϑ᾿β ποϊχῃοσ. Οὐ (μὲ8 ““πιΐγμνι οἴ 
αρίωπι οταϊηεπι,," 88 6 Γ 68}18 1, Β66 Καὶ] 11., 
Ρ. 128. ΤῆαΒ {86 οἷτοὶθ 18 ογπιϑὰ ; (86 ἴδνν ζϑ- 
[ΓΒ ἐο ἐμ9 ορὶπηΐπρ: ΟἿἿΥ ὈΥ (6 Βδησὶ]ῆσδ- 
ἰἰοα οἵ ἐδὸ Βοασγὲ δοοοσάϊης ἰὸ 186 ἰθηΐ δοπι- 
ταδῃ! ἀταθηῦ οὁδπη (860 ΟΙΒΒΐΡ οὗ αοα δοοοτάϊηρ ἴο 
(6 βγϑί σοτημηδηἀπηοηΐ ὃθ ΒοουΓοᾶ.---ΝοΙ 1κ1}}. 
ΕΥΟΥΥ ὑπΐπρς Ὀοϊοισίης πο γὸ 8 ἰδυρμί ἱπ (Π6 σαίθ- 
οἶδα; υἱά, 4180 Κοὶϊ, Ρ. 128 (ϑοπρ. ἄ6ῃ. ἰχ. 6). 
ἴῃ (μ6 δχροβὶιίοῃ, δβυϊοίϊάο, (λ)6 Κι Πὰς οὗἨ Ὀθ6δϑ5ι8, 
εἰο., ἃτθ ἰο Ὅ6 οοπδίἀογοα. Βγ (86 οτῃϊδδῖοι οἴ 
(89 οὈ͵οοὶ ὑμ6 ϑιλρὶιαϑὶβ ᾿γὶος οἡ [89 ποίϊοι οἴ 
ΚΙ 18 δἰσοηρίμεποᾶ. [ἢ 80 ΖΔ 848 (86 Ὀδδβί 
ἢδ88 Ὡ0 σοιηρϊοίθ Ἰἰΐο, ἰὺ δαπηοὶ Ὀθ ἰκἰ]]6α ἴῃ {116 
Β8ΙΩ6 80η86 88 Β 728η ὁδἢ ὃδ6. Βαϊ ΘΥ̓́ΘΓῪ ἴογτῃ οὗἁ 
ΟΡΌΘΙ(γ ἰο Ὀοδβίϑ ἱ8 8 οἴἶδὺποθ δρδϊηβί ἰδ ἱτηδρθ 
οὗ Βυπηδη 118. 

8. Νοϊ οομτΐς δδ!ῖοσυ. Ταΐθ οοπηπηδηᾶ- 
τηϑηΐ Βο]45 (Π6 Βαῖηθ τγαοϊδιΐοη 10 ἐδ 8 δ χὶ 85 189 
ϑοοοηά ἴο (δ ὅτβι. [1Ιἀοἰδίυν ῬΤΟΡΟΥ σΟΥΓ Βροπ 5 
ὙΠ [86 ΤΌΣΟΥ ΟΥ̓ Οοπο᾽Β ποῖον, ἐμ ᾿δι16Ὁ 
Ὀοΐηρ δὴ οὔϑηοο δραϊπϑὶ (89 ἀϊνίπϑ ἰπ δ. 1α- 
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τοϊαϊϊου Ὀκοίτοοι ἰδ6 ΗΑ δηὰ 86 ἑδηί οοιῃ- δζο- ΤΟΥΒΕΪΡ, ΒΟΤΟΥΘΥ, σοτγοβροπμθ τὶ δάαΪϊ- 
ἸΟΥΥ, 88 ἰδ18. ἴ00 Τοϑί8 ΟοὨ 8 Βυ} 10 ἀεοἰ δοαιΐοη οἵὗἁ 
46 ἰτηᾶρο οὗ τηδῃ; ἰξ 18 δρὶ γί] ἰΔΟΙ δ υΎ, 858 
τα αρο- ΟΥΒὮΪΡ 5 βρὶ εἰ 8] δ] ΟΣ Ύ, θγν. χχ. 10. 
Ηθτθ ΟὈΒΟΤΎΘ 8180 {86 Θχρϑῃβίου οὗ ἰμθ ὑμοαρ)ιύ 
ἴῃ (π0 οαἰθομίϑιηι, δοσογαϊηρ ἰὁ9 ὙΔΙΟῚ Βὶ πα ρΪθ 
σι ογοάοπι (00 ἴῃ 8]} 18 ΤΌΤ ΙΒ, 88 τὙ6}} 86. ὉΠ0}188- 
εἰν, ἰ8 Ἱποϊυάοά. 

9. ΝῆΗοϊ αἴθε]. Ῥια. (6 ὀχρδιδίοῃ, οἷ. χχὶ. 
88, χχὶϊ. 18, χχὶϊἱ. 4, δ, Ῥουὶϊ. χχὶ!. 1-4. Τ86 
ΔΟΡΓΕΒΡΟ 666 Ὀοίνοορη {18 σοιμτηδηδηηοηΐ δηὰ 
ἀμ6 χΐδα8ο οὗ ἰδ8 Ὡδιηθ οὗἩ Θοά, ν2ιἱοῖ ΣΟὺΒ αοἀ 
οΥ̓͂ Ηἰβ ΒΟΏΟΥ, 18 8180 ποί ἰο Ὀ0 ονοσϊοοϊζοά. ἴπ 
[:9 6886 ΟΥ̓ [4180 οδ ἰδ ἐπ ὈυΒΙΠ688 ἐμ ἔνο ΟΠ 668 
δοαΐἶθ8096. 

10. Βϑασ 8180 υσί ἴπϑδα καί ΒΥ ποὶρὮ- 
Ὅογ. δῷ ὝΨ, ὕϑυι. ΝἸ Ἴ), δὰ ἱπίθποὶ βοδίίου 
οὗ ἰμὸ οσχργοββίοῃ. ““Νοί ΟἿΪΥ͂ ΟΥΟΥῪ Ἰγίηρ, Ὀαὶ 
ῃ ΖΘΠΘΓΑΙ ΟΥΘΥΥ πηίτυο δηὰ υὑπίουπαρα, ἰοβιὶ- 
ΤΩΟΩΥ͂ 18 ἔθ; α͵8ο ποῖ ΟὨΪΥ ὑθϑι ΠΟΥ͂ Ὀ6- 
ἴοτο (89 Ἰυᾶχο, Ὀυΐ ἴῃ ΖΘΏΘΓΔΙ] ΟΥΟΥΥ υπίταθ ἰ68- 
ΕΟΩΥ ἢ (Κο11}). Αδἰάθ ἔγοιῃ [δ 1δοὲ ἐμὲ {19 
νἀ 1ο14] οαἰδβ ἰὴ σουγί ἔογπι 8 βοσὺ οὗἁ ὕοϊ χζί ουδ 
ΘΟΓΘΙΠΟΏΥ, Ἡ δίοῖ σοι ἷηἀδβ Οὔ6 οὗἩ (9 Ἰδνὺν οὗ ἐδ 
ΒΑΌΌΔΙΝ, ἰὲ 18 6180 {86 οἶος οἵ ἐμὸ Βα δι ἰο 
ΒΌΡΡΓΙΟΒΒ ἔμ 4180 οχοϊ θιηοη δ οὗ (86 ψϑοῖκ οὗ Ἰὰ- 
ὍοΟΓ, οαὐἱ οὗ ν᾿ Εἰσὶ 81:8 οὗὁὨ ἰδ9 ἐοῆχιυθ, 6ΘΒρθοἶ δ} 
8160 ἴ8186 ἰδβιϊ ΠοΏγ, Ῥγοοοθά. 

11. Του δμδὶῖ ποῖ οονϑῖ. ΤΏο ΘΡ 8515 
1168 οα σογοίΐης, ποῖ οὉ ἐΐ6 ΒΘΥ͂ΘΓΔ] ΟὨ͵οοίΒ οὗ 60- 
γειΐηρ. Τμ8 οἰ ρμαϑὶβ οὗ ἰδ9 ἰηνγασγὰ βίδίοθ 18 
Σαδ0 ΒΘΟΌΓΟ ὉΥ͂ γϑοϊκοπίπρ {π6 ΘοΙμδηἀιηθηΐ 88 

ὁπε. “ΤῊ τορομεῖου οὗ ἼΠΠ Ν [“ἰμοα Βαῖς 
ποῖ οογοὶ ̓] ΠΟ ἸΏΟΤΘ ῬΤΟΥ͂ΘΒ ἰδδὲ (ἢ 8 τοῦ 8 ΦΌΓΠΣ 
ἔν αἰδβιϊποὶ σοι πδοαηχοηΐδβ ἐμΒδη ὑμ6 Βα ϑιϊίαἰ οι 

οὗ ΓΒΚΠΏ [΄ ἀοοτο᾽ 7 [ὉΓ ἽΌΠΕ [΄ οοτοί᾽᾽]7 πα Θοαί. 

γ. 18 (21) (Κο11). ΤῊΘ γοραί ῖοπ 'ἰπ Εχοαπβ κἶνθ8 
Ῥτγοσιί6Ὼ66 ἰο (λι0 ἰδοῦ (8. [6 που 86, (6 δυ τα 
ἰοῖδὶ οὗ ἀοπιοβίϊο 1176, 88 6 πηὶὺ, 18 ΒΌΡΟΥΟΥ ἰο (86 
ἱπαϊνί ἀνα]; ἰὰ Ῥοαυί., ἰμαὺ (89 τῖζο, 1468}1γ7 δο"- 
βἰάοτοά, 18 δαροσϊοτ ἰο ὑῃ6 Βου8θ (ΡτοΥ. σὶϊ. 4, 
Χχχὶ. 10). Μά. Κ αὶ] 8 ποίϑ 'ῃ ΥΘΡΙΥ ἰο Καυτίξ, 
80 γοργὰ ἐμο ἰοχί ἰπ Εχοάμδ 858 οΘοστυρί. Ὁ ΤῈ6 

4 [109 ποῖο ἰ5 ηοὶ γσίνου ἴῃ (π 6 ΕὨ ἢ 8ῃ οαἰτίοη. ΕΚυτίξ 
ΔΥΌ ἴδ Ἰυσιϊηρ ΔΙ͂ΟΓ οὔθ᾽ 5 πο ΧὨΡΟτ 5 ν]ο, δη ἃ σοογοίίης 
818 Ῥοθοοδϑίοῃϑ, δῖὸ ἔτο αἴθ ἀΐδιϊηοί δ᾽ ἢ 8: ΘΠ οΘ 6 τοζατὰβ 
8 υδὸ οὗ ἔτνο ἀἰδιίηοὶ τοῦ ἴοτ ἔδ9 ἔπ σί08 'ῃ ΘΟ ΪΟΤΟΠΟΙΩΥ͂ 
88 ἴδιο τιοδί δοσῦσαϊο ἔοσιω οὗ [9 οοτητλδηδῃιχϑηῖδ, ἀρ ἃ ξΠθΓ0- 

πιϑηἀπιοηὶ 18 1688 ΤΥ οα, γοὶ 1 ΤΥ 6 Βαϊἰὰ : 8 
ἄοηυΐηθ ΡυΡ]] οὗ 8 οἴου ἰοῦ 86 Ὑ1}} ποἱ σογνοὶ δὶ8δ 
ποὶ ΟΣ Β ουθο, Τμ6 Βουϑο οὗἉ αοὰ ἴῃ ἰδ ρῥίουϑ 
ΤΑΛΑΣΥ οΘΡ8 Ῥθ806 ἩΓὮ [86 Βου86 οὗ {86 πο μῈ- 
ὍΟΤ. ΕὙΘΟΡΥῪ Πουϑθ ἰδ ἰο 9 ρῥίουβ τη ἃ Ὠου56 
σομδβοογαίθα ὉΥ ̓ υδίϊ6θ, Πἰἰο ἃ οιι89 οὗ αἀοα. 

Τὰς Ἐῇεεί. 

εν. 18-21, Ὅοιϊί. ν. 28.388, Αοοογάϊηρς ἰο 
οἱ}, (86 τὶ κῃ 8] ΡΒοποῦθηα υὐάον οι {89 
Ιοτὰ τηδηϊοϑίοα ΗΒ τη δ᾽] ἐβέΥ τοδὰο (μ6 ἀθβὶ σῃϑαὰ 
ἐπ ρτθβδῖίοι ΟἹ ἴ6 Ῥϑορίθ. [ὁ γ͵δϑ ἰπάθοαὰ ἀο- 
δἰκποα {παὲ {86 Ρ6οΡ͵ο δ ουϊὰ Ὅ6 Ῥοπεοίταιϑα τι 
ὑπο ἦδδν οἵ αοά, ἱπ ογάὰον ἐμαὺ ἐμ 6 ταῖϊρσῃί πο δίῃ; 
Ὀυὺ πού ἐμδι ἴῃ ἰμοῖν ἴἢ6 8. [ΒΥ Βῃου]α δβίδπά οἱ 
δηὰ Ὀθᾳ Μοβθ8 8458 ὑδμοῖν τιϑαϊαίον ἰο ἰδ}}ς πὶ 
αοἁ. Ηδρποο ἰξ ἰβ βαϊά, ““αοα ἰδ σοπιθ ἴο ἰγῦ 
χοῦ." Αἅ (τἶα] ἱβ δ τὰ 8 ἰοβί, Ἡ πο, ἱΒτοῖρα 
ἐπ9 ἱπῆμσθμηοθ οὗ 8180 ποίξζοῃϑθ, ΤΥ ΟΟσΔΒΙΟῺ 8 
ἱνοίοϊ ἃ υἱὸν οὗ 1, Τμδὺ (89 Φ6 8 88 Β᾽ ΠΏΘΥΒ 
βου ἃ ὃο βἰατί]οαὰ ὈΥ [09 ῬΒΘηοσθπα οὗὨ [89 τη8- 
76 8ὶγ οὗ 6 οἀ, νὰβ (ῃ 9 ἱπἰθηῖ οὗ {Π|8 του] ιΐοι ; θαΐ 
δὲ ὑ8 6} Ββουϊὰ τοίϊσθ ἐγοιϊη δηαὰ ἀθδὶγα 8 
τηραϊδίον, γ788 δ τη δι πἀ οτβίδη ἀΐηρ οοοδδίομοθὰ ὈΥ 
{ποῖνρ ΘΔΓΙΔῚ 08. δῃὰ βρί γί] β᾽υσρίβΒ 688. 
Ηοτο, ἐμοτγοΐοσθ, 18. (89 ΚΟΥ ἰο ὑπὸ υπά ογϑίδηάίΐηρ 
οὗἨ {μ9 Βἰθγασοῦν. 18 ἐαν ζθο]ϊης οὗὁἩ ἰλ ΡΘΟΡΪΘ 
ἀοοὶνοά ἃ τηϑαἰδιΐης »γιθείλοοῦ, νι ϊο ἢ ἰἢ. 9 ῬΟΥΒΟᾺ 
οὗ Μοβοβ ὅγε δὰ τὸ γοργοβοηί, Εοῦ ἰΐθ ῥυὶθδί 
18 89 πϑδὴ ὙΠῸ οδὴ ἄδτο 9 αρρτοαοΐ οὐ σ“ὶιἘ- 
ουὐ δοίης οΥοΥ ΒοΪ πιὰ τὶ (ἢ 6 ἔδαν οὗἨ ἄθβδι 
(ον. χχχ. 21). Τὴὴθ Ῥθορῖο ποῦν, δἰ ἐμουρ ὑπ 0 0 
το Τουπάὰ ουὲ ὉΥ ὀχρογίθηδο (μα πη6 ἢ ὅδ ΘΔΓ 
Οοὰ βροδὶς͵ πἰιϊβουῖ ἀγίπρ, γοί γϊ᾽ο]ὰ ἰο ἰδ9 ἴδαγ 
ἰδὲ ἰΠ 0 Ὑ1}1} Ὀ0 ἀοδίγογοα ὈΥ το θη ἴῃ 16ι- 
ταράϊείο ἱπίογοουγδο τὶν αοἀ (Ποαυί. γ. 24, 26). 
Απὰ Ὀοσαῦθο ἐδὶβ ἰ8 ΠΟῪ ἰδοῖὶν αἰἰϊιαἀο οὗὨ δοιυὶ, 
ον ΘΟ] 168 Ἡὶιὰ 10 (Ποαΐ. ν. 28), .8ὲ 85 
ΗΘ δου γαῦὰβ Κδυθ ἰο (ἢ 8 Ρ60}}6 8 Κὶρζ. Τ}}8 
οτἰ αἷη οὗ ο ΟἹὰ Τοδίδτηθπὶ ὨἰΘΓΔΥΟΒΥ͂ ΘχΡ δἰ ἢ 
ΜὮΥ ἰττοαϊαί ον δἷνου Γὰδ τηθηἰΐοη ἰ8 τη 6 οὗἁ 
δἰίαγθ. [Ι͂ οοηδθαῦθῃοθ οὗ ἰμαὶ δυγδῃροιηθηΐ, 
ἐἱπογοογο, ἐἢ6 Ῥ6ΟΡ]θ ΠΟῪ δέοοά Ἀοποοίοτι ἢ δἴδν 
ΟἿ: Μοβοβ δὰ [ὉΣ ἐμ ῥγοβοηΐ δϑϑυιηθὰ ἰμ0 
σῇ οἷο τηϑαἱαιοτβ ἷ. 

ἴογο οοη᾽θοςογοθ ἐμδὺ ΓΒ ΓΟῸ κα} Βοτῃ 9 ἘΟΡῚ ΠῚ [09 ἴοχὲ οὗ ἔχο- 
ἀπ8 ἢδ886 ὕθθοὴ οπδηχοὰ, Ηθ οοῃἤδϑδβοα, ἢονουοῦ, ἔδαϊ [ΘΓ 18 
ΠΟ ΟΧίΘΓΏΔ) ΟΥ̓ άθῃο9 οὗ ΔΩῪ νοΐ ἴῃ ἴαγοσ οὗ ἴλιὸ σΟ. 90“ 
ἴω Σ0.--ΤᾺ.} 

Β.--ΤῊῈ ΡΙΒΗ͂Τ ΟΟΜΡΕΝΌΙΟΥΒ ΚΑ ΟΕ ΒΑΟΒΙΕΊΟΕ. 

ΟΗΑΡΊΕΒ. ΧΧ, 22-.-96. 

22 Απά Ψοβουδῇ βαϊά υπίο Μοβοβ, Τῆι βμ810 ἑμου 840 απὸ πο οἰ] άγοη οὗἉ 1βϑγϑοῖ, 
29 ὙΘ ΒΑΥ6 βϑϑῃ [μα 1 ἤδυθ ἰδ] κοὰ πὶ} γοὺ ἔγοτα ἢθαυθῃ. Ὑ6 8}}8}} πού τηδκ σ]τῃ 
24 τὰϑ ροαβ οὗ βί]νϑυ, δῖ ὑμ6Σ 8814} γ τωδῖζθ υπίο γοὺ ροα5 οὗ φρο] 4.} Αἢ δἰίδν οἵ δαγίἢ 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΘΕΑΜΜΑΤΙΟΑΙ. . 
1 [γον. 23. {πὸ ὍΠΟΥ ἢ 9 Μαεοτοίίς ῥπηοίυδείοη, ἴΠ6 ᾿ἰἔοτΆ] ἔσληα! ἴα ποπ!ὰ "6: “ Ὑ7α ΠΑ ποῖ τππβκ τ ἢ πιὸ; 

Κοὰδ οἵ κἰϊνοσ δηά κοΐ οἵ βοϊά γ8 δ'νδ!] ποῖ πβδκοὸ πηῖο γοῦ." ὙΤΊ (ἐν 4 ἀ. νἱδίοη οὐ [8 γοῦϑθ, νὰ οὐὐόσε υδὲ 1». Κρ} να 14 
ἴδο Νταὶ εἴαῦδο, 6. 5 “ἴὯο 5881] ποὶ πιδῖκο δ ης,᾽" ὦ, δ., ΔῺΥ κοὰδ, “ ὙΠ} πλο,᾽ ἰ. 6., ἕο "6 οἰ οσὶα οὔ ννογϑμίρ τοσοῦ ἢ 
1206. Τη ἴαγον οἴ (δὶθ σοῃδίτηοσίοη Α180 ἰβ [6 οοπείἀοτγαϊίοη {πὲ ἰπ ἢ 6 τοπάογίης οὔ ἐπθ Α. ΝᾺ δὴ ἀνὰ Το 6 ἡ 8{1πο0ῦ ὁἡ 
δέθτϑ ἴο ὕ6 πιδθ Ὀοίπθϑῃ “ ροὶδ οὔ δἰ γ τ " δηὰ “" χοΐϑ οὔ μοὶ ἡ." ἡ 19 οἴβοῦ βαηᾶ, πονψονον, [9 βαρ} } 0} |8π| οὗἁ [νὸ σαι βο8 
ἔινοῖθ ἴΠ0 τοῃάδοτίης οὗ πο Α. Υ. ΤῊ ἰδέϊος ἰ4 αὐορί»ἀ ὃν ΠΧ Χ. (γῆοτο, μοσονοσ, ψὸ πὰ ὑμῖν ἰποῖθαη οὐ σὺν ἐμοι) ἀπᾷ 

γυ]ς. (τβατο ὮΝ [Ἕδ Ἰοἵϊ ΘΌΙΓΟΙΥ πθϊταμπδίδιϑὰ). Βαϊ ἴδ πιιιονν οὗ δοδ. 1ωΣα ργοίθε {80 υἵμοῖῦ αἰνί δίοη.-- Τα.) 



ΕΧΟΡΤΑΗ͂. 

(μου Β.84}0 Ἰηϑῖκθ αηΐο πι6, δηα β88]ξ βδοῦιῆοθ ὑβογθοη (ΠΥ Ὀυτηί- ΟΠ Πρ, δηαὰ (ἢ 
Ροδοο- ΟΒδυίηρθ, (Ὦγ 5 θΡ, δη4 (μίηθ ΟΧΘΠ : ἴῃ 811 ρΙδοθβ ΜΒΘΓΘ 1 σϑοογα ΤΑΥ͂ μδπλθ 

Ι 25 Μ1}} σοὴθ υῃΐο {δ 66, 8ῃ Μ11 Ὁ16895 96. Απάὰ ἡ δοὺ π|]0 πηδῖζο [ποὺ Τλ8 6] τὴ 
δ. ΔΙ[ΔῪ οὗ βίοπο, (μου β88}} ποὺ δυ114 ἱξ οὗἩ μόνῃ βίο; ἴον 1 (δου 1 ἃρ ἰδ γ ἴοο] 

20 ἀροὰ ἴ{, μου μαϑὺ ρο]] υὐδὰ 1. ΝΟΥ Βμα]ῦ ἰμοὰ ρ»ὸ ὉΡ ὈΥ̓͂ Βίθρ8 υπίο σζαΐηθ δἰίατγ, 
ἰῃδὺ ΠΥ πακθάῃθβθϑ Ὁ6 μοί ἀϊδοογογϑα ἱβόσθοη. 

ἘΧΈΟΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῺῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ,. 

Ἧο ἰἰατὸ ἰο ἀο μοῦ τὶ δἢ δ᾽ ἰοοί μον Ῥθου αν 
Βοοίϊου, ὑμ9 σοττὰ οἵ 4}} ον σα 5, ΟΣ ον οὗ (ἢ 9 
Ὑγ 8016 γἱίαδὶ αν. Τμῖ8 18 ἴοο ᾿ἰ{{160 τοοοχαϊτοα 
τ Π6Ὼ Καὶ] σίνθ8 88 οὴ9 αἰνίβίοη : οὔϑῃβ. χσ. 22-- 
χχίν. 2, ὑπο ὑπὸ {1:16, “1ωοδάϊης ΕθαίαΓο8 ἴῃ 
π6 Οονοηδηί Οομπδίϊιυἱίον,᾽" δοὰ {9 τὰΔ Κο8 ἐδ 9 
βυαϊ νἱδὶοα : 4) ΤῺθ ΖΘΏΘΓΑΙ ἔογλ οὗ [8786] 8 
ὙΣΒιὶρ οὗ αοὰ ; (2) Τὴ 1ᾶν8 οὗ Ϊδγϑοὶ]. Εποθοὶ 
8.88 οὈϑοσγυϑα 80 ἰυτηΐπρ-Ῥοἷηὐ ἰπ 9ὁπ6 Τοϑροοί δἱ 
8}1] ονοπίβ: “Τὴὸ ἔγὶ καί} Ρμθηοιηθηα διὶ 5 
νοῦ Φομ ον ἢ δημοῦῃο0968 ἐδ Τπ ἀδτηθη δὶ ἰατν 
οὗ (80 ὑπϑοογϑου, Α1] 86 Ῥ6ΟρΡ]9 υῖξ (ουγου ; 
Ἀθῃοθ᾽ Δηοί μ᾽ τὴ066 οὗἁ Τογοϊδίίΐοη 8 Θιι ρ]ογοα ἴον 
ὑμ6 ἔυγίμον ἀϊνίηο αἰϑοϊοβατοβ. ΤΠΟΥ Ὁος ἐμαὶ 
Μοϑο8 σαίπον ἤδη αἀοἀα βιου]ὰ Βρϑαῖκ Ὑἱ τ ἐμ θιι, 
᾿πδϑαιυο ἢ 88 (ΠΟΥ͂ Δγο 8]16ἀ νῖζ τηοτίδὶ ἀτοδὰ, 
δηὰ [6Δ 7 ἴον ἐμοὶν ᾿ἴνοβ. [π {πὶδ τ Ὺ ἰῃ 6 ΔΌΓΙΟΥ 
ΟΧΡ δἰ τ ὮΥ Φομονυδὴ τονοδ] θα (6 Οἰ ΟΣ Ἰατγϑ ἴο 
Μοβϑβ, δηὰ ἐβγουρὴ ἷτπη Ὀγοῦρης ἐμθηι ἰο ἐμ6 
ῬΘΟΡΪΘ, τ λογθ88 ΗΘ δα δἀἀγοββοὰ ἐμ ἔθῃ δοω- 
ΤΩ ἀΘΏ5. 1 θα δ οῚ Υ (0 ἐδ6 Ρ600]0.᾽" Ηοντ 
ἘΠ0110 ποῦ 88 ποοάοὰ ἰῃ ογὰϑν ἰο ἀΐβοϑζῃ (μ9 
Κομοϑἷβ οὗ {πὸ ΒΙ τ οἷ οαὶ ταοάΐδίονβ ΒΡ. 

γεν. 22, 28. Εΐανϑ 1Δ]]|ςϑᾶ τσὶ τ χοῦ ἕτζοσῃ 
ΒΘΑνΘῺ.---Τ δ ἰ8 ὑπὸ Ὀδδῖ8 ἴον ἐμ ποζαίϊ το ρατὶ 
οὗ ἐλ ἰποοσγδίϊο γυἰΐυβὶ, δηᾶ δἱ {9 βδι6 (ἰτηϑ ἢ} 8 
ΟΧΡΙδηδίοἢ Οὗ [6 τΟΥΘΕΪΡ οὗ ἱπιδκοθ δῃὰ ἰὰο]8. 
Τμὶθ τοϑίϑ οα (89 ἴϑΈΟΥ ἰμαὶ σον οδπηοί 8Ρ- 
ἀόναυ τΏ6ἢ ἴγοιιυ Βοδύϑῃ, 8δηἃ ἰδδὲ δὴ οαηηοὶ 
ΘΔΥ ἰμ0 πογὰ οὗὨ Φοβουδὴ ἤγοτῃ ἤϑαύθῃ : {πδὶ 

ὑπογοίοσο ἱπιαροθ οὗ ρμοάβ δῃὰ ΒοδυθΩΪΥ οὐ᾽θοὶβ 
ΔΙΘ ὨΘΟΘΒΒΘΡΥ 88 τηθαΐθ Ὀοίποση ἰΠ9 ΠΟῪ δοὰ 
τϑηκιθᾶ, [{ 8 ἰο Ὀθ ἱηΐοττοα ἤγοιι (89 ἤογοχο- 
ἱης (μὲ (18 Ῥτολὶ Ὀἱ(ΐοη ἀοθα ποΐ ϑχοϊαὰρ [86 
τι αἰ Δίου ῖρ οὐ ΜΟΒ868, 5{}}} 1088 [8:6 τηοἀϊαίονβαῖρ 
οὗ Ομ γῖϑὲ ἱπ ἰμ9 Νοὸνγ Οογθηδηί, ἔον ἰὶ ἰ8 ἑμ του ρα 
1818 τϑϑὶ τποάϊδίϊου ὑμδὲ βθανθὰ ἰ8 ἰο 6 Ὀτουρὰὶ 
(0 δα τί, πὰ δυπηδηΐϊ ν πηϊϊθὰ ἰῃ ἐμ6 Ηοῖὶγ αΒοϑί, 
ἘΧΥ(Βθσηοσθ, ἐὺ 8 (0 09 ποιἱοοα ἐμαὶ ἐΐ8 Ῥτγολὶὶ- 
(ἴοα 8 ρίνθῃ ΒΟΓΘ 88 ἃ Δ Υοβρθοίϊηρ, ὙΟΣΒΕΪΡ 
ὙὮΘΓΟΔΒ ἰπ ὑδ6 ἀθοδίοραο ἰὲ 88 8 ζασἀδιηφηίαί 
οἰ ἶ64] δἰ φηΐβοθθοθ. Ηθηοθ τὸ τοαὰ Ὦθσο: Ὑ9 
888}} ποῖ τῇδ κὸ ἜΝ, τ] τὰθ,᾽᾿ ὈῪ πβὶοῖι ἰ8 ἀθδβὶᾳ- 
πδίοὰ {86 δαογδίΐοῃ οὔ ἱπιαροα ἰῃ σοὶ: σίου δοτ- 
Υἱοθδ, 8ἃ8 ἱπυοϊνίηρς (9 ρογὰ οὗὨ ἰὰἀο]αίγγ. [ἱ 18 
διότ ἱποϊ θη }}Ὺ βασροβιοαὰ μὲ ᾿πιαροθβ αΓΘ ῥτο- 
δ δ᾽ ιε4 Ὀθοδυβο ϑϑμουδὴ γ785 γοὶϊοὰ ἰὴ α οἱουὰ, 
διά, “85 8 ἈΘΔΥΘΏΪΥ Ὀρίπρ, οδἢ ὃθ ρἰοἰαγοά ὈΥ͂ πὸ 
ΘΑΡΓΪΥ τοοίοτῖα],᾽᾿ (ΚοΙ}.) 

γεν. 24. Τὴ »οείϊἴυα ἰαιο 97 τοογελῖρ. Ἐορατά- 
ἴῃς ἰΐ 88 οογίαία (μδὲ μοῦ δὰ Ὀθθῃ δἰγοδαῦ 8 
ἰγϑα!ἰοη δὶ βαγυΐὶοο οὔ Θοὐ, δοππροϊθὰ πίῃ βαογὶ- 
Βοΐδ] γ7}168, νγϑ σδῃῃοί [Ἀ1] (0 ἀΐδοοῦ μ6 ΓΘ 8 ἀοϑί ζῃ 
ἴο οουῃίοταοί Ἔχ Γαυ βθΏΟσο8, δι ἰ0 ργοβοηί ἴῃ 
{86 8ϊ᾽ πιρ]οϑὺ ροϑδϑὶ Ὁ]9 ἤοσταὰ ἐμ ΐἷβ τἰία 4] ἀονοιϑά ἰοὸ 
ἱβοοστγηίίο πογϑμῖρ. [1 τηϑῦ Ὀ6 ἰδ ίκθῃ 88 βἰχζηϊᾶ- 
οϑηὶ ἴον {18 δΒΟΡΥΪοα οὗ (ἢ 6 ΟΠ ΌΓΟΝ αἷδο, ἐμαὶ ἐδ 18 
ἰυπαδιηθηίαϊ, δἰ ρ]6 τοχυϊαιΐοι ἀϊὰ ποῖ οχοϊυ ὰθ 
ζαγίμος ἀογοϑὶοριμθηὶθ, ΟΥ ΘΥΘῺ πιο! βοαίουβ. ΟΥ̓ 

ΘΟΌΓΒΟ ὑμ6 τηοϊ δοδίϊοῃ οὗ (18 ουλνανὰ Σηδηΐ- 
οδιδιΐϊοι οὗ οἰοἐν παυϑὲ μδτὸ δὴ ἱἁπνασὰ ρστουρα. 
ΗΟΝ ἰδθη ἀϊὰ ἐδ᾽ι6 δἰίδυ οὗὁὨ [16 ἰδ ΌΘΓΏ 8019 (0ΟῪὟ 
ουαἱ οὗ (Π9 ἸΟΙΥ δἰίδν οὐ οδγίδνι. οΟΥὐὁ οὐ μόνη 
δίοῃοϑθῖ ἘΕἸγεὶ, ἰ 8 ἰο Ὁ6 οοποϊἀονοὰ ἰδὲ {86 ΔΙία ῦ 
Οὗ 118 ἰδΌοσμδοϊο τγὰϑ ἐβγϑοίοϊἀ : ἐδ δἱίδ οὗἁ 
δυγης-οὔἶοχίπρα ἴα (80 οουσὶ (χχγϊϊ. 1); (809 ΔΙίΑΥ 
οὗ ᾿ἰπσθῆ8ο ἰῃ ἰδ ΒδποίθαΥ (χχχ. 1); δῃᾶὰ (δ9 
Ἰλογογοεδοαὺ ἴῃ (86 ΗοΪΥ οὗ ᾿01168 (ΧχΥΪ. 84; χχγ. 
21). Το αἰίδν οὔ Ὀαυγηί- οὔσης; τγ͵δϑ οὗ δοϑδοὶδ 
ψνοορά, ογδυϊαϊὰ τῦῖϊῃ ΟΟΡΡΟΣ, δὰ ἰμτοθ ουδὶ(ϑ 
εἰκῆ. Τὴ δἰίδυ οὔ ἱβσθηβο, 8690 οἵ δοδοῖδ πγοοὰ, 
ΔΒ οὐοσϊδϊὰ τι κοϊὰ; δη8}}γ, {Π0 το σογ- 80 δὲ 
28 Οὗ Ρῦγο μοϊά, Τ|Δῖβ σγδάδίϊοη Ῥοϊηΐβ Ὁδοῖκ 
ἕγοιι (89 χκοϊα [τοῦ {89 αἰάϊῃς δηὰ (ῃ9 ΘΟΡΡΘΣ 
ἴο (δὸ βἰδιιϊπρ-ροϊπί, (86 δ]ίδν οὗ δατί οὐ οὗ 
δίοῃθ. Τμ18 ῥγϊαἱιῖτο ἔοτια οοπἰϊπποα ἰο Ὀ6 (89 
ὨΟΓΙΏ8] {γ}9 70: (Π9 αἸίδτ τ οι, πον μδἰδη πᾷ 
86 ὅχοά οδοιίτο ἰὰ ἰμ9 Θχοϊυβίνο ὉΪδο6 οὗἨ Ὑ07- 
ΒΕΪΡ, ΘΟ δ᾽ ὙΔΥΒ ὈΓΟΒΟΣ  Ὀθα [ὉΓ ΟΣ ΓΔΟΓΟΣΠΔΥΥ͂ 
Ῥίδοοβ οὗ γουϑἰαἰΐοη (θουΐ. χχυὶΐ. ὅ; 7088. Υἱὶὶ. 
80; Ταάρ. νἱ. 26). Νοί οἷν ἰδο σαί, θὰ} 6150 
(8 ἀυίγ, οὗ παν κί ηρ, ΌὉΥ 8Δ]|.8 8 Τγ08] Ρ]4668 οὗ Σ6- 
ὙΘ] δ Ι 0η8, γΥυ88 ἐΒοΥΟΙΌΤΘ Σοϑοσυϑᾶ; (Π6 ἩΟΥΒΕΪΡ 1ἢ 
ἰὴ Ρ]δ0685 Θβὶ ἢν 0] ονγθα 88 ΔῈ δῦυβθ. Οἷ]γ ἴῃ 
οΡροβίϊίου ἰο (818 δΌυ86 ἴγ88 (ἢ 6 ΟΘΏΓΓΔ] ΒΒΠΟΓΑΥΥ͂ 
ἐμ ὁχο]υβῖνο ρἾἷδοθ οὗ τογϑεὶρ; δυΐ 1 νϑδ ἰο Ὁθ 
οχροοίθϑα (μιδὲ ἃ ροΣΙαδηθηί 8.(ΔῪ ἴῃ ἰδ 9 Βα οἴ ΔΥΥ 
οουϊὰ ποὲ σοπίΐϊπαο ἰο ὉΘ 80 τουσοῖ ᾿ἶκο 8 πδίιγαὶ 
τον, Ὀαΐ δὰ ἰο θ6 Βγτ 1 1 68}}γ σοπίοστηθα [0 
118 δυγγουπάϊηρθ ἴῃ (ἢ ΒδηοίθδγΥ. 
ἢ αἰῖδσ οὗ ϑασίῃ.--- “ΤῈ δ᾽ίδτ, 88 δὴ οἷϑ- 

γδίϊου Ὀν11} οὐ θαυ ΟΥ ὈΠΏΘΥΙ βίοι δ, δυτ Ὁ 0]1165 
19 οἱογαδιίοη οὗ πἰϑὴ ἰο ἐλ 9 θοὰ ψ8ο ἰδ Θηἰγοηθὰ 
οἱ γα, ἰῃ Βοδυθη"" (Κοὶ}). Μοβί ϑβρϑοὶδιν ἀξ 
8 8 τπηοῃυταθηὶ οὗἩ ὑπο οἷδοθ ὝΠΕΓΘ αοἀ ͵8 Γ6- 
γϑαϊοὰ; (μὴ 8 δυτωῦοὶ οὗἩ {89 ΓΘΒΡΟΏΒΘ οὗ ἃ ἢπ- 
τηδῃ δοὰ] γί οἰἀΐηρ ἰο [89 αἰνῖπο ο04]}, 6 6ῃ. χὶϊ. 7; 
χχὶὶ. 9: χχυϊϊὶ. 18; Ἐχ. ἰϊϊ. 12, εἰς. Ἡδηοθ ἴἰ 8 
βαϊὰ: “1ὴ 34}1 ρίδοϑθθ ΠΘΓΘ 1 ΟΑ1860 ΤΩΥ͂ Π816 (0 
6 γτοιμοιδογθά. ““ΟΘΏΘΓΑΙΥ,᾿᾿ 8878 ΚΗΟδΟΪ, 
“9 Ῥδβδρθ 18 τοί γοα 0 (89 δἰίον οἵ (86 ἰδθον- 
Ὡδοῖθ, Ἡἰσἂ Βα ΒΘ  ΘΠΓΥ ὦ 8 [0 δίδια ΠΟΥ ΒΟΓΘ, 
ὨΟῊῪ ἰμοτθ. Βυΐ (818 ΜΠΙ ποὶ ἀο. Εον (1) 89 
ΔΌΪΒΟΣ ἱῃ Ὧ0 ὙΘΥ Ῥοϊπίδ ἰο ἐμἷ8 βίηρ)οθ, ραυι ουϊδν 
δ᾽ίδτ, Ὀυὺ βρϑϑῖβ αὐἱΐθ σοΏΘΡΑΙΪΥ οὗ ΔΌΥ βαοτὶ βοὶδὶ 
ΜΟΥΒΕΐΪρ οὗὁἨ Φομονδῖ, δηὰ χίντϑϑ πὸ οσοδδβίοῃ (0 
Ὁτίης ἴῃ (86 ἰΔΌΘΓΗδΔΟοΙΘ Β6ΓΘ σΟὨύΓΑΓΥ ἰο (Π9 60ῃ- 
ποοίΐοα. (2) Τπ6 δ᾽ίαν οὐ Ὀυγηιοογίηρ ἴῃ (860 
ἐδ ὈοΡΏδοῖθ ͵ὸ8 ποί τηϑδὰθ οὗ οαγίι,, Ὀὰὶ δοπμβὶ διὰ 
οὗ Ὀοᾶγὰβ οὐθυ]δὶὰ πῖϊπ ΘΟΡΡΟΡ (χχυϊὶ. 1 ᾳ.). 
(8) Φεπονδὰ σου]ὰ ποὺ Β8ὺ (δαὶ Ηδ πουϊὰ δοπιθ 
ἰο ἴδβύϑδϑὶ δἱ ΟΥ̓ΘΡΥ͂ ρίδοο ἮΔΘΓΘ ἴδο ἰδΌΘΓΠ 806 
βιοοά, Ὀθοδιϑδα Ηδθ ἀποὶὶ ἰὰ (Ὧθ ἰΔΌΘΣΏΔοΪΘ, δηὰ 
ἴῃ ἐὺ πϑὴΐ πὶ [6γ86] (χ ϊϊ!. 21 84.., δέ6.)." Βιυῖ 
(πουρὰ (Π6 ἰΔΌΘΤ 8019 ἀδηοίοβ (86 ἰοραὶ δηἃ βυι- 
θο] σαὶ τοβίάθησο οὗ Φομονδὰ, γοὶ (μὲ ἀοθ8 ποὶ 
τα δὴ (δαὶ Φοπονδ ἰῃ 8 υϊηδὴ ὙΔΥ δηὰ ρϑγρο- 
ἰ}}γ ἀνγ 6118 ἰῃ ἰ8 6 ἰδθθγηβοϊθο. Τὸ (Δ ΌΘΤδοΙὶθ 
85 ΟἿΪΥ (80 ΡΪδο6 ν ΒΟΡΘ Ηδ 88 ζΘΠΘΓΘΙΥ ἰο 6 
ουπὰ, τηοτο ἐμ δ ΘΙΒΟΉΎΒΟΓΟ, δηὰ ΓΤῸΓ (86 τ .019 
Ῥϑορῖο; Ὀαἱ ΦοΒοτδ 88 ποῖ οορῃβηθὰ ἰο ἐδ ἴδ- 
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Ῥογηδοΐϊθ. Τμὸ ἀοβὶ χηδιΐου οὗἉ ἐμ δἰΐδν οὗ Ὀυτηί- 
οουίηκ 88 056 οὗ ΘΟΡΡΘΥ ΒΏῃ0Ὑ8 ἰδ 8 Υἰβίηβς 866} 
ἯΔ228 [οσιηθὰ : ἔγοτα ἰ.6 Θϑυ ἢ ἰο βίοῃο, δηὰ ἔγοιῃ 
δίοῃθ (0 ΘΟΡΡΘΓ, δὰ ἔγοιο {ιἷ8 8311}} εἴριον ἰο χοϊά 
γἰδίο δῃὰ ἰο 8011 ροϊά. 8.0 ἱπ (110 ἯΔΥ οὗ βοῖ- 
δυστοπᾶον, οὗ οὔουϊηρβ ὑπᾶοσ (μ9 ὅτο οὗ ἀοὐ᾿ 8 
δα! -γουοϊδιΐϊοῦ, οοὐ οὗἩ ἰδ9 δὴ οὗ δδϑσίἢῃ ἐδ 
ἰοτιθὰ 86 βϑοοπὰ τϑῃ, ἰδ ομὶ]ὰ οὔ κοϊάδθη 
Ἰρὰι. Οπ (89 ογἰ χῖπϑὶ ἴοσγπι οὗ δ΄ δ .β, θδυὶἢ θῃ- 
οἰοσεοὰ τ ῖτ ἰατῦ, υἱά. Κποῦοὶ], Ρ. 211. ΑΒ δἰ] 
83 ἰδ0 οΥἶ αἰ ἢ Δ) [ότι οὗὨ [86 δ᾽ίδν δγθ {π6 οτὶ χὶ πὶ 
ἔοτιιβ οὗ οὔουῖϊημδ: Ὀυτη-οἴἴοτί περ δη ἃ (μδηκ- 
οδεγίπαθ. Βοὶδ σοπδίϊταἱθ ἰμ9 ἄγ τδιἰδοδιϊ οι 
οὔ 6 Ῥαβδβουορ, τοὶ ἐπ ἰδ [ον ΐοα] σἰϊααὶ 
ὈγϑΏ 68 ουὐ 8|}}} ἐγ ΠΥ. ν 

γον. 25. Απ εἱἴδσ οὗ αἴοῃο --- πὸ δϑρ  σδίϊοη 
οὗ τοὶ ουβ θη ΔΙΟΥ ΤΠΟΣΘ ἱπῃροβίης [ΌΤ8 οὔ 
ὙΟΣΒΗΪΡ 18 ποῖ Ῥτγοβὶ θα Ὀγ Φοῃονδα, Ὀὰὶ ἐΐ ἐ8 
τεδίτϊοιθα. ΤῈ Ββίοῃθ δ᾽}. ΤῶῪὁ ω (ὁ Ὧθ Ὠ0 δρίθῃ- 
αἰὰ δἰσποίασο. ΒΥ ΔῺΥ ΒΒδὺρ ἴσου (2 Π, ζθῃθ- 

ΤΑΙ Σισοτα) (ὮΘ δίοηθ 18 ἀοβοογαίθά---ἶ, ὁ., συ Σ 
{8680 οἰτουϊηβίϑησεθ; [ὉΓ ΠΟΥ 68} ἐμ6 ὙΟΥΘὮΪΡ- 
ῬΘΡ, θη τοδὶ υΐπρ 8 ὩΘῪ γογυοϊδίΐοη ἤγοῖα αοά, 
ὃο (Βἰπἰκίηρ οὗ ἀδοκίηῃς [80 Δ|ἰΔγ “1716 ρτϑοϑρὲ 
ΟΟΟΌΓΒ δ(δίη ἱῃ θα. χχυϊὶ. ὃ 8αᾳ.; δῃηὰ δἰίδνβ οἴ 
ὈΠΏΘΤΙ Βί0η0 81Θ τηθπἰϊομθὰ ἰπ ΨοΒἢ. Υἱϊὶ. 31: 1 
ΕΚίηχθ χΧΥΡ. 82; 1 Μδοο. ἰν. 47. ΤΉΟΥ τοῦθ 
ἴουπὰ 6180 6] 8θ ΓΘ. 6. 9.) ἰπ Ττονίξοπὰ,᾿᾿ (Καο- 
061.) Το ορίπίοι ἐδδὶ ἰἰότα βίομο νδϑ Ἰοοκοὰ 

ΟΠ 88 ΒΡΌΣΙΟΌΒ ὁπ δδγαϊν 6 πιαϊπίαὶ δά, οοηδβὶ- 
ἀοείης [Π6 τοοοχοϊίΐοη οὗ σατο δηὰ τὶ ἴῃ οὐ οὺ 
Σοϊδίϊουβ. Βυΐί υἱά, Καοδο], Ρ. 212. Οοπποοιοὰ 
ἢ {89 τοὶ σοϑίγ οἰΐοῃ ἴῃ σοσαγὰ ἰο (Π9 ΒρΊ πον 
οὗ [80 βίο! 9 ἰδ ἰ8 ἔμ δεσοηὰ: ΝΟΙΊΒΟΣ... ὉΚ 
δῖθρΡ8.---ΤῊ ΤΟΓΘ 5Β|0}8, (86 τῇ γα ἱπιροβίης (μ 9 
δἰίδν; (ΒΟΥΘΙΌΤΟ ΠΟ βίερϑβί 7116 γθᾶβοῃ ἰβ: “(δδὶ 
ΠΥ πδκθάηθθβ Ὀ6 οὐ ὑποογοτοα Ὀοίοτο ἱ(.᾽ Β6- 
ἴοτο ἱΐ͵, 88 Ὀοΐπᾷ (Π6 βυαθοὶ οὗ ἀοα᾽ 8 ργϑβϑθῃοο. 
[Βαι ἰο Ηοῦχον ΒΩΥΒ: “08 ἰἰ.""--Τ5Β.1 ΑΒ (86 
ΒΔ 09 ΒυΠΌ 0 10 8}}} οονοῦϑ ἐδ8ὸ βίῃ οἵ ηϑη Ὀ6- 
ἔοτϑ αο4, 80 ἰΒ9 Ὡδκϑάμῃοϑβδ οὐ ἰμθ οὔδσον βῃουϊ ἃ 
Τοιηδίη οονογθα, 88 8 τοι ΐμ ον οὗὨ Β18 δἰ α Ὁ} 688 
Ὀοΐοτο ἀοα δηὰ Ὀοίοσο Ηΐβ δἱίαυύ. Τὴ οἰ ῖοαὶ 
δἰ49 οΥ̓͂ ἰδ ἱμβουρμΐ ἰθ ὑμΐδ: ἱμαὺ ἃ Κποπ)οὰμβο 
οὗ {818 Θχροόοϑαγο πΐσμὶ ἀἰδίυγ (6 ΓΘΥΘΓΘΏΘ66 οὗ 
(80 οὔοτοσ, Βιυῖΐ ᾿πδβιηθοἣ 88 (86 ἰδίθυ δ᾽ ἰδ οὗ 
[86 τἰϊαδὶ] βοσνΐοο ἰπ (9 ἱδΌθΡδοϊθ Ἧδβ ἰὩγ80 
οὐ ἷ 18 δἰ κα, δηὰ {μθγοΌΓ ῬγΟΌΘΌΪΥ ποοάρὰ βί6 08 
(μον. ἰχ. 22), (89 ῥτἱεδὶβ δά ἰο ρυὺ οἢ ἰΓΟΒΟΥΒ 
(χχυὶϊ, 42). 

4 [“1Τ| ποῦ] βοοῖὰ [δὲ [ἢ δἴο ὁ ἩΙΟἷλ 65 πη ΠΟΤ, ἔμ 6 Γὸ- 
ἴοτο πηϊουτοά δὰ πηδιδηϊοηυοά, ἰοαηὰ ἔῃ ἴηθ οσοηαϊτίοη ἴῃ 
το ἢ ἴ)6 Οτγοδῖου ἸοἿὉ ἐξ, 85 τοβα σὰ δὲ πηδιυἱοταῖϊοα δηὰ 
Ῥυτο, δηὰ νὰ ἐπογοίοτο γοαῖγοὰ ἴο Ὀ6 υϑοά. δἰτα δῦ ατϑ [89 
ΡΘΘΒΟΤΘ ἕοῦ (6 σοτατδη48 οἷ ἴο ΟΥ̓Υ σπείγαϊθα δηΐτ8]5 (ον. 
Χχί!, 24), ἴο γϑοοῖνο ἰηἴο ἐδ 6 οοηρστορηίίος ἃ πὰς ]αϊοὰ τηδ 
(θουΐ. χχ!. 1), ἐο ρῥγορακδῖθ μὴν λα Ῥοαδδὶβ δαπὰ σταίη 
ἴμ6Υ. χίχ. 19). δοσ ἴο Ῥυΐ ο ἴἢ:6 οἱοίϊοδ οὗ [λ9 ΟΡροδβί᾽θ βὸχ 
Θουΐ, χχίί, δ).," Εποθοὶ, .. 5...-Τὰ.] 

σ.--ἘΓΆ8 1 ΒΟῈΜ ΟΕ ΤῊΕΒ ΓΑῪ ΟΕ 15 ῬΡΟΙΙΤΊΟΑΙ, ΟΟΜΜΟΝΎΤΕΑΙΤΗ. 

Ομάρτεε ΧΧΙ͂, 1---ΧΧΊ ], 88. 

α. ἈΕἰσλιί 9. Ῥεγδοπαὶ ἔγεεάοπι (αοοοταΐπς ἰο Βεγίλεαι, ἱεπ ἱπ πωπιδετ). 

1 Νον [686 αγὸ [86 Ἰυάρτηοηίβ [γα  Π8}668] τ ΒΙΟΣ ἰθοὺ βμαὶς βοὲ Ὀοίοσθ ἐδ θιη. 
2 Τῇ [πθ}7 ἰδοὺ Ὀὺγ [Ὀυγεβι} δὴ ἩΘΌΓΘΥ βογυδηΐ, δὶ Χ γδΥΒ 6 588}} βΒεῦγνο : δηά ἴῃ 
ὃ {86 Βαονϑηίῃ Βα 888}] γὸ ουὐ ἔγϑϑ ἔοσ ποϊμβίηρ. 1 Βὸ οϑαηθ [φομ!6] ἴῃ ὉΥ͂ ἰπη56 1, ἢθ 

588}} γῸὸ 
4 Ἀϊ. 

ουῦ ὈΥ Εἰταβοὶ ἢ: ἢ Ἀθ6 πόσο [06] τηδυτὶοα, (ΒΘ ἢ 8 τ 1 884}} γὸ ουὐ πιῇ 
1 Ὠ18 τηδδίοσ ᾶνθ σίνοη [ρ]ν6] Ὠἷπ ἃ 16, Δπα 886 Βανθ θογῇθ [0687] Βΐτα 

8018 ΟΥ ἀδυρἢίοτβ, [6 Μ116 δηα ΠΟΥ ΟΒ᾿]ἤτθη 888}} 06 ὮΡῚ τηϑβύοσ᾽ Ββ, δῃα Ὧἢθ 8}8}} ρῸ 
δ ουὖ Ὁγ Βἰπι56}. Απά 1 [Π0 βογνδῃίύ 88.811} Ὁ] ΔΙ ]Ὺ ΒΔΥ, 1 ἸΟΥΘ ΤΑΥ͂ ΤηΔΒ[ΘΓ, ΤΩ ὙΜΪ16, 
6 δπᾶ τὰν οὨ]]άγθη ; 1 Μ11}] ποῖ ρῸὸ ουἱ ἔγθθ: ὑμϑῃ Ὦ]Β πιββίθυ 8881} Ὀσὶηρ πἷπὶ υπίο (ἢ 6 
Ἰυᾶροθ [(οἀ] ; μθ 8841] 4180 Ὀγίπρ' ἷπὶ ἴο {Π6 ἋΟΟΓ, ΟΓ ἀπο {π6 ἀοοΙ-ροβῖ ; δῃα δΪ8 
τοδϑίθυ 888} ὈΟσῸ 818 θᾶ ἐβγουρῇὰ ΜΠῺ δὴ 80]; δῃα 86 8881} βοῦνθ ᾿ΐπὶ ΦΌΓΟΘΥΘΓ. 

7 Απὰ [[πν86}] ἃ Ιηδη 56}] [56]161}}} ἷβ ἀαιιρ μύθου ἴο Ὀ6 ἃ τη] α-βοσνδηί, Βῃ6 888}} ηοί 
8 ρῸ ουῇϊ 88 (86 το -Βουνδηίβ ἀο. [Ὁ 886 ΡΙ6Ά86 ποῦ ΒΘΓ Τηδδία τΠῸ Παίἢ Ὀοίγοιῃοὰ 
δὲ ἴο Ηἰπιβο δ. [6 η 8}.4}} ἢ6 Ἰοὺ Β6ὺ 6 Γϑαθθῃγθᾶ : ἰο 86}} ΠΥ υπΐο0 ἃ βίγϑηρα Πδί 0 

9 6 888]1 ἴᾶγθ Ὡ0 ῬΟΥΘΓ, βοοὶηρ δ6 παίῃ ἀθδ]ὺ ἀθοοὶ {Ὁ}}γῪ τὶ ἤ6γ. Απὰ 1 6 ᾶνθ 
θείτοϊμοά [Ὀαἰγοί] 6 Γ᾽ υῃΐο ὨΐΒ βοῃ, 86 5888}} 4684] τι ΒΘΓ δου {ῃ6 Ἰδηηο" οὗ 

10 ἀδυρμίοτβ. [Ὁ Β6 ἰδῖκο δἰπι δῃοίμοσ ευἱΐδ; μοῦ ἔοοα, ΒΟΥ ταϊιηθηΐ, δὰ ἤθὺ ἀυίγ οὗ 

ΤΕΈΧΥΤΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 [Υὲγ. 8. Τὴο ἘΟΌΓΘ Πότο, δοοοτάϊης ἴο ἴ80 ἘΚ ἸΒΙΒὮ, [6 κἶ), δηὰ {{ {18 τογο ζΟ] ον, τὸ δῃου ἃ ἮδΥο ἴο ἰγβηλ]αῖθ 

«τὰ Θεά 66, Κοδοησα ἍΠ16Γ ἀηἃ οΟἴδοτα: “80 ἔπαὶ δ9 δδὲρβ: ἢοὲΐ Ὀοϊσοι ϑὰ (ΟσΣὨ ΤΙ οὶ Ὀοίτοι ἢ) ἢ 9." ἘΤῆῃο Καὶ τὶ τοϑδ ἦ5, 

“4 ἠηίο Βἷπι "ΟΣ κ᾿ Ὡηΐϊο πἰπιποι ζ" ΤῊ Ϊ8 γίο! 6 τις ἢ ἐπ Θαδίθαὲ ΒθΏ,66, Δ ἃ [6 οδρθοί!}} οοπδειωϑὰ ὈΥ ἐδ 6 σοῃδίἀοταίίοη ἴδ ας 

Ἵ᾽ οἵἉἁ 1ἰρε 17 πιϑθσδ, ποῖ “ Ῥοΐγοιδ," Ὀπξ “δρροί:ς," “ ἀοδίη9." Ἐο]]ονσοὰ ὉῪ ἢ.9 Ὀδῦτγο, [ξ ἸΏΔΥ ἰπ [89 σοπηθοίοἢ ΟΟΏΥΘΥ͂ 

(δ6Ὶ ποξίου οἵ Βοϊσοι δῖ; Ὀπὲὶ υδοὰ Δὺυδοϊυἰοῖγ, [Σ ὁαθοξ ΟΟΏΥΘΥ [ἴ.--.] 



84 ἘΧΟΘΌΤΞΗ. 

11 τηδυσῖαρο [τηϑγγίασο 4167 8841] Βα ποῖ ἀϊπιϊηϊδῃ. Απα 1 μ6 40 ποΐ {8686 ἔσθ απίο 
μ6γ, ἰμϑὴ 588}} βμ ρὸ οὰΐ ἔτοϑ [ἴογ ποίμίηρ], πἰϊμουῦ τποπογ. 

ὃ. Οπ Μωγάεν απὰ Βοάιὶῃ 7ηγωτίοα. Β'πϑ ἀασαϊπεοί ἰλε 7 9 οπο᾿ ὁ Νεῖσλδον. (Τεπ ἡ πείσιδεν, ἀοεοτά- 
ἐσ ἰο Βετγίλεαι.) 

12 Ηϑὸ {δαὐ βυρί(οἢ ἃ τηδη, Βὸ {παὺ 6 αἴθ [α]6}}}, Β1}8}1 ὈῸ6 Βυγοῖῦ ρυΐ ἴο ἀρβδίῃ. 
18 Απὰ 18 τηδῃ 116 ποῦ ἰπ ψαῖῦ, θυῦ αοἀ ἀοἸ νον λΐπν ἰηΐο Ὠἷ8 Βαμα [ἠπκὸ 1. ὨΆΡΡρθη 
14 ἰο }}18 8ηα}5]; [θη 1 Μ|1 ἀρροϊηΐ [66 8 ΡΙδοθ ψΒΙΒΟΡ ΒΘ 84}} οο. Βυΐ [414] 

1 [πῇ] ἃ τλδῃ φοτηθ [σοτμηθὶ ἢ] ὈΓΘΒΘΌΠΙΡΓΟΌΒΙΥ ὈΡΟῚ 18 ΠΟΙΡΉΌΟΣ, ὑο ΒΙδὺ ἢΐπὶ 
15 σι σα]]6; ἔθου 84} ἰδίκθ Ἀ1πὶ ἔγοσῃ Π}106 8]187, ὑπ΄ ἢΘ ΤΠΔΥῪ ἀ16θ.ἁ. Απάα δ6 ἐμαί 
10 βιηϊθι ἢ} 18 ἔῃ 6, ΟΥ ΪΒ τη Ὁ, 8181} 06 ΒΌΓΟΙΥ ρυΐ ἰο ἀοϑβ!ᾳ ΑἈπάὰ ἢ ἰῃδὶ β[68}- 

ο'ἢ ἃ τηδῃ, 8ηα β6]] (ἢ Βϊπι, οὐ 1. 6 θ6 ἔουμπά ἴῃ 8 Βδηά, ἢ 58}8}} βυ γε ὶΥ θ6 ρμαυΐ ἴο 
17 ἀοαῖῃ. Απηά Βθ μδ΄ συγβοίὰ [το ν}]60}}}} 8 ΤἈΒΘΣ, ΟΥ Ϊ8Β τηοῦμοσ, 88}} βυγεὶν 6 
18 ρυΐ ἰο ἀδραῖῃ. Απὰ 1 [61] πηοη βίγινο ἱορϑίῃοσ, δῃα 0Π6 βιηἶύθ [βῃλὶ Γο ἢ} Δμο ΠῸΓ 

{86 οἰμον 7] τὴ ἃ βίομθ, οὐ ΜΠ λὴθ ἢβί, δῃὰ δ αἴθ [ἀϊ6[}} ποί, Ὀὰϊ Κοαροία 
19 Πϊβ θεα: 1 ἢθ γχἶβθ δραίῃ, δῃα σα] δτοδα Ὁροη ἢ18 βίδβὶ [Π6ῃ 814}} ἢ6 {μαὺ βιηοίθ 

λΐην 6 υϊῦ : ΟὨ]Υ ΒΘ 8588}} ΡΑῪ [οΥ [86 1088 οἵ ᾿ΐ8 ἔτηθ, δηαὰ 8881} οδυβα ἀΐπι ἰο ΒΘ 
20 {πογουρν μοα]θα, Απά 1 [68] 8 Τηδῃ Βυλ1ύα [5.106 0} 15 βΒοσυδηΐ, ΟΥΓ Π]1Β τη], 

ΜΠ 8 τς, δηα πο ἀϊο [ἀ161}}} ὉΠὰΟΡ ἷβ Βαπαὰ; μ6 888}} Ὀθ ΒΓΟΙΥ Ὀυπὶβηθα, 
21 Νοιὐπιιμηβίιαπαΐηρ, 1 ἢ6 οΘομϊηθ ἃ ἀΔΥ ΟΥ̓ το, ΒΘ 8881} μοῦ Ὀ6 ἀρταὺει : ἴὸγ Βὸ ὦ 
22 ὮῚΒ τῆοηογ. [ἢ [πᾶ ψἘΒ6η] τηθῃ βίτῖγο, δηὰ δυγ 8 ποσδη πὶ. 6114, Βο {δαὶ ΠΟΥ 

ἔργα! ἀδορατὶ ἤοηι ἤδγ [ἀθραγί], δῃὰ γϑῖί ὯῸ σα ἰβοδίθ [Ὁ]]Ο: Ὠ6 8}}4}} 6 Βυγοὶῦ 
Ρυμίβμοα [Πη66], δοοογαϊηρ 85 [6 Μοπδ π᾿ Β Πυβθαπα {111 [88.411] ΙΔ΄ ὕροὰ ϊηι: 

23 8ηα [6 8}}8}] ΡΔΥ͂ 85 [Π6 Ἰυάρεβ ἀοίογηνπθ,͵. Απά 1 ἀπν ταϊβοιί ο ΦΌ]]ονν, ἔθη ἔδου 
24 58} σῖνα 11 ἴον 11ἴ86, Εἶγο [ῸΓ δυϑ, ἰοοί ἢ ἴογ ἑοοίβ, βαπὰ [ἴῸγ βαπά, ἴοοί ἴον ἴοοί, 
20, 26 Βυτχηΐηρ ἴογ Ὀυτηΐϊηρ, πουμα ΤῸΣ ψουηα, βιγῖρθ ἰὸν βέσρθ. ἀπά 1: [π6}} 8 

ΤΩΔῊ Β11Ϊ6 [Βηλ1{ο[ἢ}] [86 6γ6 ΟΥἁ 15 βοαυνδηΐ, Οὐ [0.6 ογο οὗ 818 τηδὶα, δαὺ 1Ὁ Ρδυίβῃ 
27 [πᾶ ἀοδίτογϑί 1]: 86 588}] Ἰοὺ Εἶπα ρῸ γθϑ 0 18 δυϑβ β8Κο. Απά ἰδ μο βιρϊίθ 

οαὺ ἈΒ Σ] 8 -ϑογνϑη 8 ἑοοί, ΟΓ ἢΪΒ Τη81-βοσυδη  Β ὑοοί ; ΒΘ 888}} 1οἱ δἷπὶ γζὸ ἔγϑϑ 
ἴοῸΥ 815 ὑοοῦ δ᾿ Β β8 Κα. 

6. 7η7ωγίδα τεδυεπσ ὕγοπι Πεϊαίίοπε 97 Ῥγορεγίψ. Τλγουσὴ Ῥγορενγίν απὰ οΓ Ῥγορεγίψ. ἊΑοίς οΓ 
Οατεϊεδδηοδδ απᾶὰ Το. (Τ7επ, ἀσοοταϊπσ ἰο Βετγίλεαι.) 

28 ἹΠΥΓΑμᾶ ΜΠ6Π] 8} ΟΧ φΌΓΘ [φΟΓΟΙὮ] ἃ Ταϑ ΟΓ 8 ψΌΤΆΔΠ, ἰμδὲ ἐμὸν ἀϊ16, ([μθη (6 οχ 
888} Ὀ6 ΒυΧΟΙΥ βίομοά, δῃὰ 8 β6βϑ ἢ} 85888}} ποὺ δ οδΐϑθῃ; θαΐ ἐδ οΟὟΠῸΥ οΥὗὨ {86 οχ 

29 8λαϊΐ δὲ αυϊϊ. Βαὶ 17 [16 οχ πϑγϑ [Βα θ66}] ποῦ ἴο ρυβὰ τι ἷβ οτῃ [0 ρΟΓΕ] 
ἴῃ. ὑἴπλ6 ῥῬϑβί, δῃὰ 10 μαι θθθῃ ἰρϑ !βϑα ἴο ΗΪβ ΟἾΠΟΓ, δηα 6 μαίῃ ποῖ ἱκορί δἷτὰ ἴῃ 
[Κοορϑί ἷτα ποὺ 'π], θαΐ ὑπαὶ 8 βδαιἢ Κὶ}]οὰ [8πη4 μα ΚΙ1]60}}] ἃ Τηϑ ΟΣ ἃ ΟΠΊΔη ; 

80 186 ΟΧ 88}8}} Ὀ6 βίοποά, δηὰ 8 ΟὟΠΘΓ 8180 8}}8}} "6 ρυΐ ἴο ἀθαίῃ. 10 ἔδοσο Ὀ6 ]εϊ4 
ΟΠ Βίτη ἃ ΒΌΠῚ Οὗ ΠΔΟΠΟΥ͂ [ΓΔ ΠΒΟΙΩ], ἔμ6ῃ Β6 888}} γίνο [ὉΣ (Π6 γδῆϑουα [σϑἀθιαρίϊοῃ 

91 οὗἉ δ΄8Β 118 Ἡδίβοουθγ 18 ἰαϊἃ ἀροη μαι. ΒΟΥ μ6 Βανὸ ρογθά ἃ 80η, ΟΥὁ Βαῦθ 
82. ρογχεά ἃ ἀδυρμίοσ, δοοογάϊηρ [ο 18 ἡπαρταθηΐ 888]] 10 θ6 ἀοπθ υπίο τα. ΙΓ (6 οχ 

8.}8}} Ρυ8}1 [ρΌΓ6] ἃ ΤηΔη-ϑογυϑηΐ ΟΓ 1η814-ϑεσυδηΐ, 86 888}} ρῖνο υηΐο ὑμοῖσ στ δβίοῦ 
89. {τ ΒΗ 6ΚΚ6 8 οὐ βου, δὰ {86 ΟΧχ 8.811] θ6 βιοῃθοὰ. Απὰ εἶ [6 }}] ἃ 8 888]}]} 

ΟΡΘἢ 8 ΡΪΐ, οΥ 1 [ψἘ}6}] 8 Τηϑῃ 8881] αἷρ' ἃ Ρἱΐ, Δα ποὺ οουοῦ 1, ἀμ δὴ ΟΣ ΟΥ 8ἢ 
84. 858 [8] {μογοϑΐῃ ; ΤῊΘ ΟὟΤΏΘΥ οὗἩ (86 ρῥ᾽Ὁ 88}8]] τα |κ ἐξ , απὰ [ψχοοὰ; δ 8}|4}}} ρσῖνϑ 
δῦ ΙΩΟΠΘΥ͂ ἃηΐἴο {Π6 ΟἼΤΏΘΓ οὗἉ ἴθ ; 86 (6 ἀο5Ὰ δεαϑέ Β..41}} Ὀ6 ἷ8β. Απά 1 [πῆ 6} οῃ6 

ἸΏΔΏ ΒΟΧ δυγύ [υγχίοί ἢ] ποι ΓΒ, ὑμδὺ μ ἀἷ6 [ἀϊοι] ; [ΒΘ ῃ [Π6Υ Β88]] 86}} ὑμ6 1ἴνϑ οχ, 
86 δπὰ αἰνιἀδ [86 ΤἸΠΟΠΟΥ [ργ]66] οὗ 10; διὰ {86 ἀθδά οἱ 8180 {Π|6 0 8}}4}1 ἀϊν!46. Οὐ ἱξ 

3 [Υὸγ. 18. ΤΩΝ Ἄσδηθοὗ τηθϑὴ “61 γ6Γ,᾽ δᾶ 0 ΟὨϊϑοῖ 16 ἀχργοδϑοὰ, [ὲ ἰβ Ἰμογοίοτο Ὀπδυσδηίδο]ο ἴο τοπᾶθσ, πιὰ 

ΑΟΥ͂, “ἀο! νοῦ ἈΪΤη," οὐ ον ὙΠῚῈ Ιδημο, “ 1οὲ πὶ δοοί ἀθ [811 (411 [ηὔο πΐ8 μΒβαπὰ." Το οὈ]οοὶ ἴο Ὅ6 υρρ] θα ἰα ἐδο ἐννᾶο- 
ΔηΠ09 086 ϑιχκοδῖθα ΟΥ̓ [ἢ 6 Ῥτγϑοθάίῃβ, δοηΐθῃοο, υἱΖ. πομὶοίάο.---Τ.] 

8 [Υοσ. 11. Ὁ, βου ἢ ΚΘΏΘΓΑΙΙΥ τουδοτοα “ σασθο  ἰη Α. Ὗ., χγοί ἀἰοσβ πηταϊ δία καθὶυ ἥγοσα Ὑ δὲ ἰπ Νοίπε Ὡϑοὰ ποῖ 
“«ἢ. 

μλοϑο, ἢ 

ΤΆΓΟΥ οὗ σΌΤΡΙΗΝ, Ὀαϊ οἵ ον] δρϑαδακίῃηρ ἴῃ σϑηογαὶ, 6. σ. Τυὐς. ἰΧ. 27 δηὰ 2 ϑατω. χυἱἹ 9. ΤΠὸ ΤΟΥΧ, τοηὰοῦ [ξ ΟΟΥΤΘΟΕΥ ὮΥ 
ΚΕ ολΌγΕΣ, πῃ ων ποσὰ, ἘΏΘΣΘ [16 μαϑϑᾶρθ ἰ5 αὐοϊϑὰ ἔῃ δ ΝΟῊ Τοδίδιωοηῖϊ, ἰα σοηάοσεὰ Ὁ. {πὸ δα Ογθοκ ποκα, σε. 

.ΧΥ, 4.--Τα. 

4 [Υργυ. 23, Τὴ6 ΗΘ. γοδὰθ Ὁ 293, 1, {Ὁ ᾿πά 66" οΥ "διροὴκ πᾶ κθ6.᾽" βΒΟΣῺΘ ΓΟΙΘΡ “ ποίο ἰ8ο (08 3, οἔοτα 
.ο . ε Ε 

ἐς ὈοίοτΘ ἐδ 9 πᾶ ρθ5 .) Ὀαΐ ἐδ Ρτοροδίτίου ἀσδ8 ποῖ ὨδίηΓΑΙἿΥ ΠΟΠΥΘΥ͂ οἰἴμονῦ οὐ [8880 δοηδοᾶ. ΤΏο Α. Ὗ. ΡΓΟΡΘΌΙΪΥ ΟΧΡτοαθοῦ 
189 ἴτὰ9 πηεϑηιηβ: “ τέ ἡπά κα,» {, 6. ἴι9 ὅηο Βοίως ᾿πά! οἴ Δ}} παροοοά.--ΤΕ.] 



ΟΗΔΡ. ΧΧΙῖ, 1- -ΧΧΠΙ, 88, 8ῦ 

16 Βα Κπονχῃ {180 [86 οΧ Βα υδοα ἰο ρυβὰ [δι θθϑὴ ποὺ ἴο σου] ἰῃ {{πλ6 ΠΕ 
84 Ὠ15 ΟΥΘΓ δίῃ πού Κορὶ ἷπιὶ ἴῃ ; ὯΘ 888} ΒΌΓΘΙΥ͂ ΡΆΥῪ ΟΣΧ ἴογ οχ ; δῃὰ {86 ἀοδα 
Β[4}] Ὀ6 [18 οὐ. 

ΒΑΡ. ΧΧΙΊ. 1 Ιε ΓΗΕΝΊ 8 τλϑῃ. 8841] βί68] [βίθϑ] εἰ ἢ] δῃ οχ, οὐ ἃ βῃ6δθρ, διὰ Εἰ} 
[Κ1]160}Ἀ}} 1ῦ, οΥ 881} [861161Ἀ}10; ΒΘ 58Ἀ}}} τοβίογθ [080] βνθοχϑῃ ἴογ δὴ οχ, δῃά [Ὁ ΒΒ66 Ὁ 

2 ἴῸΓ ἃ Βῆθορ. [1{8 [{86] (Ὠϊοῦ Β6 Ἰουπαὰ Ὀτγοακίηρ ἂρ [18], δῃὰ 6 βιλι θη ὑμαὺ μ6 ἀἷθ 
8. [80 ἐδδὺ ἢ ἀἸ6 (81, ἐλόγο δ᾽αϊ πὸ ὈΪοοά δὲ 8ῃδα [πο Ὀ]οοά-ρ}]} 01 Π688] ον πἴα. Τῇ 

[86 βιιῃ ὈΘ ΤΊβθη ὉΡΟΠ δἰἷπι, ἐγ δἰναζί δ6 Ὀ]οοα 96 [Ὀ]οοα-ρ 01} 688] ἴῸΓ Ηἷπὶ; [07 
Βο [Ὠΐϊπ ; 867 ΒΒοι]α τηδῖο {1}}} γοϑυϊεατοη ; 17 6 ᾶνϑ ποίῃίηρ, (6 ἢ6 588}} μ6 βο] ἃ 

4 ΊῸΓ ἷ8 1868. [1 {86 186 Ὀ6 οογίβίη]Υ ουπά ἴῃ ἷ8 Πδπα αἷϊνθ, Ὑβϑίμ ον ̓Ὁ Ὀ6 ΟΣ, 
Ὁ. ΟΥ 888, ΟΥ ΒΏΘΘΡ ; ΒΘ 8}8]] Τοβίοσα [ρΡ840] ἀου]θ. 1 [ΒΘ .] ἃ πδῃ 8}}8}} οδιιδθ 

[οϑυβοι}}] ἃ 3.614 ΟΥ νἱ ΠογδΓά ἰο "6 δαίϑη [δ ὕροῃ], πα 888]] ρυΐ ἴη Η͵5 οδλϑὺ []1εὐὐο ἢ 
᾿η18 Ὀδαδβὺ ]οΟ867, 8δηα 5881] δοὰ [δηὰ 1ὑ δά θί 7 ̓ῃ δηοί ο Υ πηδηΒ Β6]α ; οὗἩ πὸ Ὀοβὶ 

6 οὗ πἷβ ονη ἢ6]4, δῃὰ οὗ ἐπ Ὀεδβὺ οὗ μἷβ οὐσῃ νἱπαγαγά, 888}} ἢΘ τηϑα τεϑυϊυὐοη. 1 
[ὙΒ61] ἢγθ Ὀγθδκ [Ὀγοδ οί] οὐδ, δηα οδίο [οϑίο μοί} ἴῃ ἰμόσηβ, 80 ἰμδὺ [86 
βίδοκβ οἵ οοτῃ [ρ18]}], οὐ {16 βίδῃάϊηρ οοτη [ρΤΑ]η], οὐ ἴΠ6 8614, Ὀ6 [18] οοπμβαμπηθα 
ἐλογοισδα; ἈΘ [οοπδβυταοα; 86] ἰμαὺ Κιπά]ρα (86 γα 8881} βυγοὶ Υ σρᾶῖκα [πλ8 6 {0}}} 
τοβἰλυυ(ίοη. . 

ἄ. Τλῖησε Ἐπιγιμίεα απὰ Τλίησε Τιοδί. 

7 [1ὙΓΝΆΕΩ] ἃ πιδὴ 58848]] ἀβ] νοῦ αμΐο Εἶθ ποίσῃ ΟΥ ΠΙΟΠΘΥ͂ ΟΥ̓ βίῃ Ε΄ ἰο ΚοΘρ, δῃᾶ ἴΐ 
θ6 [18] βίο! θη ουἕ οὗἨ [Π6 τηϑῃ᾿ 8 πουβο; ἰδ 186 (μοῦ 6 Τουπά, ες ΐπι ΡΔΥ ἀουθ]δ6. 

8 ΤΕ 86 μϊοῦ θ6 ποῖ ἔουπά, ἴῃ6ῃ [80 τηϑϑίοσ οὐ [86 ἤουβθ 88}8}} θ6 Ὀγουριῦ υηΐο (86 
)υαρὲβ [πίο αοα], ἰο 866 τ βοΙμον ἢ6 αν ραΐ [Πᾶν6 ποὺ μὰ] 18 απ υὑπίο 8 

9 ποῖρμθοΣΒ ροοᾶβ. ΕῸΓ 81} ὭϑηποΡ οὗὨ ἔγοβρδβθ [1 ΘΥΘΓΥ͂ ο836 ΟΥ̓ ὑγΈ8ρ888], υυλείλεν 
ἐξ δ6 ἴὉΓ ΟΧ, [ὉΓ 88, [0 ΒΈ66Ρ, ῸΓ Ταϊπηθηΐ, Οὐ [ῸΓ 8ΗΥ͂ ΤΏΔΠΠΘΓ ΟὗὨ Ἰοβὺ ἰϑῃγ 1081] 
{ῖηρσ, τ ΙΟΒ αποίλον' οΡΔ]]Θηροί ἰο Ὀθ ]γ18 [οὐ ψῃΐο ομ6 βαι ἢ, ΤῊΪΒ 18 10], [ἢ οϑυ8θ0 
οὗ Ὀοΐὰ ῥδγίϊοβ 8881} οοσμα Ὀθίοσθ {86 Ἰυᾶροβ [ἀοα]; απάὰ [1)6] σψίοαι ἴπ 6 Ἰμαρο8 

10 [(4] 584}} οοπάδτηπ, 6 [σοπάθιῃῃ] 88}} ρᾷύ ἀου]6 υπίο Ηἷβ βεϊραρον. 1 [ὙΥ̓́ΒΘῺ] 
ἃ ΙΔ ἀοἸ νοῦ [ἀ6] σοί ἢ} υπύο δἷ8 οὶ ρι ΟΓ Δ 8.88, ΟΥ 8} ΟΧ, ΟΓ ἃ ΒΏΘΘΡ, ΟΥ̓ ΔΩΥ͂ 
Ὀοδϑί, ἴὸ ΚοθΡ. δηᾷ [1ὑ αἀἴ6 [ἀϊο.}}]}, οὐ θ6 [18] μυγί, οὐ ἀτίνθῃ διαΥ, ΠῸ τη8η βθοϊηρ, 

11 ἐ: Τῆδοτι 8}8}} δὴ [{86] οἵ οὗἨὨ Φϑβονδὰ θ6 Ὀοΐνϑθοη ἔμοῖα Βοίι, (Βαὶ [ἢ ΘΠ 60] ἢ6 
διαί ποὺ ρυΐ 8 απ ὑπΐο Ϊ8 ποῖ ρα δου ̓ Β ροοάϑβ; δηδ [86 ΟὟΤΟΙ οὗἉ ἰ{ 5}}8}} δοοθρίὶ 

12. ἐλογθοῦ [11], ἀπ μ6 88}} ποῦ τηδῖκο ἐξ ροοά [πλϑῖκο γοϑυϊυὐοη]. Απαὰ {10 Ὀ6 βίο] η ἔγοπι 
18 δίπη, ἢδ 5Π8}] τβδ κα σοβϑυϊ ὐοη ἀηΐο {86 ΟὟΏΟΓ μοῦ [1 Ὀ6 ἴοτῃ ἴῃ Ρΐθοοα, ἐλθη 

Ἰεὺ Βῖπη Ὀτϊηρ ἱὑ [0 ΜΪΌΠ688; απα [|6Π688 ;] ἢ6 888}} ποὺ πηδῖκο ροοα {μδῦ ΒΟ. ν᾽ 88 
11 ἴοσῃ. Αμα 1 [Χ}6}] 8 τηϑδῃ Ὀουσοῦ [Ὀογγοποί] απσλέ οὗὨ δὶ ποῖρῃθοῦ, δῃὰ ἰὺ Ὀ6 

[15] δυγί, οὐ ἀ16 [ἀ]6 08], ἐμ6 οσπαγ ὑβογθοῦ δοῖπσ ποῖ ψὶθὰ ἱΐ, ΒΘ 88}8}} ΒΌΓΘΙΥ τι ΚΘ 
15 ἱ ροοά [884]] τηδῖζο {01} τοβιλλαομ]. Βωέ 1 [14] (86 οσσμοῦ ὑμογθοῦ ὅδ πὶ ἰΐ, ἢθ 
10 8}}811} ποὺ τβδΐζο ἐξ σοοά : 1 ἴξ δ6 δὴ Ηϊτοὰ ἰλίπο, 10 οϑπλθ [Ὸγ 818 [118] ἴσο. Αμπα 1 

[16] 8 τηϑη δῃςοα [6166 0}}} ἃ τη] α [νἱγρίη] ἰδὲ 1 ποῖ Ὀοἰγοίβοα, πὰ 116 [Πϊ6.}]} 
17 πιῖζὰ ΠΟΙ, ἢΘ Β}}8}} ΒΌΓΘΙΥ ΘΠ ΟΥ̓ ΒΟΥ 0 6 Ὠ18 ψιὶΐθ. ΙΓ ΒΟΥ [ΛΠ 6 υἱνο  ] Ὺ τγοἤιθθ ἴο 

δῖνϑ μοῦ αθΐο δΐπι, ΒΘ Β}8}} ΡΔΥ͂ Τ]ΟΠΘΥ δοοογαϊηρ ἴο [16 ἀΟΝΤΥ οὗἉ Υἱγρη8. 

4. ὕππαίωγαϊ Ογΐπιοα. εἰσίοι ἀπά Ἰπλυπιαης Αδοπιϊπαίίοπα. (Ατταησεα αοοοταϊπς ἰο Βενίλεαι.) 

18,19 (1) Τῆου 8181} ποὺ βυ δι ἃ πιοῖ ἰο ᾿ἶνο. (2) ὙΥ̓Βοβοθνοῦ ᾿ἰοῖ μα 1 8 Ὀθαβὺ 
20 58}}8]] ΒΌΓΕΙΥ 6 ρυῦ ἰο ἀοβίβ. (8) Ηδ {μδὺ βδογίβοοίὶ υπΐο απν ροά, βανθ υηΐο 

Φοβονϑὴ ΟὨ]Υ͂, μ6 [ὉΠ]γ,] 5888}} Ὀ6 υὐΐουῦ!]γ ἀεδιγογοα [ἀονούρα ἰο ἀδϑβίγιο! !οῃ]. 
21 (4) Του βμαὶν ποὶΐμοῦ νὸχ [ἩΓΟΠΡ] 8 ΒίγϑηρΌΥ, ΠΟΥ ΟΡΡΓΟΒΒ Ὠἷπὶ: [ὉΓ γ6 ὙΘΙΘ 
22 ΒΙΓΒΏΡΘΙΒ ἰῃ [Π6 ἰαπὰ οὗ Εργρί. (δ) Υ 8}8}} πού δῆ οὐ 8ῊΥ ΜΙ ον, ΟΥ Δ ΠΟΥ 688 
23 οἰ ὰ. ΙἔΊμου ΔΠΠΠ]οὺ (θη ἴῃ ΔΏΥ Μῖβο, δὰ ὑΠ6Υ ΟΥΥ 8 411] υπίο τη, 1 Μ|1 βυΓΕ ]ῦ 
24 ὮΘΑΡ {Π|6}} ΟΥ̓ ; Απὰ [ΩΥ̓ στϑί 5881} ψὰχ μοί, δῃὰ 1 νἢ}} Κὶ1] γοὺ πὶ {86 βπνογα; 
20 δπὰ γοὺγ ψῖνϑβ ε}}8}} Ὀ6 πίάονμ, αῃὰ γοῦν Ομ] άτγθη ἐ 6 γ]658. (6) 1 ἴποὰ ἰθηὰ 

ΤΔΟΏΘΥ͂ ἴο απῷ Οὗ ΓᾺΥ̓ ΡΘΟΡΪΘ ἐλαΐ ἐδ ροοῦ ὉΥ ὑμθο [ἡ 1} {166 {μι 18 Ροοῦ], ἔποὰ 888} 
ποὺ Ὀ6 ἴο Βΐτα 88 8ῃ υϑγογ; Ποῖ ἢ 6 Ὁ 58.410 τ8οὰ [888] γ6] ΙΔΥ ὉΡΟῺ πὶ υϑυΓΥ [1Π 06 Γ680]. 

26 (7) Τέ δου δὖ 41] ἴδῖκο {ΠΥ ποῖ ρῃθοτ᾽ Β ταϊ πιθοῦ ἴο ρίθαρθ, μοι βμδ]ῖ ἀ δ νον [Γεβίογο] 
27 ἴδ υπΐο ἷπι ὈΥ̓͂ [Πδ΄ [86 βὰπ φρο ἀονῃ : Εν (δῦ ὦ Ὧ18 οογοσίηρ ΟὨ]Υ [ΟΠ]Υ͂ οονοΥ- 

ἴη6], 1Ὁ ἐδ Ηἷ8 ταὶ ηθηῦ [ῸΣ ᾿ΐ8 βίῃ : τ Βϑσοίη 888] ἢ6 8]θϑρὴ Απὰ ἴΐ 8[.8}} οοτλο ἴο 



86 ἘΧΟΡῦΞ. 

28 Ρᾶ88, ἤθη ἢθ οτγϑί αὐΐο τη6, (μα. 1 π}} Πθδν; [07 1 απὶ στϑοίουβ. (8) Του βΒδα]. 
29 τοὺ γϑϑῖ]ο (Π6 ροαβ [604], ΠΟΥ συγθθ [86 [84] τυΐογ οὗἁἩἨ [8πιοηρ} {ΠΥ Ῥθορ]θ. (9) 
ἼΒοὺ 58810 ποΐ ἀ6]ΑΥ͂ ἰο οὔτ [ποὺ Κϑϑρ Ὀδοῖς) [89 ὅ'τβὺ οὗ ὑὰῃγ τῖρϑ ἔγυϊ5 δπὰ οὗἉ (ἢ 
ἸΙαοΙΒ [{86 Βτβίεΐγα 5 οὗὁἨ [ΠΥ {Πγοϑϊηρ- ροΥ δηά οὗὨ {ΠΥ ΡΓΘ86] ἢ [16 Εγβί- Ὀοση ὁ 

80 (ΒγῪ ΒΟΏΒ Β.4}0 ἔῃοὰ ψίνϑ απο 6. 1Κοτ8θ6 δῆ]: ἰοὺ ἀο σι (ΐηθ οχϑη, απά 
1} ὑΠγ ΒΠΘΘΡ : βούθῃ ἀΔΥ8 ἰὑ 888}} μ6 τι ἷ8 [118] διὰ ; οῃ ὑμ6 οἰρῇιΒ ἀδγ ἰδοὺ 

81 8.8} γίνϑ ἴξ πιϑι (10) Απᾶ Υ 5888}1 [6 ΒΟΙΪΥ͂ πηθῃ πο πη; πρὶ γ 88}8}} γϑ [πὰ 
γ6 8881} ποί] οδί αηῷ β6β ἐδαΐ Β ἴοχῃι οὗ Ὀοδδβίβ 'π (89 Π6]4 ; γὸ 88}8}} οδϑὺ 10 ὕο [89 
οβϑ. ἀορβ 

, ' Δ “υαϊοίαΐ Ῥγοοεεάϊησε. 

ΧΧΙΠΙ. 1 (4) Τῆου 888}0 τβὶβα [οϑΊΤῪ] 8 186 τοροτῦ : (2) γΡαΐ ποί {πίη [87] παπά 
2 ψἱ0} [86 ψὶοϊκοα ἰοὸ Ὀ6 δὴ υητὶρῃύδουβ τὶΐμοθβ.Ό (95) ΤΒοὺ 5881} ποΐ [Ὁ] 8. ταῦ ]]- 

ἰχἀ6 ἴο ἄο Ἔν]]; Ὡϑὶτμοῦ βῃδ]ῦ ἑδοὰ Βρϑδῖὶζ ἰῇ ἃ οϑιβθ ἰὸ ἀ60]1η6 [{πτπ 8516] δον 
8 ἸΩΔΗΥ͂ [8 ταῦ] 0π40] 0 ττοϑὺ ἡμάσπηιοπξ: (4) ΝΟΙΓΒΟΥ Βμ8}ῦ ὑβοὰ οουπίθηδησθ [Ὁ6 
4 Ῥ8.[18] [0] ἃ ῬΟΟΥ πιδη ἢ ἢἷ8 οδυβο. (δ) 1 [868] μοι ταθοὺ [πηϑούθϑ] (ἢ 1η6 
ΘΏΘΙΏΥ Β ΟΧ ΟΥ̓ ἘΪΒ 888 ρΟΪηρ' ἀϑέγϑυ, ἰβοὰ βῃδὶῦύ βυγο Υ Ὀγίηρ 16 Ὀδοὶς ο Εἶπ δρϑίη 

δ [ἴο δ]. (6) 1ἢ ΓΥ̓ Ὠ68] δου 866 [8668{] [80 888 οὗἨ πἷπὶ ὑμαὺ Βαίοια (μ66 ᾿γίηρ 
ὉΠΟΥ͂ ἷ8 Ὀυγάθη, δηα που] οϑὲ ΤΌγθοδΥ ἰο ἢρῚρ δῖα [{οὰ Β.8}0 ΦΟΓΌΘΑΡ ἴο ἰοᾶνθ 

Θ πἰμι]7, (μου ΒΠ8}0 ΒΌΣΘΙΥ Π6]ρ [τοῖϑϑβϑο 7 σι αἰ). (7) Τθοῦ 88|8}0 ποῦ πιγοϑὶ [890 
7 Ἰυάριηηοηΐ ΟΥ̓ ΠΥ ῬΟΟΥ ἴῃ ἷβ οαυβθ. (8) Κϑορ ἰδθθ [ὯΓ ἤἴοτι 8 ἔμ͵8δ6 τηδίίογ ; δπὰ 
8 {86 ἱηποοσοηΐ δηᾷ τὶρηύθουβ ΒΥ ἰβοῖὰ ποῖ: [0 1 Μ111 ποί 750} ὑμ6 πιοκοά. (9) 

ἈΑμπά ἰδοὺ 5.810 ἔβκο πὸ ρἱ [Ὀτγ]0 6]: ἴοτ [86 δἰ [8 ὈΥ106] Ὀ]Ιπάοίι {86 ψ|86 [860 
9 βοοίῃρ], δῃα ρογυθγίθι ἐμ πογὰβ οὔ {πμ6 στἱρμίθουβ. (10) Αἶθὸ ἔβοὺ βδ]ὺ ποῦ ορ- 

ῬΓΟΒΘ ἃ ΒίΓΔΠΡΟΓ: [ὉΓ γ0ὺ ΚΟΥ [86 ποαχὺ οὗ 8 ΒΙΓΔΠΡΌΣ, βοοῖηρ γ6 ὝΘΙΘ ΒΓΒΏΡΘΙΒ ἢ 
180 Ἰδπὰ οὗ Ἐργρί. 

9. Ηυϊεα ζὸν Ἠοϊέάαψε απὰ ξείυαἷς. 

10. ({) Αμὰ εἷχ γοδγβ βου 88) ΒΟ (ΠΥ ἰδπά, δπὰ 884}0 ψϑίβοσ ἴῃ ἐμ ἔγι 8 (ΠοΓϑοῦ: 
11 Βυΐὺ {πο βουθηί ψοαν μου ΒΒ 410 16 10 τοϑὺ δῃὰ 119 8.11} ΤΠ ΜΙονη; (αὺ {Π6 ῥΡοοῦ οὗ 

ΠΥ ΡΘΟΡ]Θ πιδὺ ϑδΐ : δηά ψβδὺ ἐμ 6 0 ἰθᾶνθ [86 ᾿6δϑί8 οὗ (89 6] 888}} θαύ. [ἡ 11Κθ 
12. ΤΆ ΠΏΘΡ (ποὺ Βἢ4]} 468] τ] (ΒΥ νἱπογαγᾶ, ἀπά πὶ (ΒΥ οἰ νο-γαγά. (2) Κ'ῖχ ἀδγβ 

ἴδοι 588} ἀο {ΠΥ ποτκ, δπα οα (86 βονθηίῃ ἀδ μοῦ Βῃ8]: γοβὺ: ὑμαὺ ὑ81η6 οχ δπά 
[ΠῚ] 6 8.88 ΤΥ τοβϑύ, δηα {86 Βοῃ οἵ (ΠΥ̓ Βαπαάτηδία, δῃα [86 ΒΓΔΏΡΟΓ ΓΔΥ Ὀ6 ΓΘ ΓΕΒ Θα, 

18 Απὰ ἴῃ [υπΐ0] 411 ἐλίπρα (μ80 1 μανὸ βαϊἃ ὑπο γοὺ Ὀ6 οἰτουμηβροοῖ [ἰ8Κ6 Β664]: 
δηα τηδῖκθ πο τηθηίίοη οὗ [6 Π8116 οὗὨ ΟΥΒΟΙ ροάδ, ποῖ ἐμ ογ οὐ 1{ Ὀ6 Βοαγὰ [σοΐβ ; 16 ἰἱ 

14 ηοῦ θ6 Βθᾶγα] ουἵ οὗἩἉ ΤΥ που. (8) ΤὮτθο {1π|68 μου 58ι4}Ὁ κϑϑρ ἃ δϑδϑί ὑπο το ἴῃ 
16 1ὴ09 γοᾶῦ. (4) Ἰδοὺ βΒμ8]0 Κορ (86 ἴδαβύ οὐὗὁἨ υῃ]θανθηθα Ὀγοϑα: δου 8.41} οδί 

ὉΠΙΘΑνοπθα Ὀγοδα βούθῃ ἄδγβ, 88 1 οοιηιδηἀοά (ἢ 66, ἰῃ {μ6 πη6 δρροϊηΐρα [8ὲ {δ6 
βοῦ [106] οὗἁἨ [1Π] ἐδθ ταοηΐ ΑὈΙΒ; ἴον ἰπ Ὁ ὑδοὰ οϑιμοδὺ ουὐ ἔτομι Εργρί: δυὰ 

10. Ὡοπθ 88}8}} ΔΡΡΘΑΣ ὈΘΙΌΓΘ τὴ6 ΘΙΔΡΙΥ: (5) Απὰ [86 ἔδαϑι οὗ Βαγνοβδί, 86 [οἵ {Π6] ἢτβί 
τυ 8 οὗ [8 γ Ιάθοσβ, τ μοι ἰδοὺ μὶ ΒΟΎΏ [δοὙ7680] ἱη (86 614: (6) ἀπά {16 ἔδαϑβί 
οὗ Ἱηραίμογίηρ, υλίος ἰδ ἰὰ [Πρ  Βοσίηρ, 40] (ῃ6 δπᾶ οὗ [89 γϑᾶγ, πθῃ μου ἢιδϑὲ 

17 ρσαϊμογοα [δου ραίβογοβὶ] ἴῃ Τὰ γ ΙΔ θοτΒ ουἱ οὗ 89 Βοϊά. (7) ΤΉγοο ὑἰπιθβ ἴῃ [}0 
18 γϑδγ 81] [ὈΥ τηδ]68 8.81} Ἀρρϑασ δϑίογο {μ96 1ωογὰ ον [96 βονδῃ]. (δ) Ὑπου 8881}} 

ποΐ οὔδου {Π6 Ὀ]οοα οὗἉ ΤΩΥ Βδογῆσθ τ 1} Ιοανθηθα Ὀγοδᾶ ; ΠΟΙ ΓΒ6Γ 8881] (86 αὺ οὗ ΤΩΥ͂ 
19 βδουῖβοο [6880] τοπηδῖῃ Ὁ8π|}} ὑμ6 τηοτηΐηρ. (9) ΤᾺ6 ἔχϑὶ οὐ {86 Βγβίἔγυϊβ οὗ (ἢγῪ 

Ιδηὰ ἰμου βμι8}} Ὀτὶπρ' ἱπο {μ6 ουδο οὗ οθονϑα, ἐὰν αοἄ, (10) ΤΒου 8.810 ποῖ δϑοίδιθ 
[0011] ἃ κί ἃ ἴῃ ἷβ [119] τηοί 6 ΓΒ τὰ }κ. 

ἃ, Τῇὴε Ῥγοπιΐδοι. 

20 (Ὁ) Βεβοϊά, 1 βοπᾶ δὴ δηροὶ θοίοσο [Π66, ἰο ΚΘορ ἐ86θ, ἱπ [ὉγΥ] [16 ψ Αγ, δηὰ ἴο 

δ ΓΧΧΤΙ. 29. ΤΠ ογα] νυ : “ ἐγ ΓᾺ]Π Π]πο8α δη δ (ΠΥ ἴσαν." ΤΉΘ ΡὮτδδο “ σίρο ἡγυί  " ͵ϑ οὈ] ο! Ο8 016 δ8 ἰποϊ πάϊς ἰθο τ 0Ὰ ; 
4 Ἰίᾳποτβ " 88 Βυρροθι ρ ἃ Ὑτοπρ' οΘοησοριίοη, ΤΠ ἤγδὶ γϑίοσα (0 [0.6 σΓῸΡ ΚΘΏΘΓΔΙΥ, οχοϊαδί το οὗ 16 οἷἦνθ δπὰ {86 ἔταρο, 
ἔτότῃ ᾿ν ὨΪσἢ οἱἱ απὰ ψίηο, τ86 ἰφπϊ ἃ ὑτοσυοία (“ ἴσα), σογοὸ ἀοτγίνοά, Οὐβησαοσ' 5 Βίδ1ο τοράοσθ, ποῖ ἐμανηγ: “ΠΥ (8, 
ὙΟΙΠΘΥ ἸΏΟΥ 0 ἀγγ οὗ τροίει. "Ὁ ΤᾺ ἢ 

6 [ΧΧΊΤΠΙϊ. δ. Τὴο τοηδογίηρ οἵ Α. Υ.: “αηὰ πουϊάἀοδὲ {ον Ὅοατ,," 15 Ὁ οΥῪ πηὐδηδοῖο, Νοι ἴε88 δὸ ἰδ ἐδ τοηδοσίῃρ οἵ 

ΦΙΡ ΌΥ “δμεῖρ." ὙὍδὸ δἰ ρΙοδὺ ὀχρίδηδέίο δδαιτμθθ ἃ ἀοΌ]6 τηθϑηΐης οὗ ΔΙ», νέα. ἰο "Ἰοοδα," διά ἴο “Ἴϑδαῦθ" Ὑ)Ἃο 
“τ 

ταὶ κε ΒΟΥΓσνν ἃ ψη ραν ΡΏΓαδΟ, Δα τοδᾶ: “ ΤῊΣ δῇ) ας ΤΟτὍΘΑΣ ἴο συὲ Ἰοοεθ ἤγοσῃ Ὠΐπι, ἔθου ϑῆα!ς ουνλ Ἰοοδϑο τ Ὠΐα.᾽"" Ὁ 
Ὑ᾽ οἵο δῃηὰ ΜΌΓΣΡΗΥ αἰτρηρι ἴὸ δυο ἃ 189 ἀοτὉ]9 τησδπίηκ ΓΤ Θιμρῃασίξίης “" ψΠ}." ἸΤθυδ: “ Του βδδὶς Ζογῦθασ ἰὸ ἰϑαῦο ἰΐ 
ἴο πὶ; ἔθου 8 δ|ξ Ιϑαῦθ ἐξ τοί Ὠ1πλ." Βαϊ ἐδι18 ἰ5 6 Ὠἰσθὲγ ααϊίθ δἰ ἴθ ἥγοια ἰμο Ποῦτον.-- .] 



ΟΗ͂ΑΡ, ΧΣ, 1--ΧΧΤΠ, 88. 87 

21 Ὀγίηρ [μ66 ἱπίο [86 ρ'δοθ νοι 1 Βαᾶνθ ργερασθᾶ. Βϑναῖθ οὗ Ἀΐπι, δα ΟὟΘΥῪ δἿ8 
γοῖοθ, ΤΌ ΟἶκΘ ἢϊπὶ ποῦ: [Ὁ 6 Μ111 ποῦ Ῥδσάοῃ ὙΟῸΓΡ ὑγδηρ ΘΒϑ0Π8: [ῸΓ ΤΑΥ͂ ὨΔΠῚΘ 

22 ὦ ἴῃ ἢϊπι. Βα [ΒῸΓ] 1 ἴὰοὰ 888}0 ἱπάἀ δορὰ ΟὈΘΥ͂ Ὁ γΟ]ο6, 8η4 Ἃ0 8]] ἐμαὺ 1 Βρϑδκ ; 
ἴδε 1 ψ|}} θ6 8 ΘΠΘΙΩΥ υπΐο ἰμΐπθ ΘΠΘΠΐΪ68, ΘΠ δ ΔαΥΘΙΒΑΥΥ υπΐο ἰΐπθ δάνϑχβα- 

29 τῖοβ. (2) ΕὟΥ τηἷῃ6 8Δηρ6} 888}} σὸ Ὀδίοσθ [Β66, δῃὰ Ὀγίηρ (860 ἴῃ υπίο ἐῃ6 Ατο- 
τὶ οβ, δηὰ [μ6 Ηϊΐο8, μα [ῃ9 ῬοσιΖζίίοβ, δηὰ 86 Οδπδδηϊίοθ, [6 Ηἰνγ οβ, δηὰ [86 

24 ΨοθυδίίοΒ: δηὰ 1 ψ1}} οαὐ μοι οὔ Τμου Βμαὶῦ ποῖ ὈΟῪ ἀονα ἴο ἐμοὶ ροάβ, ΠοΡ 
ΒΕΓ Θ ὑπ 61, ΠΟΙ (0 Διο ὑπο σου: Ὀαυΐ ὑπο 884}0 υἱύου! Υ ονου σον ἔμοπι, δά 

20 φυϊία Ὀγοαὶς ἀονσπι ὑμοὶγ ἱπηαροϑ. (8) Απα γΥγ9 888}} βαῦνθ Ψϑβονυδὴ γοὺγ Θοά, δπὰ 
ἨΘ 888}} [11] Ὁ]6θ8Β {8} Ὀγοδα δῃὰ (ΒῪ ψαίθγ; (4) ἀπ 1 {11} ὑβίκα β᾽ οἰ θϑβ δΎΔΥ 

260 ἔτοπα ἴδ π)]άϑί οὗ [μθ0θ. (ὅ) ΤἸΆΘΓΘ 888} ποίμέηρ' [Π0 0}6} οαϑὺ [ποὶν [Π67] γουῃρ, 
27 ΤΟΣ Ὀ6 θΔττθῃ, πῃ (ΠΥ Ἰδπὰ ; (6) {86 Βυσμαθοῦ οὗ [ΠΥ ἀΔΥ51 ν1}} 18], (7) 1 Μ1}} βομὰ 

ΤΑΥ͂ ΤΑΣ [(ΘΙΤΟΣ] Ὀοίογθ (860, αῃὰ Ν}}} ἀφβίγου |αἰβοομηῆ!} 411} [6 ρθορὶϑ ἰο ψβοπὶ 
28 ἴδοι 888]0 οομιθ, πα [111 τλ8 Κθ 81} {μη ϑῇθπι 168 ὑυτῃ (Ποῖν Ῥ8 0 Κ8 υπΐο {Π66. (ὃ) 

ΑΠΑῚ Μ1}} βαπὰ [β6ῃ4 186] Βογποίϑ Ὀϑίογο ἴπθ0, το [ἀηἀ (Π67] 8518} ἀτῖνο ουὖἱ [86 
29 Ηνίΐο, ὑμ6 Οπηδβηϊίθ, δηθὰ (89 Ηθ, ἔγοτα Ὀδθίοσα 866. (9) 1 Μ1}} ποὶ ἀχὶνϑ 

[θὰ οαὐ ἔτοπι ὈΘίΌΓΘ [Π690 'ῃ ΟΠ6 ΥΘΆΓ; ἰοδύ [Π6 Ἰαπα ὈΘΟοΟηΘ ἀοβοϊδίθ, δὰ [86 θϑδϑὲ 
80 οὔ [μο 614 τυ ἰρὶγ ἀραὶμδύ ἰθ0θ. ΒΥ [1016 δῃᾷ [1{{161 ψ1}} ἀγῖγο ἔἤϑια ουἱὐ ἴτομι 
81 Ὀαίογο ἰ8θ6,.υμ}}] (μου Ὧθ ἱπογϑαβοθά, δα ἱππεῖ [π6 ἰαπά. (10) Απά 1 π]}} βοὺ (ὮγῪ 

Ὀουμαβ ἔτοπι ἰμ0 Βοᾶὰ θα ουθὴ υμίο ὑμ6 β68 οὗ {μθ ῬἘ1]1βἰΐπθβ, δηα ἔγοια (ἢ 
ἀεβοσί ὑπίο [86 σἶγοῦ : ΤῸ 1 Μ|}1 ἀΟΙγῸΡ (86 ἱπμδΟιδηΐβ οὐὁἨ ἐμ6 Ἰαπὰ ἱπίο γὙοῸΣ 

82 μεαπά : δηὰᾶ ἰδοὺ 8841} ἀσγῖνϑο ἔμϑηὶ οὔ ὈΘίΌΓΟ (66. Του 818] τηδῖζθ 0 σονϑηϑης 
89 πιὰ ὉΠ6 πὶ, ΠΟΥ ψΊ {μοὶ σοάβ. ΤΟΥ 5884}} ποῦ α179}] ἴῃ ἐδ γ 1Δη4, Ἰοβδὲ ὑβμ Υ πιδῖκθ 

[866 δῖ αραίηβί τὴ: ἴου 1 [80 ΒΕ 6 [86 17 ζΌ(Β, 1Ὁ Μ11] ΒΌΓΟΙΥ Ὀ6 8 ΒΗΒΤΘ υπίο [μ66. 

ἘΧΈΕΈΟΕΤΊΙΊΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΙΤΊΙΟΑΙ, 

ΤῊ ΐδ8 βοοίδοῃ 8 ΥΘΤῪ 6166 7}}γ ἰο Ὀ6 ἀἰϑιἰησυϊβδοά 
ἤγοτα 89 ἔγχο ρυοοθάϊηῃβ, 80 ἐμαὶ δέου {89 Ῥυγ ον 
τοὶ σίου δηὰ οἰμῖοαὶ Ἰορἰβ᾽αιΐοι, δὰ δἵνου {δ 
Υἰ 8], ΠΟΥ ἰΠ6 6οοἷ8] διὰ ρο]} 1108] ἸοκἰΒ]αἰϊου 18 
ἰηδειαἰοά. 16 χϑηυ πον ὑΒοοοζϑίϊο Ομ υδοῖοῦ 
οὗ 18 Ἰορχ δ]διΐοη ΒΟΥΘ δὶ ΟὯ06Θ ΔΡΡΘΔσβ. [1 ἴδ 
ποὶ ἃ ογἰ ϊὴ8] ἰδ ἰῃ ὑμΠ0 γβέ ἱπβίβηοο, Ὀυΐ ἃ 
δγβίθι οὔ 1658] γοχυ δι οῃ8 (ὉΓ 8 ῬΡ60}0]9 (δαὶ 8 (0 
Ὁο ἰγαϊῃηϑα (ὉΥ ἔγοοάοιη. Βδθποθ ἐδ) 6860 ΟΥ̓ Ώ8Π6ΟΒ 
Ὀθεσίὶη δὲ ὁΠ00 ΥΟΣῪ δἰ οἰ βοδη()Υ τὸ ὑπο τορυ]ὰ- 
εἰς οὔδο ἰδ ννϑ ΘΟ Γ ἱρῷ οιηδηοὶ ρδίϊοη ; δηά ἰη- 
αἰγοοίγ 81} ὑμ6 τηϑίῃ ροϊη!δ οὔ (18 νν ροΐῃῦ ἰο 89 
τἰ δ οὗ ἔγοθάοπι. «8.88 ἰ.6 Βδου 618] υ8δ 68 
ΜΟΓΘ Ἰουῃα ΔΊΟΥ οχἰβιϊης, δὰ ἬογῸ ὑ86}0690- 
ον ἱμοοογδιϊοα ΠΥ γορυϊαίοα, 80 ΠΟῪ (89 ΧεΪ8- 
(ἰοῃ8 οὗ δΒΙΑΥΟΓΥ͂, Του 88 δὴ οχἰβέίπρ ἴδοί, ΤΟ ΓῸ 
τορυϊαϊοα ἴῃ (6 Βρὶ τὶν οὔ {8 ἐγρὶοδὶ ρϑορὶδ οἵ 
αοά, 80ο Καοὶὶ! οπςἶ 1168 ἐμ Βοοίϊου : ““ΤῈ6 ἴπη- 
ἀδιηθηὶδ] εἰ χα8 οὗ ὑπ 6 [βγδο] 98 ἴῃ ἐμοῖς οἶνὶ! 
δηὰ δβοοῖ8] το]αίΐοπβ.᾿ 1,688 Βα ἰϑήβοίουγ Κπο- 
οὶ]: “76 ΤΌΣΙΠΟΡ σἱ χη δ, ἐ. 6. ]αν8,᾿ εἰς. Βαὶ 
8.0 Ῥ4ΓΔ811618 τ ΒΙοΣ ἢ9 ἄταν Ὀοΐτγθοι [86 76 07- 
188} Ἰοκχὶ δ αἰΐοι δηὰ ἐμαὶ οὔὗἨ οἰμοῦ δηοϊοῃῦ ΡΘΟΡ]9, 
δηὰ οὗ Βοδίβϑῃ Ρ60Ρ]9 ἰἱῃ ζθῃοΓΆ], 88 8180 οὗ (19 
Ἰηοάοτη Μοδδπιηθάδηῃ ΑΥΔΌΒ, 8.0 οχοο]]θηί. 
Ἧο αἰνίἀθ ἐμ: (α) Τπο ἰδὺν οὗὨ ρῬϑγβοῃδὶ ἔγθϑ- 
ἄοπΒ. ΤΠδὶ 818 ΤΩΔΥ σογγοϑροηὰ πὶνὰ (μ6 τϑί 
σοτηπιδηἀτηοηὶ οὗ ἐπ 6 ἀθοδίορσαθ, ἰ(μ6 ἀυν οὗ πο] ά- 
ἴῃς: βδογϑὰ {μ6 αἰνγίηθ Ῥθυβοῃδι νυ, 18. ΟὈΥΟΙΒ. 
(ὁ) Τὸ δοοοῃὰ ἀϊνϊβϑίου, οὐ πυρὰν δηὰ ὈΟΑΪΪΥ 
ἸΠ) τί. Β, ααἷϊθ 88 ὉΠπη) ΒΔ ΚΘΌΪΥ δ᾽ πὴ8 ἰο ΒΘΟΌΓΘ 
1Π9 Βυπιδ [ὈΤ ὕγοιῃ δΌσ86 ΟΥ̓ ἀἰδῆ ζαγοιηθηΐ, 88 
0 βοσοπὰ σοιηπηϑηάτηθηΐ ἰο Κορ ἰδμθ αἰἱνΐῃθ 
ταδϑο ἔγοιῃ Ὀοΐῃς ἀοίοτταοα ; Ὀὰΐ ἴἰὶ 18 8180 60}- 
ποοίοα νυ ῖ ἢ ἰδ 6 οοτπ!δηστηθηὶ : Του Β84]} οὶ 
1]. (6) ΤῸ ἐἱτὰ αἰνί δίοπ, οα ἰηλυτῖο8. τ 8108 
Του]. ὕγοιι ὑπ γοϊδίϊ 8 οὗὁὨ ῬΥορΟΥ υ, ροϊηΐβ ἴο 

(86 οομμηδηάιηοῃὶ: Τηου Β86]} ποί δβέθ8]. (4 
ΑΚίπ ἰο {89 ἔογοχοίΐῃκ, δηὰ γοὶ ἀἰδοτοηΐ, δγῸ ἰὴ 6 
τοχυ δὺο 8" ΘΟΠΟΘΓΐ ἢ ροοάβ μὰ ἱπ δηοί Υ᾽ 8 
ΟΔΥΘ, δη4 ᾳοοα8 ]οϑῖ. (6) 186 γτορυ]αίΐοη8 ὁ0}- 
οογπΐηρ υπηδίυγα] ΟΥ̓ ΤΏ 68, οἴἴθη 68 δραϊηδὺ σο]]- 
εἴοη δὰ πυιηδηὶ ΓΘ ΙΏΟΤΘ ΒΡρ661ΔῚ}Υ σοπηροίοα 
ΜΓ} {π6 δτβὺ δῃα τ ῖῖ [89 ΒΓ δηὰ ὑθοι σοπι- 
τϑηἀιηθηῖδ. (7) Το βοϑοίΐοῃ οπ Ἰυάϊοίαὶ ῥγο- 
608868 ΓΘ Ὧθ 8 οὗ ἰ6 Ῥγοβι δ (ἰοπ οὗ ζ8186 
ΜΛ Ώ685. (σ) ΤῈ6 αἰ νίβϑίοη ΤΣοϊαϊΐης ἰο Βο]ϊά γα 
δηα ζοαβὶ- ἀαγ8 ΤΠ Ὧβ υ8 οΟΥἩἨ ἰμ0 ὑμὶγταὰ ο6οτ)- 
Ἰδηπιοηί, Ὀυὺ 18 ΠΊΟΤΘ ΘΒΡΘΟΐΔΙΪΥ δὴ πῃ] ἀϊης 
οὗ ἐμ9 16 οὗ ἰμ9 βδθρδαίῃ. (ὁὴ ΑΪδβο ἰδ Ῥγο- 
τἶΒ68 ἩΞΙΙΘὮ ΔΥῸ ΔΏποχοά ἰο ἰδ ΗΠ δηὰ βδοοοπὰ 
ΘΟΙΠ ΙΔ ἀΙΘΩ 8 ΔΓ ἴῃ 86 1Δδὲ ἀν ϑῖου οχραπαθὰ 
ἰπίο 8 ἔν 116 Ὁ ἔοστι. 

Ηδογθ αυδὲ Ὀ0 ποἰϊοοα Οη6 τότ οἰγουτηβίϑΏ 6. 
ΒΒ οη τορυ]αϊοἢ8 οὗἁ Β᾽ τὰ }]]ὰν ἱτροτί ἃτγὸ Τουπὰ 
ἴῃ αἰ δογοηύ βοοίϊοῃβ οὗ (πὸ ἰανν, {818 18. ποί ἰο ὈΘ0 
Τοχαγαθα 85 σῦοσο σοροίϊιΐοι, 8.1}1] 1088 88 δσοῃἴυ- 
βίοῃ. ΤἘ}9 ΣΩΟΓᾺ] Δ οὗἨ (80 Βα αἰ, 6. σ., ΘΟΙ68 
Βογο (χχὶϊ!. 12) ἁποῦ δομδί θγδίϊοῃ δχαΐῃ, ἴσοι 
ἃ Β0018] ρΡοϊηί οὗ τίου ; ἴῃ [μου 68 8.}}} δρδὶῃ 
88 σοπποοῖϊοα 08 {ΠῸ οΘΓΘΙ ΟὨἶΔ] ᾿δν. ΕῸΡ 86 
ΒΑΌΡΔΙὮ, {μΠ6 Γ0 8.6 0078] δηα εἰ 8] ΓΘΆΒΟΉ5, δηὰ 
᾿1|πουγὶβθ 8οοΐδὶ ΟΥ οἱ] ΓΘΔΒΟΏΒ, ὑ86 ἸδιοΥ πὶ 
19 ἔπῦὸ ζΌΥΠΟΥ. [ἢ ᾿ἰ|κὸ ΔΉΠΟΥ (80 στοαί ζοϑβιὶ- 
γ8]8 οὐ (πὸ 8γ80}} 68 8Δ΄Θ ἤθγτὸ σζοραγάθα ἔγοπι 
ἃ, Ὡδίΐϊοῃδὶ, οὐ οἷν, ροϊπὶ οὗ νἱἷον; ἴῃ [μον] ὶ- 
ΘΒ (ΒΟΥ ΔΓΘ βϑϑοοίδίοὶ σὰ (89 θα οὗ ποΥ- 
Βΐρ. 80 οσσαϑίοῃα) Ῥγθοορὶβ σοθοονηΐῃς Ρὺ- 
τἰβοδιϊου δηὰ βδοσγὶβοθ ἰὼ [86 Ὀοοῖς οὗ Νυπιῦο γ8 
ΓοΪδίθ ἰοὸ ὑπ6 ϑορίηρ ρυγθ οὗ π Βοοὶδὶ σου) 0}- 
6 8}0}} οὗ ο ονδ, ἀπ δγὸ ἐμ ογ ουο ποῖ Ῥυὶτηδ- 
ΧΙ ΘΟΓΘι ΟἾΔ]. 706 [ΔΌΘΓΡΠΔ8Ο]6 18 οππὰ ἴῃ Εἶχο- 
ἄἀυ8, ποὺ ἰπ 1[μονἱἰσιαθ, ὈΘοΘα86 ἰὑ ἐβ ᾿Ύἰπηδεὶ γ [μ 9 
Ἀουδ6 οὗ [86 ἐμϑοογαίίο ἰδ ῖνοσ, δπὰ ἰβ ὑμ0 ὕ9- 
ῬοΒΙΛΟΥΣΥ οὗἩ ἰμ6 ἀθοδίοσριο; ΟὨ]Υ͂ ΒΘΟΟΠ ἀΔΡΪΥ ὑ8 6 
Ῥίδοο οὗ νουβὶρ, (9 ρἶδοθ ὙΒΟΣΘ ἴθ ἸαΤ ΚΙΥΟΣ 
τηθοίϑ ἢΐ18 ΡΘΟΡΪ6. 



ἘΧΟΡΌΞ. 

α. Ζαυ οΥ εγδοπαὶΐ ἔγεεάοπι. 

(1) Το. ρ Ηοῦτον πιδη-βογυδηΐ, γοτὰ. 1-; (2) 
Ὅηὸ ΗΘΌΓΘΥ τηδὶ ἀ-βοσυδηί, τουβ. 7- 1]. ὍΒο ἔωτ- 
μον ἀθγυοϊορηιθηὶ οὗ, δ γΘαΒΟΏΒ ἴον, (ἢ ἰὰνν οὗ 
Θιηδηοὶ ραίΐοη, υἱά. 'ἰπ ουϊ, χΥ. 12-18. “ΤΟ 
ἩΘΌΓΘΥ τηδη-δογυδηὶ ΔΈΟΣ δἰὶχ ὙΟΔΓΒ οὗἩ ΒΟΥΥΪΟΘ 
ἷ ἰο γοοοῖτγθ δἷ8 ἔγοθάοπι σγαί. Ασοογάϊηρ ἰο 
θοαὶ. χν. 12 (18 Βο1.8 8150 οὔ ἰ 9 Ἠοῦτον ταδὶ ἀ- 
Βοσύϑυΐ. Τθο δἰἰγϊθαϊνο "2)}» ἀοϑὶηδίοβ (ῃ9 
Βοσυϑηΐ 88 80 [87 86]110 (οοτρ. Ἴ ΤΙ ἴῃ δαί.) ἴῃ 

" 

αἰβεϊποίϊοι ἔγοτλ 186 βίαγοβ ἀογίυϑα ἴγοπι που- 
1ϑγδ 61} 018} Τογοῖ χη πδιϊοηβ, ἰο στ βοῖὰ ἐμὶ8 18 
ἀοο8 ποὺ δρρὶγ᾽ (Κο|}). Τὴο Ἰδνν ον θην 
ἴῃ 8 ἰοΟὙὙ8 Γ 8 βοουγίπρ ἰδ 6 ὉΠ ΟΥΑΙ ἰγ οὗἁὨ ρογβο- 
Π8] ἴγθϑάοπῃ. αὶ ΐ αἷϑο ἰζῆοννβ ἐπα τυϊτῖα (9 
ΑΒΘΟΟΓΔΟΥ͂, ἴῃ ὑμθ δοσυϊιπὰθ τ ἱοῖὰ 18. τυϊ ἰραιοά 
Υ ἴΐ, ἔμθτο ἰ8 δ οἸοιηοηὺ βυβοορίθ]ο οὗ οαἀιιο8- 
ἰἰοῃ. ἸΤΒογοίοσο (896 Βογυδηὶ 18 ποΐ οοπιρϑ]]θὰ ἰὸ 
Ὀδσοπιο ἔγθο ἴῃ (80 Βο θη ἢ γθὰγῦ. 9 8.6 ἰ0 ὁ0η- 
ΒΟΥ ὑἐμδὺ {π6 8οὴδ οὗἩ ἐμ Βουβθμοϊά 8180 ἐμ 
βιοοά ἴῃ ἐμ9 το]δίΐϊοῃ οὔ βιτγὶοὶ βϑυ δ) θοϊϊοῃ, 8ὸ {μδὶ 
ἃ ἀυϊϊ} βοσυδηΐ ὈθοδπιΘ ΟΓΘ δηὰ τοοτθ 1110 
ἐβο. Μια, χχιϊ. 12, ον. χχυ. 6, οἰό. Τ890 
βογυϑηΐ χοΐριιί 4180 Ὀ0 16Θἃ ὈΥ ἀοτνοίΐου ἰο μὲβ τὶΐο, 
Εἰνθ ἰο ἷτη ὈΥ δὶ5 τιδϑίοσ ἀυτίηρς δὶβ βοσυὶ- 
ἰπἀο9, ἀπὰ ἰο ΒΟΥ οἰ! άτοῃ, ἰο γοιυγαὶῃ ἃ, Βοσυδῃί. 
ὙΠ τοίογθησο ἰὸ ἐπΐ8 (86 ἰπγθ6 08868 ἴῃ γ6 18. 8 
διὰ 4 γογὸ ἰ0 Ὀ6 αἱδιϊηρσυϊδιιοά, Ὅμο ἄχίηρ οὗ 
{89 βουθη Υ6 8 88 [89 γθδν οὗ οτηδηοὶ ραίΐοῃ ἴδ 
οοπποοίοα νὴϊὰ ὑμ9 Βαυθαἰΐοαὶ γϑαῦ, Ὀυϊ ἄοο8Β 
ποῖ οοἰποϊάθ τὶν 6, Ηρ ὁπ6 Θου]ὰ Ῥαδδοῖηθ 8 
δ'ανθ διιοης (ἢ 9 [5Γ86}1098 Β ἰο]4 ἱπ χχὶϊ. 8, 1ϑγ. 
χχυ. 89θ. Βυὺ ΒΟῊ ἰ[δΠ0 οιηδηῃοίραδίΐοῃ 788 ἰο Ὀ0 
Βεδυϊ θὰ δηὰ θησίομϑὰ ἰβ βθθῃ ἴῃ ἐμθ ρδτ8]} οἱ 
Ῥδββδρὸ ἱπ ὈϑαϊοΓΟ ΠΟΥ [χγΥ-. 12-16]. Οπ ἐδο 
ΤΊΔΏΒΘΣ οὗ Θμηδποὶραίΐοη υἱ, Καὶ] Ρ. 1806. πῖο 
Οοά.---Νοῖ ἰο (πὸ ρῥτγίϑδίβ, Ὀυὶλ ἐο ἐδθ οουτὶ οἵ 
[9 ΔϑβθιΪγ, τος ρϑβϑϑοὰ ἰπάρταθηξ ἴῃ (ἢ 9 
Ὡδι0 οὗ αοα, δηἃ ψ βοβο βϑῃίθῃοθ 1788 8 αἰνίῃθ 
αἰδροηβδίίΐοη. 5:18 ΟΧργοϑβίουθ υἱά. ἴῃ Κηο- 
0], Ρ. 214. Τθοτο Βδά (πογϑίογο ἰ0 Ὁ ἃ ρῃ]16 
ἀφοϊαταίίοα ἰμβδὰὲέ ἐμ βοσυϑδηΐ υὙοϊπηίδυ γ Τὸ- 
τηδὶποὰ 8 βοσυϑηΐί. “70 Ὀογίηρ οἵ {8:8 ΘΩΓΒ γγ88 
διλοηρ ἰ80 ΟτΥΐθηί}5 ἃ βίρτι οὗ δαυοσγ᾿ (Κυο- 
06}). ΤΘ θδε-σὶπρ8 διηοῦρ (86 Οδγι μα  πί δ ἢ 8 
ἴγοτα Ὀοΐῃρ ἃ ΒΥΠΙΌΟΪ οὗἁ ΒΙΔΥΘΡΥ οδπῖθ ἰ0 ὉΘ 8δἢ 
οΓϑιρθῃίΐ, {πὸ [8.0 6Γ088 διιοηρ Ομ τἰϑιΐδηβ. ΤῊΘ 
0889 τηθηϊϊοηοὰ ἴῃ [,6Υ, χχγ. 89 18 ῬΥΟΌΔΌΪΥ 8 
τοῦ  Βοδιΐοη, Ὀαὶ δσοσοτάϊΐπρ το Κποδεὶ 18 ἃ οοη- 
ἰγδαϊοίλου, οὗ [80 ἰανγ ὈΦΙΌΓΘ 8.---ἼοὙ8. 7--11: 
Τὴε 1εταεϊ δὴ ἀαμσλίεν α86 δογυαπί απᾶ οοποιδίης. 
ΚΌΟΌΘ] ΤΩ ΙΚ68 00 ἀϊδιϊποίΐου Ὀθένγθθα σοπου δίηδχθ 
88 ἰὺ ἰ8 Τουπὰ διπηοηρς (6 ρδινίδγοιϑ, δηὰ {89 
υδαδὶ ουδίοῃι οὗ [80 768. Βαΐ ἴῃ ΓΘΡΙΥ 5866 ἐδ 
Οὐ θὨἰΔΓΥ οὁἢ αοη 58,0. 806.ἁἨ ΒΠὨ  518}} ποῖ 
δο οὔὖῖἷ 885 ἴ86 τηΘ1-δοινδηῖδ ἅο.---ἘἸἰἰ {011 ὁ νγ8 
ἔγοιι [9 παίῃτθ οὗἉ μοῦ ροβίἰΐοη ἐμαὶ ἰὲ 18 ἃ Ὀομοδὲ 
ἰο ΒΡ ἰἔ βὲὰ9 οδὴ χϑιμδὶπ ἴῃ (89 μοιι89 οὗ ΒΟΥ πι88- 
(6 Σ, Ῥγονί θὰ ἐμδὶ ὑμ6 συἱρηίϑ οὗ ἐμ δοπουδίηθ 
ΓΘ ΓοΒρθοίοα, Ιὲ 18 ἱμπογθίοσο ῥγεδαρροβϑα 
ΘἰΕΠΟΣ ὑμδὶ 6 ἐδκο8 Β9} ἴον εἰ τηβοὶζ, οὐ αίυϑβ ὮΘΥ 
ἰο ἷ8 800, ΟΥ τιδὶ ἰδ ἢ8 ΒῸΡ Βοποῦ ὉΥ͂ 80 5δἰὰθ 
οὗ ἷ8β 80}᾽8 τῖΐο. [ἢ ἰδ ἃγβί οδβϑ, μα τηυδὺ οἱ 
ΔῸΡ ὍΘ χορἀθοιμϑδᾶ : ἴῃ (89 βοοοῃά οδ80, μα πιυδὶ 
δοοογὰ ἰ0 ΒΟΥ (9 ἀοπιρδίϊο εἰ κῃίβ οὗὨ δὴ δϑβοοΐδίθ 
ὙΪΠ6. [7 Βο ἰδ ποὶ πὶ] ἔς ἰο αἰνο ΒοΣ {818 Ῥγο- 
ἰοοίΐοα, ΒΘ τηυδὶ Ἰοὺ ΒΟΥ 50 ἴτθο ἴὉΓ ποιμίησ. 
1 (818 ὁΘομηθοίίοι ἐπ 9 ῬΓΘΟΘΡΙΒ οὔ θϑαϊῖ. χνυ. 12 δγθ 

8180 ἰο Ὁθ οοῃδίἀογοὰ, Ὑοσβ. 8,9. ὅ7ηο ΒαῖΒ 

Ὀοϊτοϊμβοᾶ δος ἴο Βὲπιδο!.---“ ἘΠμ6 ΜΕ Ὀδίοτο 
ΠΡ Ὀθ]οβ8 ἰο ὑμ9 16 μαββδροδβ ἀοδίρηδίοά ὈΥ 

(89 Μαββοσδὲ ἴῃ πρΐοὰ δε) δίδπὰβ ἴὸς 7 
(Κοῖϊ ; οορδρο Κποροὶ). ᾽. 8911] Βοσ πῃΐο ἃ 
δῖσβ ἢ 6 ὈΘΟΡΙΟ.---ποῦοὶ] : “ΤΉο ἀγροῖς, ἴοο, 
αἀἰά ποῖ 86}1} ἃ αὐϑοῖκ βἷανο ἰο χὸο Ὀδγοῃά ἐδὁ 
ὉΟΠΠΟΔΥΥ͂ οὗ ὑμ9 ᾿δηᾶ. Βθοίηρ δ6 Βδῖἢ 
ἄθαϊϊ ἅϑθορϑες 1} τὶ δοι.---ἴι πουἹὰ δοτ- 
(Δί ὩΥ ογθαίθ ἃ αἰ ου]Υ ἰο ἰγϑηβδίθ, “Οἢ 86- 
οουοί οὗἁ ἷ5 πη δ 6} }γ ἰοπτατ δ μον, 88 ἱζ {(μι18 
απ αὶ δ] 089 0ΓῸ ὑμ89 ΟὨΪΥ Τοαδοὴ ΜΕΥ δὴ [8- 
ΓΟ] 1688 τι αὐ ποὶ θ6 δβοϊὰ ἰο θαίβοη, Ὑδογο- 
ἴογϑ (9 Θ Ρμδδὶ8 ῬΓΟΔΌΪ 168 οὐ {π0 ἱδουρδέ 
{π8ὲ ἷ5 ἰηὐαδίϊοο που]Ἱὰ 6 ἀουῦ]Υ στοαὶ ἱ δυϑὴ 
ἰὼ (18 6880, ἰπ ὙΒΙΘΒ ἢΘ6 88 ζῸΠ6 80 ΓᾺΆΓ 88 (0 
Βοπὰ Ποὺ ΔΎΔΥ, ἢὮθ0 ΒΒου]α 4͵80 ἴῃ ἷ8 ὑγθϑο ΒΟΥ 
ἰο Β6Υ τυἱοϊδίθ 86 ἐμοοοσϑαίΐο ἰ'ασ.0 Τμδὶ [δὩ9 

ποτὰ 23 885 ἃ Βρϑοΐδ!Υ ἱπιρογίϑηϊ πιθδηΐηρ, ἰδ 
τ 

ΒΘΘΏ ὕγοϊη ΡΒ. ἰχχὶϊἹ, 16. Οοωρ. Ὠσδιϊ. Σχὶ. 14, 
δῃὰ ἰμ6 δοοουηί οὔ ἐ9 ΑΥ̓δοΐδη συδβίομῃβ 'ἰὰ Κηο- 
6], Ρ. 216. ΤΖΩ Βο Ὀοίσοι Βοσ πηῖο ἰδ 
ΒΟΏ.---Οορ. Κποδθὶ δἷβδο οὔ ἃ Ῥογβίδῃ ΟΥὁ Ασ- 
Ὀΐδη οπδίοιι οὗ 8 δ᾽. δοῦί. Αβ ἷβ 80} 8 
ΘΟΏΘΟΪΠΘ 880 18 ἰ0 Ὀθ Ττοχαταρα ὉΥ ἷπι 88 ἃ 
ἀδυχηῖονυ. ον. 9. 17 86 ἴδιο μίπι δῃοῖδοσ 
υν]10.---Τ δὶ 16, ἐΠ6 ἔαῖθοῦ [ὉΓ 18 δοῃ. ὅ.ο Καοὶϊ): 
Ὀυὶ Κηοῦοὶ υπἀοτβίληαδ ἴΐ ἰο πιοδῃ : [ 6 ἰδῖκο8 
ΔΏΟΪΒΟΓΡ [ὉΓ πἰμδο]7, Καὶ νη }} αἀἶδροβοϑϑβ οὗ {80 
νίοντθ, δοοογαΐηρ ἰο ἩΔΒΙοδ οἰ μον (80 80} ἰβ (ἢ 9 
Βυι  ᾽ οοί, οΥ [19 δύο ν᾽ ἰδ κοῦ ἴθ᾽ δἰ πι8ο 1 [.Ὁ Εΐοσ 
{οοᾶ, εἰς.---ΑἹ] οὗἨ ΒΟΥ ἀοπιοϑίϊο Υἰκμ 8 ΔΥῸ ἰ0 Το- 
τηδὶῃ ΒΘΟΌΓΘ. “πῦ, ταθϑὶ, 88 89 οἰϊοῦ διίΐοὶο οἵ 
ἔοοά, ““Ὀθοδυβο ἐπ 9 ἰδ ΚΙΥοΥ ᾿88 τχθὴ οὗ Μ 6 8]0} 
ἴῃ χαϊηὰ.᾽ (ΚοΙ}). Το ππἀογβίδπὰ 1}}}, σοὶ 
ῬΤΟΡΟΥΪΥ τθϑηα ᾿γίηρ, οὗ σομδὈϊ αἰΐοη, γ]6] 8 πὸ 
ἰο]ΘγΘὉΪ6 δοΏ86. Ηον οοιϊὰ (80 δΔίμον πῃ ἐδὲ5 
(ΐπς σοηίτοὶ {π Βοηἴ7 ΟΥ δον οουϊὰ ἰδ6 δΒοιι 
Ὀ69 ΟὈΪ]χοὰ ἰο σοπάυοσὶ δἰμμθο]7 ἰοναγὰβ βϑύθσδὶ 
τΐτοϑ ἰῃ ἐμ ΒΔ1η0 ὙΔΥ 88 ἰοναγὰβ οπε. ΕΔΊΠΘΓ, 
{ΒΟΓΘΌΓΘ, {89 ΟΧΡΥΘΒΒΙΟΏ 888 ἴῃ ἰΐ δοίην 
δευγαίϊνο, τιοαπίης: 85:6 τουδὶ ποὺ 88 ὙΓΠ6 ὃ6 
πορὶοοιοα ; οΥ ἱΐ Χοίοτβ ἰο ἃ βοϑί, ἃ γοβίρ- Ὁ]Δ66 
(866 ἐμθ τεϑδηΐηρ οὗ [3})), ἰοῦ που] τὰ }} Βδν- 
το ΐςἑο ὙΠ (Π6 Τοίδγοποθ ἰοὸ (00 δηα ΓΑὶπηΘῃ 1. 
Τι 18 ἐμοῦ οτο δϑϑυσηϑὰ ἐμαὶ ὑπά ον (Π 9 ΘΟ αἰ (1008 
᾿προθθα 8ὰὺ9 π88 ἴῃ (πὸ Βοι88 οὗ ΠΟΙ βουυϊ 9 ἃ 
Ἰ68 Ὀοϊίον ροβίἰοη ἰμδὴ ἰἶ 886 δῃουϊὰ Ὀ6 αἷ8- 
τη ἶβ8θ, Οὐ ρΘοἾ Δ} }γ ἐδ 6 88 ὈΟΤη6 σὈ: ἄγ οη τ’ 0 Ὀ6- 
Ἰοῃς ἰο ἐμ ρογιχϑηθῃηΐ ΘΔ ΌΘΣΒ οὗ [Π6 ΒουΒ6}0]α., 

ὃ. Οη Μωνάεν, Ἡοπιϊοίάε, απ Βοαϊν Πυμτγῖδε. 

(1) Ηοπιϊοϊἀο Ῥγόρϑσ, τϑσβ. 12-14, (α) 8ῖπι- 
16 Βουιίοϊάθ ἱπ Θομβοαθθῃ00 οὗἉ δαοαίϊης ; (ὁ) υἱ- 

Ἰηὐθπιίίο!δὶ, σϑβυ!ἰηρ ὕγοσι ταϊβϑίοστία 8 δηᾶ πιΐ8- 
ἰαϊζθ; (6) τπιυγάον ῥγοροῦ. (2) ϑρίγιἰὰ8] Βοαιὶ- 
οἷἶάο. () διαϊείης οὗἨ ρατοηίβ ; (δ) ἀδρτγϊνδιϊοη 
οὗ ἤγϑϑάλοπι (88 Ββρὶ εἰ 8] ἔγαίγ οἱ 6); (6) ὀγϑὶ 
οὗ ραγϑηίβ (βρἰ τὶ 8] βυϊοϊ46). (8) Βοάῆν ᾿π)- 
χτὶοβ. (α) Οἵ υδοοτίδίῃ, ρου ΒΔ Ρ5 [δία] γϑϑα]ὶ ; (ἢ 
ἰο 8 ἴγθθ ὥδῃ:; (1) 8 τρϑῃ-Βοσυαπὶ ΟΣ χη ἀ-86Γ- 

4 [ΤΊ19 ΓΟΒΘΟῺΒ δῖο ἐδ δίμίοα ΥὙ Κ͵οαὶϊ : “Τὺ [89 ᾿δηρτιββθ 
ἴῃ τόσ. 9 ἰδ γοίοστοὰ ἰὸ 11:9 ϑοῆ, Β0 88 [0 τη68ῃ, ὙΠ ἢ ὨΘ (ΔΚ 
1ο Βὲαιβοῖ δηοῖμοσ να, ἴθ ἔποτο τασδὶ Ὀ6 Δεδυπιοὰ ἃ 
ΟΠ δηρο οὗ δυῦοοὲ οὗἩἨἉ Ἡμίοὶ [Π6ΓῸ ἰ5 Ὀο ἱπαϊοδῆου ; θαι ἢ ψὸ 
Ὀπάοτγβίδηὰ [9 ἸΔὴ ἴο τοϑαὴ ἴμαὶ ἐπ6 ἐδίμον (26 ΡΌΣ- 
ΟἾΔΔΟΙΓ) ἱδκοα ἴο Ὠἰπι86 17 δυοῖδον πἰΐο, ἔποη [μἰ6 ρεθοορὲ 
οὔξαῖ ἴο αν Ὀθθῃ κίύϑῃ ὑθίογθ γοσ. 9.".-- τὰ.) 



ΟΗΑΡ. ΧΧ, 1--ΧΧ]Π]. 88, 89 
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σδηῖ; ([) 8 Ῥτορηδηὶ οη8Ώ, ἴπ 8108 ΘΟ Θ0- 

τίου ἰ8β ἴο Ὀ6 δοιϊσοα ἐμδὲ 86 7ωὼ2 ἑαζίοπὶς ἰ8 Ἰδὶὰ 

ἄοτη πῃ οἷοβθ δοῃηποοίΐου τ Ϊ ἢ 8ῃ ΟΧ ΣΘΠΊΘΥ δι- 
ἸΏΔΏΘ ΔῊ οΥ̓ ῥγχοϊοοίίομ, Υ6γ8, 22--26 ; (δ) 1008] 
ἀηατῖθβ ἰ0 πιθη-Βουυϑηίβ ΟΥ̓ Ἰ.814-Βουυδηίδ, 

γὲν. 19. Ηδϑθ παῖ δι τοῦβ ἃ ΤΏ81.--- 478 
Ἐοΐ]: “Ηἰρποῦ ἐμδῃ ῬΘύβου 8] ἔγϑοάοϊῃ βδίδηᾶβ 
110. [ὁ Ἰρϑῦ ἰμθη ὈΘ δβιοα, ΒΥ 18 οδρὶ δ] 
Ῥυηϊθδιηθηὶ Ῥγοβουὶ Ὀ64 (ΥΘΓ. 160) ἴον ἐπ υἱοϊβῃὶ 

ἐδικῖηρ ΔΎΓΔΥ οὗ τοθδοπιῖ Τὴ ΒΙΔΥΘΥΥ͂ ἰγοδίθα 
οὗ ἴῃ ἐμ ῥγοοοάϊης βοοϊΐοῃ Ὑ85 ὯῸ ἹΠΠΟΥΔΙΙΟΙΏ, 
Ῥαυὶ δ8 86 ἰγαάϊιἰομδὶ ουβίοπι ἰὑ τγγ85 Σοδίσγ οἱθα, δπὰ 

ἸΩΟΤΘΟΥ͂ΘΥ ἴῃ ρτοδὶ ρατὶ γ88 ὑδβοὰ ὁπ ρα ϊ ΟΥ 
ὙΟΪΠΙΔΡΥ δϑβοπὶ; ἰΐ Βεαὰ Ὀοβί 468 8η εἀποδίϊομα] 
ομὰ. [Ιἰ ἰδ ἰγιο, (6 ἰδῪ οἵὨ γτοἰδ)ἰδίϊοη, 88 ἴη- 
ἰἰκαϊοά ἰὼ αθῃ. ἰχ. 6, υπάον] 198 411 (δ 18 βϑοίϊοι ; 
θυ ἰι 8 ποιοῦ ]6 ἐμπαὺ {δ ῖ8 ΔῊ 8 ΟΧΡΥΘΒΒΙΥ͂ 
Ῥτγοϑουι θα υδὲ τνθοτο (86 ῥτοίθοίΐοι οὗ 8 ῥσϑβ- 
πϑηὶ ποδη ἰδ ἰηγοὶγοᾶ. [( ἰδ τοροαϊθα (μον. 
χχῖν. 17) ἰπ οοπηπϑοιϊοα τὶς ἐἢ 9 ογάϊπαηοθ ἰμδὺ 
(6 Ὀΐαϑρμθῦλοσ 88}8}} Ὀ6 βδίοῃηϑὰ. 70 Σϑββοῦ [ὉΓ 
ἐμ6 χοροίἑιϊοη ἰ8 [16 φῬυίποῖρὶθ ὑμδ. ἰῃ σοϑροοὺ 0 
(8686 Ροϊπίβ ρογίοοί δαυ }}} οὗ σἱ κι θϑ δου ἃ ὉΘ 
δοοογά ρα ἰο (δ βίταῦ 6 Ὁ δηὰ ὑἱμ6 ἰβϑγϑδοὶϊίθ; δηά 
ἐξ νγα8 οοσαϑὶοποα ὈΥ 1:6 ἴδοι ἐμαὶ (Π9 ὈΪΔΒΡ6- 
ΩΣ ΜῺΒ ἃ 6007 ΟἹ ιῖβ Ἰηο ΠΟΙ Β 816, Ὀὰΐ δὴ 
ἘργΡίϊδη οὐ ἷβ ἤδιμοσ᾿β δίάθο. ο ἴδαὶῖ Ὧ6 
ἁἀ!ϑι.---ΤΉ το ο4865 ΔΓΘ ΒρθοΙ θα: γβί, ἰΠ6 86- 
γ6γ0 ὈΪοὸν ΠΟ ἰὼ ἴδοι, Ὀὰαὺ ποὶ ἰα ἰπ θη 0ῃ, 
ῬΤΟΥ͂ΘΒ τοοΥτίδ] ; ΒοσοηαΪγ, ὑ89 υποτγίαπαῖο ΚΙ ς 
Βτοῦρ πιϊϑίακο, ἃ Ῥσγουϊάθῃι8ὶ Βοιηΐοὶαθ ; 
τϊτα!γ, ἱπιοηίίοπαῖ, δὰ ἢθη606 ογίμλῖηδὶ δηὰ 
αυϊοΐαϊ, πυγά ον. 

γεν. 18. Απᾶ Ι ἃ σδῃ 116 ποῖ 'π νναΐῖ.--- 
ὝΒΘΩ, ἰΒΟΓΘΌΓΘ, ποὺ ΟἿΪΥῪ 86 τηυγάθτουϑ ὈΪ]ονν, 
Ῥυΐ δὴν δον, τψγ8 πὐἰηιθηίοπδὶ, 80 ἐμὲ [89 6880 
8 οὔο οὗ βούογο αϊνίηο αἰδβρϑῃηβαίϊοη. 1 ἘὙ711 
αρροίηϊ [609 8. ΡὈΪ609.---Αα ρΡἷδοο οὗ τεΐαρο, 
τὶ! τοΐογοηοθ ἴο ἰὯ6 ΔΥΘΏρΟΥΒ οὗ Ὀ]οοὰ ψ80 
Ῥυσβὺθ δ. Α σομϑοῖ, ἱβογοίοσο, ροη {π6 ου8- 
ἴοι, Ῥτουδ]οηὺ ἴῃ 6 Εδϑί, οὗ δυϑηρίῃρ π ΓΟ Γ. 
11 'ἰ8 ΜΟΡΙΒΥ οἵ ποίΐϊοο, ἤγοῃι ἃ οὐ ἶσα] ροϊπὶ οὗ 
υἱόν, ἰμαΐ ὯΟ ΡΪδοα 18 ΠΟΥ͂ ἢχϑα ; 18 γγ88 ἀ0η6 
Ἰαὶον, υἱά. Νμ. χχχγ. 1]; θουί, χὶχ. 1-10. Ηθγθ 
ἴοο ἴδ6 ἱπποσθῃὶ μιοπιϊοϊάθ 18 ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ αἰδίϊη- 
Ευϊδυο ἔγοσι {μ6 νἱ οἱ οηῦ οὔθ, ΝΠι. ΧΧΧΥ͂. 22 844. 
Τοχοίμον τὶ [ἢ 6 Ῥτοβογὶ οα ρἷασθ οὗἉ σοί χϑ [ὉΓ 
1:6 οὔθ τ388ο Κι11]8 ὈΥ παϊδίακο 8 ἑοπηὰ (86 δβίθγῃ 
Ῥτουϊβίου ἐμαὶ ἃ σθ8] τΓ ἀοΓΡ, 0 888 δοτι- 
τοϊ ἰοα 8 τωυγὰθν πὶ οΥἰ 8] δηα ρα] 
ἰηἰθηΐ, οδηπού ὃθ Ῥτοἰθοίοα ονθη Ὦγ Ποοΐης ἰο (9 
ΔΙίδσυ οὗ {119 βδῃοί Υ, 85 ἐὺ Ῥὲὰὲ8 ουϑίοιμηδτΥ ἴῃ 
διησίοῃι ὑἰτὴ68 ἴὸν ἰβοϑο ἰὸ ἀο ὙΠΟ. Ὑθηζο8Ώ 66 
Τὶ ὈΓΥ ΟΥ ὙΓΤΟΏΡΙΥ Ῥατϑιιοα, Ὀθσαυδθ, 848 Βοη6 
ΟΪὰ 8840, (ἢ δία 8 ἃ ῃΪδοθ οὗ ὀχρίδίΐου. 
Ἐγθῃ ἴγοσι 80 δ]ίδν οὗ αοἂ }ι86 δ ἰο ὯΘ ἰοΓΏ 

ΔΎΔΥ. ΤῈ ἐχργοββίομ 7) 18 ποί δἀθαυδίοὶῦ το- 
Ῥτοβοηίοα ὈΥ ““ὈοΘὮΔΥΘ Υἱοϊου θῖν, ΟΥ ΔΥΤΟΙΔΏΥ.᾽; 
1 ἀθηοίθ5 186 δοὶ οὗ Ὀτοακίηρ ἐΒγουρὶν, ἴῃ ΘΌυ]- 
Ἰθπὶ σαζο, (86 βδογζοᾶ γοϑίγαϊηἰ8 το Ῥγοίοοί 
Ομ 8 ὨεΐΚΌθΟΥ 88 Οοα᾽Β ἴπιᾶρθ. Ῥδυι!συ]}8Γ 
68869, Νυῃι. χχχνυ. 16, Πουαὶ. χὶχ. 1]. Μυγάον 
οουϊὰ Ὀ6 οχρίαἰοα ΟὨΪΥ Ὑ11} ἀθαῖ, ΝΌ ἢ). Χχχυ. 
81. ἘχΧδηΡ]ε8 οὗἉ βοοίπρ ἰο ἐμ ΔΙίασ, 1 Κίηρϑ '. 
δ0; ἰϊ. 28, Τμΐα ψγἃ8 8180 συδβιοΟΙ ΤΥ διηοης (ἢ 
Ὅτγτοοκα. 

γον. 16. Βυι τοῦ Ὠα αῖδοι.--- ΤῊ δἰ πηρὶο 
δοὶ οὗ βειϊἰης, σου {6 ἃ οἢ ἃ ζαί 6 1 ΟΥ πηοίμ 9 Γ, 
δ ταϑὰθ οαυϊνδὶεηὶ (0 τη8η- δὰ 9} δοσαμὶ (6 

ΟὨ ΟΠΘ᾽ 5 ποΐρῃροσ. “Ῥαγγίοϊἀθ, 88 ποὺ ὁδοῦ Γ- 
τίης δὰ ποὶ σομοο 8 }]9, 18 ποί δ 8}} πηθηϊϊοποά᾽; 
(Κοὶ1). βίπαΣ αν οσγάϊμϑηοθθ διλοηρ ὑ8ὸ αγθοῖκθ, 
Βοπηδη8, δηὰ ΕἰΥΡ 88 δγὸ πηθηϊϊοηθα ὈΥ͂ Κηο- 
οὶ, Ρ. 2317. ΤῈ ὑνο ζο]οντίηρ ῥγουϊ βίου γοϑὲ 
οΒ ἰδο βᾶπιὸ ζγουηά. 7.0 Ῥδγθηίϑ δγτὸ ἀοά᾽ δ, 
Υἱοοζογθηΐθ (Ὁ. ἴδ 9 ΟὨΙ]άγοΩ ; [86 ποίη ον ἰθ 
(οὐ ίπιαχο; ἈθΏ0Θ ἃ Υἱοϊθῃὺ δῦιβο οὗἨ Ϊβ ρ6γ- 
80} 8 Θαυἱϊναϊθηῦ ἰ0 τηυτάον, υἱά. Ὠοαΐ. χχίν. 7. 
Ἧο οχρ] δία ἰπὸ ἰμβογιίΐοι οὗ ἐμθ Ῥγοβὶ Ὀἰ(ΐ οα οὗ 
τηδη-Βιοαϊηρ Ὀοίνγθθη ΥΟΓΒΟΒ 1ὅ δὰ 17 Ὁγ ἐδμο 
ἴδοι ἰδὲ ἴἢ ουΣβῖηρ Β16 Ῥαγθηΐ5 (8.6 ΟΌΓΒΟΙ πιο- 
ΤΑΙῪ ἀοβίγουβ δἰπιβο, υἱά. ογ. χχ. 9, οαΐ. 
χχυϊὶ. 16. ΤμῸ ογάοσ 8: ὑπαυ( Ὁ] 685, Τ8Δ}- 
βιδαϊίης, 80]{-ἀοδιγυοίϊοη.Ε 83.600 ὙΔΥΪΟῸΒ Υἱθῦϑ 
οὗ τοῦ. 16 ἰῃ Κοῖϊ, ὑ. 188. 

γον. 18 ᾳ. Δι 808 ταθῃ εἰσίνο.--ΤΒ 9 
Βθοίΐοι; οοποθγηΐηρ ὈΟΑῚΪΥ ἰη}τῖθ8 88 δυσἢ 18 ἀ18- 
υἱασυϊϑθποα ἤτοι {80 Βοοιΐομ ρα παϊηρ τ} γον. 
12 ἴα ὑμδὶ {0 γ6 1 Υ1608 8.6 ΒΡΟΪΘΏ οὗὨ πιϊοῖ Χθ- 
ΒᾺ}Π ἴῃ ἀθαίῃ. Τη6 ἰαἰυΣοθ. ΟΡ τῃηρθῃϊϊοποὰ 
νοῦ] δοοογάρῖν 8180 0 ῥαπὶβηοα ψῖζἢ ἀθδίὰ 
1 Δ6Υ τοϑυϊθὰ ἰῃ ἀοαίμ, Τῖ8 18 Β ογ 68Ρ6- 
οἷδ!}]γ Ὁγ υορ. 206. Ηδσο, ἔθη, 8 ἱΒΊΌΓΥ 18 ὁ0π- 
ἰορ]αἰοὰ ποῖ ΟὨΪΥ δου δΏ68 ὑἐμ9 ᾿π)υγθα ΟὨΘ 
ἰο 5 θοὰ. Τὰ Ῥϑῃδῖυ ἰδ ἐποίο]α : ΕἸγϑί, ἐμ 9 
ΟὔθηοΥ πυδῦ τα χορ ἰδ βἰἐἰἐϊηρ Βι}}}, ἡ. 6. 
Ὑ8δὲ Βὸ τον βάν θδγηθαὰ αἀυγίηρ {818 (ΐπιθ ; 
ΒΘΟΟΒΑΪγ, Β9 πιιδὺ ΡΔΥ {1.9 ΘΧΡΘΏΒ6Β οὗ δἷ8 οὐζθ, 
γοσ. 19. 1π (᾿9 6889 οὗ 8 πιδη-Βογυδηὶ Οὗ τηδ]ά- 
δοσυδηὶ 8 ἀ"ογοπὶ ουδίουῃ Ῥγουδιϊεἃ. 1 τοδη- 
δἰδαρθίον ἰοοῖς ρῥἷδοο, ἰδ6 ταδημοοὰ οὗ {μ6 κπ]αὶπ 
910 8 {1} γοοορῃϊεοά, ἑ, 6. 89 ΡθηΔ8] τοι γὶ θαι ὁ 
ἴα Κο8 ὕἷΐδοθι ῬΣΟΌΔΟΙΥ Βϑηΐθηο9 ἯἯὯΑ8 ἰ0 0 ΓΘῃ- 
ἀργοὰ Ὀγ ἰδ οουχί, πῃ ϊοῖ τγα8 ἰο ἀοοϊάθ δοοογά- 
πᾷς ἰο (89 αἰγουμηδβίδηοοδ. Ασοογάϊηρ ἰο0 96 88 
Ἰ ΟΥΡγ δι] οῺ8 σδρὶϊα] ρα θθηύ γγ88 (0 Ὀ6 ἴῃ- 
Βἰοειοαὰ τῖϊὰ ἐπ βϑιυογὰ: Ὀαὶ υἱά. Καοῦθὶ ἴον ἃ αἰΐ- 
ἔογοπὶ νἱον Οὐ ἰδθ οηο μβαπᾶ, ἐπ ἄδηρον οὗ 8 
αι] Ὁ]ΟΥ τγὧϑ ρυϑαίορ ἰἤϑη πῃ ΟἰΟΥ Σοδί! 018, 
ἴον ἰὶ νὰ ἰδτία! ῸΓ 8 τη ϑϑίϑυ ἰὸ βδιλὶΐθ 18 Βα θ 
( Ῥχτονυ. χ. 18; 180 χοᾶ τγ88 80 θὰ οῃ οὗ ἑ]- 
τ); Ὀὰαὺ οα ἐμ οἰμοὺ βδηά δ ἰηϊθῃίῖοπ (0 

.Χ}}} οου]ὰ ποὲ ΘαΒ. 1 Ὀ6 δϑϑυπιθά, Ὀθοᾶυδβο ἰὰθ 
βανο δὰ 8 ῬοουῃίαυΥ τ]ὰ0. ἘῸτίΒΘΤΊΔΟΓΤΟ, ἰδ 6 
ΟὟΤΟΙ ͵ἰ8 θχοιιρίοα ἔτγουιι ραπίβμπιθηί, ἰἤ {89 
θθαίθῃ 006 ΒΌΓΥΪΥΘΒ 8 ἀδΥ ΟΥ ἐνο ; 8ηὰ (6 Ρᾳῃ- 
ἰϑηπηθηὶ ἐμ Θοπβἰβὶβ ἰπ ὑμὸ ἔδοὺ ὑμαὺ 19 818 Υ9 
τ 88 Ὦ 18 ΤΩΟΏΘΥ, ἑ.6. (δὲ ἰπ ἰλαγίης ἐμ 6 Βαγο μθ ἢ 8.5 
Ἰοϑὺ ἷθ ΟΥ̓ ἸΏ 6Υ. 10 ΒΑΌὈΪπε Βοϊ]ὰ ἰδὲ (ΒΪ8 
ΔΡΡ ϊο ΟὨΪΥ ἴο 816 γ98 οὗἩ δ Γογοϊσῃ Γδοθ, δοοοσγᾶ- 
ἴῃς ἰο [ον χχυ. 44. Τ18 ἰβ ποὶ ᾿ἰἰκοὶγ, ἱΐ δἰ (89 
8820 ἰΐτη6, ἰῃ 6886 οὗ ἀοαίῃ, οχϑουςοι ὉΥ [89 
βοτὰ γγδϑ ἰο ὍΘ ῥγοβοῦὶ θὰ ; 4180 δοοοράϊηρ ἴοὸ 
(ἷ8 νον ἔμογο πουϊὰ αγο Ὀδθη ἃ ρστοδί γὰρ ἰπ 
{86 ἴδτνν 88 τορδαυὰβ ἨΘΌΣΘΥ βῖδυθβ. [Ιὑ 18 ἔγυθ, 
ΤΘίογθῃοθ ἰ8 ὮΘ6ΤΟ δὰ ΟὨΪΥ͂ ἰο ἰπ͵)υτῖοβ ἰπδΊοιθα 
ὉΥ ἰδὸ τοὰ, ἤθη οὔθ νγ88 Κὶ]]οἃ τὶς 8 ἴσοι 
ἰπϑίτυατηδηΐ, δὴ ἱπίθηϊίζοη ἰο ΚΙ τῶβ δϑϑαπιϑᾶ, 
δηὰ ἰβθη οσδρὶἰ81] ρυπίβιιθηὶ ὑγὰ8 ἰπβίοιθὰ ὑπ- 
οοπαἰιϊοπαῖ γ, Νὰ πη. χχχνυ. 16, ον. χχῖὶν. 17, 21, 

4 [ΤῊ]8 ὀχρ᾽δηδίίοη οἵ [89 ογάθν οὐὨ ἔπ σϑῦβοϑ οδὴ Ὠδγὰ!γ 
0 τοκαγ θὰ 88 βαιπἰβοίογυ. [Ι͂ἢ ἴδοῖ, ΔΏΥ δἰζοιηρῖ ἴο ἀϊφοονοῦ 
ἀθορ πρϑῖ ρΥβίοΆ] ΟΥ̓ ὑδὺ ΒΟ οσίςδὶ γθϑβοῺΒ 10. ἴΠ0 ογάδθῦ 
δηά ποηιῦον οἵ ἴπ680 Ἰα 8 8 Ορϑῃ ἴο βυδρίοίοη δἃ8 Πα ΡῚ γί ἃ 
ἄορτγοο οὗ δι 116 1 δοά τοχατὰ ον Ἰορίοδι ογάοσ ΜΏΠΟΩ τὴ 8 
4υϊίο αἰΐοη ἴγουι {πὸ ΗΘΌΓΘΥ δρί γίϊ.-- 

Ἐ {Ὁ} ϊΖ. ἔνδὲ το οπϊβοίοι οὗ ἐμ ἀϊγοοιίου, “ Ἠ6 8881} διιγοὶ Υ 
θ6 Ρὰξ ἴο ἀφδίβ,᾽" ἰαιρὶτο6 ἐμαὶ ἰδ ρα δ πιο ὲ 88 βοιοι ἴῃ 

τα Ἰὰοσ ; 88 ἀοθθ δίδο [86 δρίγίξ οἵ ἐδ) ὑγοοορί ἴῃ υϑσ. 21.-- ἴα. 



90 ΕΧΟΘΟΝ. 

Ῥοαί. χἶὶχ. 11 8)αᾳ. Οπ ἐμὸ Εργρίϊΐδη, ατοοῖ, δπὰ 
Βοιϊηδ ἰορἰ δἰαιίοη, 860 Κποῦοϊὶ, Ρ. 219. 

γογβ. 22-2δ. β'ρθοῖβὶ 10.χ8] ῥσοιθοιΐου οὗ Ῥγϑρ- 
Ὡϑηὺ ποῆθη, [0 τοὶσῃΐ οἴθη ΒΔΡΡοΩ (δὲ ἱπ 
αυδττο] ]ἶηρς πθη που ]ὰ ἰῃ 7 Γ0 ἃ ργορηδηὶ το Δῃ, 
Βὶπ66 ὙΪΥ68 ΟἹ ΒΌΟΙ Οσοδβί 008 ἰπδιϊ πο  ἰ Ὑ6 }Υ Ἰη 6 - 
Ῥοβο, θθυΐ. χχγυ. 11. ἴπ ἰδ9 Ἰδοῦ ῥρδϑβδᾶρο (μ9 
Συάοη 6 8868 ὙΕῚΟΒ (86 τοϊηδη, ρῥγοίθοιοὰ ὉΥ ἰδνν, 
τοὶϊχοὶ ἰπάυ 9 ἰπ ᾶτὸ ζυλτά θα ἀροΐϊηδί.---ὅ60 ἴμδῖ 
μοσ ἔσὶς ἄθρασῖ. [1 ΛΟΓΔΙΥ : 80 ὑμδὶ ΠοΓ 081}- 
ἄγη οοῦηθ Οὐ; ἱ. 6., 80 ἰδδί Δοοτ ϊοη ἰδ |Κκ68 0866. 
Αοοοτάϊηρ ἰο Καὶ!, ἰδ οχργοβδδίοῃ ἀθβί ζηδίθδ 
ΟὨΪΥ 1:8 6886 οὗ ΒοΥ Ὀοατίης τοδὶ οἱ ἄγη, μοὶ ἃ 
ζοὶα8 ἱτρογίδοι  ν ἀογοϊοροα ; ἐ. 4.,), ἃ ῬΓΘιμδίαγΘ 
δίγί, ποῖ δῇ δϑογίίου, 18 θδηί. “10 ΟΧρτθδ- 

βῖ0ῃ ΤΡ» ἦθ υδοά ἴον [80 Βα κ0 οὗ ἱπἀοδηϊ θη 688, 
βἷῃσθ ῬοΟΒΒΙΌΪΥ ὑπο τὸ πιϊρῦ Ὀ6 τῃοτγο {8 ΟΠ6 
σὰ ἴῃ Βοῦ Ὀοὰγ.᾽" βϑβδιγδῆζο ἱπίογργοίδιϊου οἵ 
ἐμοὸ ῥτοοορί, δοοοσάϊῃρ ἰο ποι ἐμ Ρ]ΌΓΑΙ ἴῃ ἰη- 
ἀἰνι νυ] σ8595 ἀθῃοῖοδ ἱπἀοδοϊίοηοδ8., Αοοοτά- 
πᾳ ἰο ἐμὶβ υἱόν, (89 πιοδί, δηἃ ροτΒδρ8 ὑπὸ ποτϑί 
08805, Ἡου]ὰ οἱ Ὅ6 ρῥγονυϊ θὰ ΖῸΓΣ, δῖποθ ΟΠ ἢ 
ἴον δάναηῃοϑα ἢ ῬΥΘΖΏΔΏΟΥ 8.6 τηοδῖ δρὶ ἰο συδτὰ 
διζαϊπβὶ 86 ἀδροῦ οὗ βυοῖ ἰπ͵ατῖοθ. Τ186 Ρ]0ΓᾺ] 
ΤΩΔΥ 8150 ἱπάϊοδίθ ἰμδὺ [80 σΔρδοὶ(Υ ἕο Ὀθδνίηρς 
ὑγῶ8 ἰηἶυτοὰ,. “17 Πο ΟἾΠΟΥ ᾿ΠΊΌΤΥ Γ68.}18 ἿΤΟΙΩ 
ἐμ9 απαντοῖ, τοραγδαίίοη ἰ8 ἰο Ὀ6 πιδάθ, δοοοσαΐϊης 
88 ἰ6 δυβθδαπὰ οὗἨ [6 ἩοϊΔΏ ᾿ΡΟΒ6Β ἰΐ οὐ ἐμ6 
Ῥογροίγδίοσ, δῃὰ {μ6 ἰδίου 18 ἰο σὶνϑ ἰὲ “ τὶ 
υά κο8,᾽ ἱ. 6.. ἰὮ ΘΟΙΏΡΘΩΥ πὶ, οα ΔΡΡΙσδιΐοι ἴο 
ἔμοαι, ἰῃ οτάον (μὲ ὁχοθβϑίνθ ἀθπιδ 8 ΤΩΔΥῪ ὉΘ 
ΒΔ 0]γ τοἀυσοὰ. Το διιουῃηὶ οὗ πάθῃ ἀθ6- 
τηδηἀοά ἀουῦι1]988 τγδ8 ἀθι οριϊηθα ὮΥ 8:9 Θοῃϑὶ- 
ἀοτγαιίου, οί μον (89 ἰπ᾽υγθὰ τηδ δα ΠΠΙΒΏΥ ΟΥ̓ 
ο οὨἰάγοη, ττ88 ῬΟῸΡ ΟΥ Υἱοῦ, εἰ6. 109 ἰΔῪ 
βίδη δ δρργοργίδιο οἱ ἰ οηὰ οὗ ὑδθ 68868 
Ὑϊοῖ τοϊαὶθ ἰο Ἰϊ0 δὰ ὑμ6 ᾿ηγὶο Δ ὈΣΥ οὗὁἁ ἐδ9 
Ῥόζβοῦ. Το Ὁηρογῃ οδ]ὰ ἰα Τοοϊζοποα 88. Ὧθ- 
Ἰοησίηρ ἰο, δηὰ, 88 ἰΐ οΥθ, ἃ ρμαγί οἵ, (89 πιο- 
ἐβον᾽ (Κποθε]).---Ἶον. 28, Δπᾶ ἐξ ΔΩΥ͂ σοἷδ- 
οδίοί ἔοι! ]ονγ. [ἰ ἰδ ἰο ὑπο οτϑαϊί οἵ (9 1ορὶ5]8- 
ἐΐου ἐμαὶ (9 ἰδνν οὗ τοια]δίΐοα (οἱά. ον. χχὶν. 
19, θουΐ, χὶχ. 21) 18 ΘΓΘ 80 ρϑγίϊσυ δυεῖν Ἰαϊὰ 
ον. ἴα 118 οοπηθοίΐου ἰὑ τοδάϑ: Τ7}ὴ6 ᾿πΊΌΓΥ οἴ 
ΒΌΟΒ 8 ὙΟΠΊΔῺ ΙησδΒὺ ὍΘ τῃηοδὲ ΒίΘΓΠΪΥ οχρί δία 
δοσοτάϊηρ ἰο (16 ἄοᾳχτοθ οὔ ἱϊ. Βαὶ οὐϑὰ ἰμὶδ ὁχ- 
Ῥ᾽Ἰσδιϊου οὔ ἐμ ᾿ατν οἵ τοιαδὶ δίϊοι τηυϑὶ 6 συδτάοα 
ἔγοιι 8 ᾿ἰ061688 1110 Υ 8} 181}, 88 18 ΒΒ ον ἢ ὉΥ [86 ῥτο- 
Ὑἱβὶ ΟὨΒ ἰῃ τ γ8. 26 δῃηὰ 27. [ὲ πουϊὰ δυ γον μα νθ 
Βδθῃ ΘΟΠΙΓΔΥΥ͂ (0 Ὠδίαγο ἰο ρυὺ ουΐ ἰλθ 6γο οὗ 8 
Τηδβίον Ὑὰ0 δδα ρεὺ ουὧἱ ͵8 ΒΟΥΥΔΏ ̓ 5 6γΥγ6, ΟΥ ἰ0 
ΤΆ Κο ἷπι ἰἴ080 ἰοοία ἴογ ἰοοί!. ΚΚοἱ] βαγβ, “" 86 
Ῥυγϊποῖρ]ο οὗ γοϊδ)ἰδἰΐοη, μο ΘΥΘΡ, 8 σοοα ΟὨἿῪ ἴῸΓ 
ἐὴ0 ἴγοθ [8γϑδο]ϊίθ, ποὶ ἤοῦ ἰδθ β]ανο.᾽" [}{ἃἷ20Ὺ 88 
Ἰαϊίον οδδθ, 89 δ)ά48, Θπιδποίραίίοη ἰδ ῖκο8 ρΪδοο. 
Ἐτηδηοὶρδίΐοη, ουθ οα δοοομηί οὗ 8 ἰοοί ἢ ἰτποοϊκοὰ 
ουἱ, 48 ΠΟΥΘΟΣΓΒΘΙ6ΘΒ {86 ἴοτοθ οὗ στοίδ᾽ δι οῦ, 
Μἰοῦ, οὐ ἴῃ ἰδ Γοϊαιϊ οὉΒ οὗ ἴγοο [βιϑο] 68, 
σουϊὰ ποῖ Βα γο ὈΘΘΏ ΘΥΘΥΥ ΘΓ ᾿ἰἐοΥ ΔΙ δρρίϊοά, 
6. 5.. ἰα 186 ο880 οἵὔ Ὀυτη5. Οπ ἰπθ 7μ5 ἑαϊϊοπε 
ἧπ {Π6 δηοϊθηΐ Βεδίμοη ποῦ], δπὰ σϑηογα} } Υ ἴῃ 
ἐμ Οτϊϑηίΐ, οἱά. ΚηΟΌΟΙ, Ρ. 220. 

δ. 71η7ωγὶεε τεδεζἰπσ 7γοπι Ῥγορεγίψ γεϊαίοπδ. 
ϑρεοίαϊϊν ἥγοπι αοίδ οΓΓ7 Οαγείεδεπεδα. ΟἾ"8. χχίὶ. 
28---χχὶϊ, 6. 

4 [Αοοοτγάϊηρ ἴο σπου, 6 Ἐρυρε μηδ μι 8᾽ 6 ΑἸ} πηι γάθτΒ 
πὶ! ἀοδίῃ . (η9 Οτγοοῖκα μυη δι οα 4} τα υγάοτβ, Ὀπὶ απ δηθὰ 
4ὴ9 τηυγᾶον οἵ ἃ κ'Ὺουθ οὐΪν ὈΥ τοαιυϊγίης οογία! ἢ ὌΧρίΔΙΟΓΥ͂ 
τἰϊοα  ἴΠ6 ΒοΙηδη αν, πονεονογ, πε}}} (6 {{π|6 οὔ ἢ} 6 ΘΙ ΡΡΓΟΤΆ, 
ΔΙΙοτ θὰ πιλδίοσε ἰο ἴσο {16 1Γ δ΄ Υοδ 88 ΠΟΥ υἱοαδοϑὰ.--Ἐ8.} 

Ἧ᾽ε (οἷον ἴῃ κϑηοταὶ Βουίμθδυ᾽ 8 οἰδϑαϊβοδίϊοη, 
οἷ ΣΤ ς65 ῬΤΟΡΘΟΓΙΥ ὑπ 6 ἀοἰοταιίηἰηρ ὑἐμοῦχσμί. 
Κοὶ! δὰ Κηοῦοὶ ἀϊνἀθ οἰβογ νὶδο. 61] στ 
(9 τγογάβ, “Αἶδὸο δρδϊηϑὶ ἀδῆϊζονῦ ἔγοτα οδίί]θ 18 
ΤΩ 8Δ}᾽ 8 [19 βεουγοά.᾽" Τ0 δσοπδίοί Ὀοίτνθοη 119 
δηἀ ῬΓΟΡΟΣΙΥ, δὰ (89 δυθοταϊποίϊου οὗ ΡΓΟΡΟΡΥ 
ἷθ ΠΟΙ ΟΟΥΙΔΊΩΪΥ ΘΥΟΘΥΥΎΒΟΤΘ οὐβοσυθὰ, ἴη 8 
οΥΙΕἴ081 Τοδροοῖ 1ὺ ΤΩΔΥῪ ποὺ 0 πίιϊμουὶ βἰχηϊῆ- 
6806 ἐδδὺ (66 18 Ὦ6ΓΘ ΠΟ ἰγ866 οΟὗὁἨ ΠΟΓΒ6Β: 8150 
86 ἀος 18 ποὶ πιϑηϊοηο. ΑΙ (δ ἰΐπηθ οὗ 80]1ο- 
ΠΟ δηὰ ΑΠΔΌ ἰδ9 6889 88 αὐἰΐο αἰ δογθηῖ. 
Εἰγϑὺ δῦ (0 Ὀ0 οὐπδίἀογτοὰ ἐδι6 δοοϊἀθηΐβ οδοᾶ- 
Β'οηθα ΌὈΥ ΟΧΘῺ ἐδμδὺ ποοῖς, τοσβ. 28-82. Βας (μΪ5 
Ἰδέ 8 οΘοπποοίθα πῖῖ (0 [0] πίη οπ6, τ σα 
ἰγοδίβ οὗ ὑμῃο πιϊϑέογί 65 τΒΊΟΝ ΠΙΘἢ ΤΩΔῪ ΒΕ ΙῸΡ 
ἴῃ χοβροοὺὶ ἰο 86 ΟΧΘὨ ΟΥ 83868 (δγουρὰ (06 
ἴδ] οὗ ποῖον, πὰ τ δῖο ἢ ο888 8 ἀϊξιϊποίϊοι 18 
τηϑδὰθ Ὀοίποθη ἰδ9 ἰπἦυτῖο8 γοδυϊ ἴης ἔγουι 68 Γ00- 
Ἰοββῆθϑθ δῃἄ ὑποβ σοβυϊίηρς ἥγοτη ἰθοΐδ, τον. 
88-χχὶϊ. 4, ΤΒοη ἔο] ον ἱπ͵υτίο8 ἄοῃο ἰο 86] 85 
ΟΥ Θϑίδίϑβ ἐβγοῦυρῖ ΟΔΥΘΙΘΒΒΠ688 ἰη (86 υ.86 οὗ οδὺ- 
(16 οὗ οὗ το, γοσβϑ. ὅ δὰ 6. ΤἝθη (6 στ αἱ ηΑ] 
τοϊβι86 οὗ χοοάδ μο]ὰ ἴῃ ἰγυβὶ οοηδίϊα(θ 8 βορδ- 
Τδαίϑ δβοοίϊοῃ, υϑγϑ. 7--17, τ ὶοὰ τὸ ἀο ποὶ, 11 |κ6 
Βογίδοδυ, τᾶ Κο ἃ βυ δα ϊν βίου οὗ ὑμ6 ἀἰνἼ δῖοι (6), 
Ὀυὶ τηυδὶ ἀϊδιϊη συ δι ἥγοαι ἰΐ, 

γον. 28. Σῆγοί οσαδε, ΔὨᾶ {ξΐ δ ΟΣ .---Τὴ9 ἴπ- 
βἰϊποὺ οὗ οχϑ ἰο ΠΟΟΙ ἰ8 80 χοῃμϑγαὶ ἰδὲ ΘΥΘΡΥ͂ 
δοοϊάοῃί οὗὨ {ἐμῖ8 δϑογί οουἹὰ ποὶ Ὀ6 ἤογτ βϑϑοῦ δηὰ 
Ῥτογυθηίϊοα. Τδογοίοσθ ἩΒΘΏ δῃ ΟΧ 848 ποὶ Ὀ6ΘῺ 
ἀφβουὶ θα ἰο {88 ΟΥἾΏΘΥ 88 ῬΤΟΡΘΟΥΙΥ 8 βουΐηρ ΟΧ, 
{86 ΟἾὟΠΟΡ 18 Θβδθῃ 1 14 }} ἱπποοθηὶ. Ὑοί 70. 8 
Ῥοββ Ὁ]0 τγηὺ οὗ σδγοΐυ 988 86 18 ραηϊδιιθα ὈΥ 
(89 1088 οἵ ἷβ δηΐαι8)]. Βαί (μδ οχ 18 βϑιοηϑά ἴὸ 
ἀραίῃ!. 16, 8}}γ ἴὲ πουἹὰ ἵπσοῖνο Ρἢγ58168] ὑπ- 
ΟἸΘδΏπ6 85 ἰο Θδὺ οὗ (Π6 868}. Βιυὶ ὑπ6 βἰοπΐῃ 
οὔ {80 οχ 4068 ποὺ τηθδη (δαί (δο οχ 18 ““ἰδἰπὶ 
τὶ! σα 8] οτῖ πιο ̓᾽᾿ (Κ 611}, ὰὺ ἐμδὺ 9 "68 Ὀ6- 
δοηθ (86 ϑγιιθοὶ οὗ 84 Βοιιΐοῖϊάο, δηὰ 80 (ἢ Υἱο- 
εἶπ οὗ ἃ ουτϑὸ (ὉΠ). [1 ἰ8 {0 ΓΘ ΌΣΘ δῃ ΔΡΡ]}- 

οϑίϊοι οὗ αδεπῃ. ἰχ. 6 ἴῃ ἃ βυταθοὶ 68] βθῆθθ, οἱ 
δοσουηί οὗ (Π6 οοπηθοίΐου οὗ σδι.16 τὶ τηθη. 
Οομρ. αἷδο ἴεν. χχ. 1δὅ. ϑϑίγα ἶδν Ῥυου βί 8 
διηοηρ ἰΠ6 Ῥογχβίδη8 δπὰ σε 8 οἱά. ἰπ Κποθεὶϊ, 

. 220. - 
" γεν. 290. δεοοπα οα86. ἴδ6 ΟὟΠΘΡ ἢ88 ὈΘ6ΘᾺ 
οϑδυίιοηθα ἐμαὶ ἷβ οχ ἰ8 χἰσοῃ ἰοὸ μοοκίηρς. [ἴῃ 
(818 σ880 Βο εἰ πη86}7 18 ρυὶ ἰο ἀθαι 88 γυ9}} δ8 
ἷϑ οχ. ΤῊΪΒ 6 89 χὰ]6. Βυΐ 88 ἱμθγα ΣΩΔΥῪ ὉΘ 
τηὶϊ και σοη δ᾽ ΘΓ 0.5, ΘΒρϑοΐδΥ πη ὑμ6 ο889 
οὗ 88 ἰπ)ατοά Τϑ ΠΥ; 85 ἴθ ΦΘΏΘΡΑΙ 86 σηΐ 
Ἧ88 ΟὨΪΥ (Πδὶ Οὗ ΟΔΓΘ 688} 688, ποὺ οὗ 6Υ]] ἰη(6}- 
(ἴοι, [86 ΟἾΠΘΡ ταὶς βαυὸ ἷβ 1 9 ΟΥ̓ τι68ῃ5 οὗ 
ἃ ΓβΏΒΟΙ ἱπηροθθά οὁἢ ἷπι ΌΥ ἱμ9 Τα ]διῖ το οὗ 89 
δὴ ἰμδὲὶ μαἃ Ὀδοη Κεἰ 116. ΥΟΌΔΌΪΝ τὶΐ (86 
τηραϊδίίου οὗ 6 ἰυάροβ, 88 ἰὰ τον. 22, Βοἵου- 
6Π00 (0 {Π9 3.4110 ἸΔῪ τιδὰθ ὉγΥ Εποροὶ]. Ἐδδ- 

ΒΟΙΣ.--- 83, οογοσίης, οχρί δέϊοῃ. 
γεν. 81. ΤΑϊγα εαδε. 6 βοὴ οὐ ἰδὸ ἀδυρ ον 

οὗ ἃ Γγοοήδη δΓῸ ἰγοδίϑα ἰη 1:19 ΒδΠ|6 ΤΏΒΏΠΟΥ 88, 
δοοογάϊηρ ἰο (Π9 ἤοτοχοίηρ, δ6 δ᾽ πγ801 ἰΒ ἰγϑαίβά. 

νον. 82, Σοωνγίδ οα86. Θ ΟΧ 5ΟΓΥΘΒ ἃ [η8}- 
Βουυϑδηὶ Οὗ ἃ πηδὶ ἀ- ϑασυδηΐ ἰο θα. 86 δἰοῃϊης 
οὗ (86 οχ 8 8.}}} δη)οϊπϑά, Ὀυπὶ ἐλ 6 οἼσοῦ ἴῃ {815 
6586 8 ποὶ ἀοοιηθὰ ἰο ἀοαί. Ηδθ τηυδὺ ῬΔΥ ἰμ9 
τοϑϑίον οὗ (μ6 βἷαγο 80 806 κ6]8 οὗ βἰΐγου. “Ῥτο- 
ὈΔΌΪΥ (9 80] πιατῖκοὶ ὑτὶδο οὗ 8 βίδυο, βίῃοθ 
109 ΓΒΏΒΟΙΩ ΠΊΟΏΘΥ οὗἁὨ 8 ἔγϑο [βυδοὶῖθ διηιουπίοαὰ 
ἰο δ0 8.6]. 6 18, 1μεγ. χχυϊ!, 8,᾿ (Κε1}})}. Οἱ [δ9 
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γδ]0.ο οὗὁἨὨ ἰδ0 βῃοϊοὶ ὧρῷ σίκλος) υἱά, ἭΪΘΓ, 
Ἰξεαϊιοδτιεγδιοῖ, Ῥ. 438 βαα.Ὲ Τὸ τοδυ]ὶὶ οὗἩὨ (89 
Ῥοτριοχίηρ ἰηνοβιὶ ζαϊϊου 18 ἐμαὶ 1.5 σαὶ 8 25 ΟΥ 
26 εἰἴνοῦ στοβοβοη. ΤῈ 5801κ6] δου νυ δτὰβ υδοὰ 
ἴον 80 τούϑθησυθ οὗἉ (0 ἰθρἷθ δηὰ οὗ ἰδ Κίηρς 
Ὅγ85 Αἰ ἤοτοηι ἔγοτα ὑπαὶ πδϑὰ ἰῃ οοσητηοῃ Ἰἰΐθ. 
ἘΠῚ8 1638] ἱποαυδιῖγ [Ὀοίποοι ἐδθ βαυθ απὰ 
8ο ἔγοθῦδῃ)} ἷἱβ ἰοὸ ὃῦὉθ οχρίαϊηθὰ ὈΥ ὑμ6 σοῃ- 
διά οταιΐου ἐμαὶ (86 δϑρὶ ἐδ] Ῥυπίδητηθηὶ ᾿ηβὶοιοα 
ΟἹ ἰδ0 ΟΥ̓͂ΠΟΥ ἴογιηθ δὴ οἴμοι ἰο (89 σϑύϑῃρβο 
ἦο ὙῚΟΝ οἰ μοῦ νΐβο (86 Χοϊδίϊγοθ οὗ ἐμ9 τη0- 
ἀοντοὰ τοδὴ τηϊχον χοβοσί. Βυΐ (ἰ(μΐα γουθηρα 
ἴον ὈΪ]οοαϑμοα γγὰβ θὰ πὸ ἀδῆροτ οὗ Ὀοίη ΟΧΘΟΥ- 
Οοἰδϑοᾶ ἴῃ ἰὴ 6880 οὗ ἃ τυταἀοτοα δἷανο, βίηοθ 86 
ΙΔ5 τοιηουοα ἔγοτῃ ἰδ οἰτοὶθ οὗ ἷβ σοϊδιϊ "8. 
ὙΠῸ Βϑοιηϊ ΧΙ ρατοαὶ αἰ όσθηοθ ἴῃ ἰδ ῬΘΠΔΙΥ 
Θιηοῦθηὶβ Βη8}}Υ ἰο {μ818, ἐβαὺὶ {8:6 ΤΘΏΒΟΠΙ ΤΔΟΏΘΥ 
ἴον ἃ ἴσοο 8 ὙΔ85 δ0ὺ Βῃοἶοὶθ, δηὰ ἐπδὶ (ΣΡ ἃ 
δβῖανο 80 βῃο 9 ]ῖ8β. Οἱ ἰδ8 οδϑίϊπηδίθ οὐἁ 89 Αἰἰΐο 
δίανο, οἱ. ποῦοὶ; Ὀπὲ (86 στοδὶ αἰ ΣΟ μ66 ἴῃ 
ἐδὸ γνογὶοα οὗ ἰἴτηθ τηυδὺ Ὀ6 ἐδίκθῃ ἰηΐο δοσουῃί. 
Τὴ {86 6.8] οοὐξα οὗ οἱβὸνῦΡ δηοΐθῃς πϑίϊοηϑ 
8150 810 ουῃα ατγα σοῃοοτηΐης ἰδ6 Ρυπἰβηπηθηὶ 
οὗ Ὀεοδβίϑ ἰμδὶ παυο Κὶ]]οϑ ἃ οὐ ἰηὐυγοὰ ὦ δῆ. 
Οομρ. ΟἸοσίουθ δῃὰ Καοδοῖ οὐ {8 Ῥαδβαρθ. 
Βαυϊ Ὧ0 παίΐϊου δὰ ἃ δ Ὑπὶσ τηϑᾶθ {8.6 ΟὟΤΠΟΡ 
οὗ βυοῖ ἃ Ὀθδϑὺ ΣΟΒΡΟΏ δ᾽ Ὁ]6, ὈΘΟΘ80 ΠΟΏΘ οΥ̓͂ 
θη δὰ τοοορηϊσοά ἐδ6 αἰνῖπο ἱπιαρο 'π πυπιδῃ 
1116 (Κοι]). Ὑθ τϑϑροηδὶ ΒὲΠ τ γ οὗὁὨ {89 ΟΝΏΟΣ 
σου ]ὰ σοΥίδι ἾΥ Ὅ6 στουηδοὰ ΟὨΪΥ οἱ ἰδ τηγδίθ- 
τίου βο]  ἀδσὶίν οὗἨ ἰμο Ηθῦτον Βουβομοϊὰ (“ἰἢγ 
ΤΩ. -ΒΟΙΥδηΐ, ΠΟΤ ὑ8 0 πιδὶ ἀ-δουυϑηΐ, ΠΟΥ ἰδ γ σϑἰ- 
416᾽)β. 8 ὉΔῚ το 88 ποὺ ἰδ θη ἰηίο δοοοὰηὲ 
Ἢ ὮΘΓΘ 8 Ι20Γ0 δίοσηϊβίϊο Υἱο οὗὨ ᾿ἰΟΥΙΥ τουδὶ ]οὰ. 
τα. 88, 84, Σδλαδ. Διιᾶ ΨΏΘῈ ἃ τὰ8 

8.411 ΟΡΘὨ ἃ Ρἱζ (οἰβίθσ). Τα ΐδ ἰΒ οοηβοοίοα 
τὶ! ὑπὸ ἰὈΤΟ ΟΖ 8568 88 δοχηΐηρ ὉΠΘΟΥ ἐδ 6 
οδὰ οὗ ρυθ 8 Ὁ]6 ΟΒΥΘΙΘΒΒΏΘ 55. ΤῊΘ ΟΧ ΟΥ̓ 838 
8τὸ πδιηθὰ 88 Θχϑῇ}}0} 108 οὗ ἀοπηοβίϊο δηΐπ)8}5 ἴῃ 
ΞΘΌΟΘΓΔΙ, [ἢ ἐπι8 6880 ΟὨΪΥ ῬΤΟΡΟΤΙΥ ἰθ ἀοϑἰγογοὰ : 
διὰ (80 ΘΔΓΟΪΘΒ5 ΤΩΘ Π88 ἰ0 ῬΔῪ 10} ἱΐ, Ὀὰὶ Γο- 
οοἶνοϑ {6 ἀοδὰ Ὀοββί, οὗὕἩ Ὑδ1οῖ μ6 σου]ὰ οὐΪγ 
186 ἰδ0 5 .εῖῃ δηὰ οὐβὸῦ διοῖἢ ρδσίβ, βῖῃοθ ἐΐ9 
8.65}}) 88 ὕπο θδῃ. 

γον. 8δ. ϑιχέλ οαε6. Α Βροοἶ ΔΙ δη9 ῬτοΥΪβίοη. 
Τὴ (89 οχ ἐμαὶ 88 |ε1]]οὰ δῃοί ποῦ ΟΧ ἔπ γὸ ἴδ 
ποίΒίηρ δΟΙΣ ΠΔὉΪ6, Ὀὰΐ γοὶ ἃ βἰϑδίῃ ; ἰμ0 βἰχεὶ 
οὗ Βἷτω 198 οὐ ποχίουβ. Ηο ἰβ8 ὑδβογοΐίοσο βκοϊὰ δαά 
σοοϑ ἰαίο δηοί μοῦ ρ]800 ὙΠΟΓΘ δἷ8 δ} 8 ηοὶ 
Κποπν. Βαὶί ὑΠ0 ὑπ ΟΥΤΏΘΥΒ δΔΓΘ (86 Ῥυὶσο οἴ 
8816 δὰ (ΠΠο ἀ6δΔ4 δηΐπιδ], ΤὨΐδ 18 δὴ δ᾽ ]ονἱ αἰ ὁ 
οὗ ἃ πιϊδοίογσίπηο ἐμαὶ ἰδ σοητηοῃ ἰ0 Ὀοΐὴ ραγίϊθ8. 
ὙτΠουὺ ἀουδί ἰμ9 ἀοδὰ οχ δἷϑο πὲ ανο Βοοκοᾶ, 

γον. 86. ϑευεπίὰλ οα26. Βαϊ ΠοΙΘ ἰοο ἰβ ἰ0ο ὃθ 
οοηϑίἀογοά (ἢ 6 Βροοΐδὶ οἰγουπιδίδῃσθ (δὶ ἐδ οΧ 
ἸΘῪ ὮΔΥΘ ὈΘ6Θἢ ἃ ποίοτίουιδ ΠΟΟΚΟΡ. [Ι͂ἢ (15 0886 
ἐμθ ΟὟΤΏΘΡ πηδὶ Ὠλδὶζθ [1}} σοιη ροηδαίΐοη {07 ἐἰ 6 
1068 τξῖϊ ἃ ἰἴνα οχ, ἴῃ σζοίυσῃ ἴῸΣ πϊσῃ Ὠ6 Γο- 
οοἶγοδβ (89 ἀοαὰ Ὀδαβί. 

ΟἸδρ. χχὶϊὶ. 1-4, δισλιλ οατ6. Το οδί(]ο- 
τϊοῦ, Εἰνο.οἱὰ ἸπΔοτληἱ Υ (Ὁ. ἐδ 9 δβι0]0 ΟΧ; 
ἐουτ-οΪ4 ον {86 βίοϊοῃ ϑθθθρ οὐ ζοδί,. [Ι͂ἢ (δ6 
6886 Οὔ (9 ἔνο-ἴο]ὰ που Υ ΔῺΥ ἰκἰη ἃ οἵ Ἰατρθ 
ΔΪΠ8] ΤΑΥ͂ 0 ἀοἰἰγογοὰ οὐοῦρ. Τμ6 αἰ ογθησ6 
οὔ ἄνο-[ο]ὰ δηὰ ἔουγ-ο]ὰ ροΐηίθ ἰο (Π6 χνυϑδίον 

4 [8690 δ'νο δ: 6 Βίδῖο Ὀϊοίίοανν, Ατὶ. ἩΡείρλιε ακπὰ 77εα» 
ϑιιγ6ι.--Τὰ. 

7{{1. 4., δυου!ϊ 00 οτ 6216 ορηΐβ. Ἀγ. Ῥοοΐο, ἰη [ἢ διεῖοὶθ 
δῦοτο γοίογγοα ἴο, πιϑῖκοβ ἴῃ δ] γι ΒὨ οὶ ...οὄ 220 ρρμ 8, ἱ, 4.) 
δὺϑουϊ δ3}4 οοῃί8, ΟΥ 2 δ} Ππχ διά 2 ροηο6.--Τ.} 

καΐϊ οὗὁἨ ἰμ9 ρστϑαίον ἰμοῦϊ. “Ἴ8ο ἤουγ- 014 γϑ- 
Βιϊια 10} 158 δ'βο χηϑοϊϊομθα ἰὼ 2 388. χὶϊ. 6 : (ἢ9 
Βουθη- [0], Ῥγχον. νἱ. 31, 18 ποὺ ἰο Ὀ6 υηδογβιοοα 
1 ΕΘΥΔΙΙγ, Ὀὰΐ ΟὨΪΥῪ ἴῃ ἃ ζΘΠΘΓΔ] ὙΓΑΥ͂ 88 τηϑη 101" 
(Κποῦ9}). Ετοῦι {Π6 ἔνο-ἰο᾽ὰ δηά ἤοιιν- 014 γ6- 
βἰϊιαϊΐοα 8 αἰδιϊησυϊδοὰ ἰμ9 ὑνο- ὁ], τϑϊοὰ 
ἷα Ῥτνοβουϊδοά ἴῃ οδδθ ὑδς ἐμ]οῦ μδ88 ποί γοί 
διδυρμίογθὰ οὐ βοϊὰ {86 δηῃΐμδὶ, Ὀὰΐ ἱπ δΔ0]ο ἰὸ 
τοίη ἰὐ αἰῖνγο Τ.9 ΤΘΛΒΟῺΒ ἴον ἐμ ἷ6 ἀϊδιϊηοίΐοη 
ΔΙῸ αἰ ΓΘΏἙΥ αίνοη ; υἱά. οὶ; δἷϑο ἷβ. ποίοϑ, 
11. ν..ὄ 187. [1π ἰδ Ἰδίίον 6686 ἐμ ἰμιϊοῦ Βαὰ ποί 
οαγγὶθα ουὖἱ ἷα ΡΌΓΡΟΒΟ ἰο ἰδ6 [}} οχ θη, 68Ρ9- 
οἶδ} 88 86 μδϑ πο ρυὶ ἰδ οὐ͵οοὶ οὗἩ πἷβ ἐμοῖξ 
ουν οὗν γῶν. Τμ ο880 αἰ οΥοα ὑπο ΘΟ ΣΟ τη8- 
ὑο 4} ἔγουα ὑπ6 οἶμοῦ. γι4, ΚΌΟΌοΪ οἱ ἐμο Βο- 
Δ ἰαὙΒ. ΟἰΒΟΥΒ ἰπαϊοαίρς (μ6 γα] 8Βοὲ οἱ 
Ῥὶουχδίης οχοη, Κηοδοὶ, Ρ. 222, 

γοσθ. 2,8. Ιὺ{ᾧ[βἴδο τρϊοὲ ὍὈ6Ὸ ἔουσῃ ἃ ὍΣΘδΙς- 
πᾳ ἴὩ.---ΤῊῖΐθ 15 ΟὈΥΪΟΌΒΙΥ δὴ ἱποϊ θοαὶ] ἐπίθγρο- 
Ἰαύζοι, νῖο ἢν ΡΓΟΡΟΥΪΥ ὈθοΩ ρα ἰο {86 οἾ8455 (6). 
ΤΏΘΙΘ 88.4}]}] Ὀ6 ῃο Ὀϊοοᾶ ἴο διέπι: {. 6. ΠοῸ 
Ὀϊοοά- συλ ἰηθ88 ἰδ ἱπουττοὰ ΌὈΥ ἐπα δΒοπιϊοὶάθ: 
υἱά, Νά. χχχγ. 27: Ὠοαὶ. χὶχ. 10: ΖοὉ χχίν. 16. 
ΟἿ6 πΐρῃῦ υηἀογδίδπα ἰδ ΐδ οἰ ογ οὗὨ δῃ αἰἰδοὶς 
οα ἐδο 1014, ποθ (Β9 ἰορὶο 8 {86 βἰθδ]ἱηρ οὗὨ οαἱ- 
416; δἱ 8}} ουϑῃΐβ ἃ Ποοί 8] ἱσγγαρίΐοη 18 τηϑϑδῃϊ, 
οἱά. γον. 8. Ασσογαϊηρὶ {86 τδιομτηδη, ΟΣ {86 
006 Ὑ.0 18 δι'΄ναΚοά, 18 ἰη ἃ σοπαϊιίοη οΥ͂ ἀοΐθῃδο, 
Ηρ τουδὶ Ῥγοίοοὺὶ πὶβδ ὈΓΟΡΟΣΙΥ, δηὰ ἐδμογοίοσθ 
ἄχι; δηὰ {8ὸ ἰοῦ 18 118 0Ὁ]6 ἰο ὈΘΟΟΙΏΘ ἃ ΓΣΟΌΌΘΡ 
δηὰ τηυγάοτογ. {ἴδ δῦ ὍΘ τίδθ ὌΡΟΣ 
Εὲπ.---ὐ τυϊχῦξ Ὅ6 ἱπουρχμῦ ἐμαὶ ἐπΐ8 γοΐοτϑ ἰὸ 
86 ΘΑΣΪΥ ἀα τ ΟΥ ΘΑΥΪΥ ἀαΥ, ὙΒΘῺ Π6 τηΐϊρἂς Γ0- 
οορηϊσο ἰδ6 ὑδϊοῖ, οὗ {γ θ ἷπὶ ΔΎΎΔΥ ὉΏΓΘ- 
οοσαηϊεοά, οὐ τῖϊὰ {μ6 ΒΡ οΥ̓͂ οἰβοσβ οδρίυσο 
τα. Βαὶί ἰηδϑιηυοθῖ 48 ἔσο ΟἹ ἰΐ ἰ8 δϑϑυπχοα 
ἰδ δὲ ἐδὸ ὑμϊο 88 ΥΘ 8} δοοοιρ θη θὰ ἷδ {ἢ οί, 
Π0 δχργοββίοῃ ῬΥΡΟΌΔΌΙΪΥ τρθϑῃβ: [1 βοῖῃθ ἐἰπὴ6 
888 οἰδρϑοὰ. [ΙΥ ἴῃ ἐμἰβ ὁο886 {89 ΟὟΤΟΣ {118 9 
(17, 6 ἰπσουσβ ὈϊΪοοά- αὐ 1} π|688.: πὲ οἱ δοσουηΐς 
οὗ {86 χτοδὶ υδυϊοίυ ἱῃ ὑῃ9 68568 [Π6 Βοηίθῃοθ οὗ 
ἀοαί 5 ποῖ Β6ΓῸ ἐπηπηθα Δ ΟἸ Ῥτοπουποθα ὕροη 
μι. ϑϑίποθ {μ6 1 6 οὗ (ὃ9 ἐμϊεγ ἴδ υπὰον τῃ9 
Ῥτοίθοίἑοη οἵ [80 184}, [80 ὁ880 6οΠ168 ὈδίογΘ ἐπ 9 
ον πιΐηδὶ οουγί, υἱά. χχὶ. 206. Εοτν ΟαἸνίη οα ἐδ 6 
“γαίϊο αἰδρατί(αἰΐδ ἐπίεν ἔτ πι ποοίωγαπι οἰ ἀἴων- 
πμγη,᾽" υἱά. Κεὶϊ, ν. 187. ΤῺ Τὰ] Ῥυηϊβδιηθης 
ἴον (80 (16 7Ὁ 19 ἀοιογ αι θὰ ὉΥ {πὸ 16 ΘΟ ΘΘΓΏ- 
ἴηρ; τοϑιϊαιίοη, χσχὶϊ. 1, δι Βαὶ ἱῃ οδ8θ 6 ἐμ] οΥ͂ 
68 γοϑίοτο ποϊδίηρ, Βο ἰ8 8οϊὰ ἴον ἰὴ {μο, ον 
πὲ νι ΐϊοῖ 18 βἰοϊθῃ, ἡ. 6. ἴ07᾽ (86 γδϊὰθ οὗὨ ἰἰ. 
“ΤῊ18 σδἢ ΠΏ 68} ΟὨΪΥ 8 88]6 ζὉ} ἃ μον οα οὗὨ {ἰπι6. 
Τ6 ὈΌΥΟΡ γοοϊκομοὰ (δ γτοϑιϊια ϊου ἡ ϊοἢ (86 
(ἰοῦ, ν88 ἰο γοῃά ον, δηὰ υδβοὰ (86 ὑδτοΥ 88 ἃ βίανο 
6011 86 τγ80}6 1088 88 τηδάβθ ροοά᾽᾿ (Κηοῦδοεϊ). 
δ᾽ τ} 8} ΔΥΓΔΏ ΘΙ 68 ΔΙΔΟΏρ ἰδ Βουιλη8 υἱά. ἴῃ 
Κηυοῦοϊ!, Ρ. 228. 1ἰἰκονεῖδο ἴδτνβ ΘΟ ΟΘΤΏΪΩ 
μοῦ, ν. 224. Τ)ὸ (μϊοῖ οουἹὰ ποῖ Ὀδ 8βοϊὰ ἰο 8 
Τοτοϊζηοῦ, δοοοταϊης ἰο Φοβορθαθ, 4η|, ΧΥΙ. 1,1. 

4 [ὙΠ ἀϊ ΠΌΓΘΠΟΟ, ̓" βϑαγβ οἱ], ἴ. ο., " σαθοῖ ἢ9 οχρὶαἰηϑὰ 
ὍΥ ἴδ οοποίαογλίίοῃ "ἐπ δὲ {Πα πἴ6}8] δ᾽ αι Ὠϊογϑα οΥΓ δοϊὰ νι 8 
Ἰοδὶ ἴο ε: οὐποῦ, ΜΜ|16 γϑῖ ἢ ΠΠΔῪ δγὸ ᾿δα ΤῸ ἢΐπι ἃ δροοίεϊ 
πάν! 5} σαὶαθ’ (ΚοΟὔΘ1), ἴ0Γ Βποὴ}; τοχαγὰ ἴογ ροϊϑοῃηηὶ 
Τδο] χα 19 Τογοί κῃ ἴ0 [9 ἴανν, 0 ΒΔῪ ἠοϊπίηκ οὗ [Πο ἔδεϊ τππὲ 
δη δηίτηδὶ σῃ θη δο] 4 πηχε ἤν Ὀθ6η Τοραί πρὰ ΌΥ͂ Ρυγοῆδδ9 : 
ΟΡ ὃν [Π6 σοηϑίἀοταιίοη [Πδ. 1.9 τΠϊοῖ ἴῃ [Πδὲ σλδὸ ἤδ8 «Ὁ Ὁ- 
τὶρὰ Ὠΐ8 οὔ πιθ ἴο ἃ ἰχῆοῦ γροϊηΐϊ τοαδγιδη), ἴον ἴ 9 ΤΩ ΔΙ ἢ 
εἰ ηα ψγδ8 {Π9 μἰϑα ς, ποὶ [Ὧ 6 αἰπροοίζἰοη ΟΥ ο΄ ὩδυτρΓ οι 
οὗ [9 οἵοϊϑη οὐὐθοῖ. Τὸ τοαδοῦ σϑὴ ἢδΥθ ἰδἴπ ΟὨΪΚ ὧι ἐδ ο 
Θἀὐποκίοηαὶ δίηι οἵ (ἢ6 αν, υἱΖ.. ἐο ἰπάποο [9 ἐὨϊοῦ ἴο τους 
οΓ ἀ μονα ΤϑοΟζΌΪ29 βίο, δορὰ τοδίογο ἩΠδὶ δ ἢ88 δίο» 
ΘΏ. “- 



ϑ2 ΕΧΟΡΤΑ. 

εν. ὅδ. Νιπίλ εαθο. Α Βοϊ]ᾶ οΥ ἃ νἱπογασᾶ 
ἴο ὍΘ θἃ ρου .---ΤΒότο ΔΓ ΥΑΥΪΟῸδ υἱοῦ οὗ 
ἐμ]8. () ϑὲ ἰδεεετὶἐ φωϊβρίαπε ἀστῶπι υεἷ νίπεαπε, 
εἰς. (ὕυῖϊκ.). [Κκαπον: “ Υ̓ ΒΘἢ ΒΏΥ 0.6 ᾿Π]ΌΓΟΒ ἃ 
Διο] ὰ οὗ νἱπογαγάὰ, 8ο ἰμδὶ 6 1618 88 οδίί]ο ἀο 
ἀδπιαρο.᾿ (2) Καυοῦδεὶ: “θη ΟὨΘ ρϑδϑίῃυγοβ ἃ 
βεϊὰ οΥ ἃ υἱπογαγὰ ὉΥ͂ δοηάδϊηρ δἷ8 οδίὶ] ἰο ἰι.᾽᾽ 
(8) οὶ]: “ΘΗ ΔΩΥ͂ 006 ῥρϑβιΌΓΟΒ 8 δΒ6]ὰ οΥΓ 8 
Υἱπογαγὰ, δηὰ 1οἰ8 18 σϑί(]6 Ἰοοβθ." πῦ ὈΘΔΙΘΒ 
ΟἾΓΒῸΥ τηθϑηΐηρ, ἰ0 βοη ΔΎΔΥ, ΟΥ ἰο Ἰοὲ ρο ἔγϑϑ : 
Ῥυὶὺ δοσογαΐϊηρς 0 (0 οοπηῃθοί!οἢ ΟὨΪΥ͂ {86 Ἰδίίο Υ 
ΘΔ Ὀθ Ιηθϑηῖ ποτο. Τ|16 Β6086 αίγοη ἰὸ ἰξ ὉΥ 
6 γυϊχαῖο πιϊρηῦ δοοογαϊη ἷν Ὁ6 δοοορίϑα: ἈὨ6 
ἱπΊΌΓ68 186 ὅ6]4 ΟΥ̓ Υἱπεγαγὰ οὗ ἢἷβ ποίσῃ θοῦ 80 
(μὲ (πὰ ὑπ81) δί6. Βαί ἰΐ 'β πῦογο οὈνϊουβ ἰο 88- 
δαη6 8 ἱἐπείάοπίαϊ ΟΔΥΟΙΟΘΒΏ685 ἴ0 Ὧδ6 τηθϑῃί. 
Το Ὀεδδὶ ἔθοαάβ οὐ 18 86] (ρϑγἢΔ05 180 οῃ (δ 9 
ἔτϑϑδϑ Ὀθίσθοθη ἴῃ 6 σΥΔΡΟ-ΥΪ 68) ; ἴγοιῃ (818 Ρ85- 
ἰυγ9 χγουηὰ δ0 1εἰ8 ΒΪΠ 0858 ΟΥ̓ΘΥ 80 ἰδιδὶ ἢ 
ἄοορα ἀδυιαρο ἰο 8 Ὀοϊ κῃ ῦογτ. Καηοῦδοὶ ογὐϑη δἷ- 
ἤἄττωϑ ὑπαὶ ἢ ἰπ θη οηδὶ ἀδηιδρο ἰ8 τθδηί. Απὰ 
γοῦ ΟΠΪΥ 8 βἰ τ ρ]6, ἱπου ἢ δαιρὶθ, ἱΠἀ ΘΙ ὨΪΥ 15 ἰο 
Ὅο τοπάογοϑα ἔγοτῃ (μ9 ὈεΒι οὗ ῖ8 δο]ὰ δῃηὰ οὐἨ δι'8 
Υυἱηογαγὰ. Κεὶϊ τ ΒΟΥ σοηϊοηάβ ἀρδϊηδὶ πόθο} Β 
ἰΠΘΟΥΥ. Ταϊπιυαΐϊο ΤΟΥ ϑίοηβ ὁπ ἰδ 18 ροϊηὶ δγθ 
ἔουπάὰ ἴῃ ϑ5α᾽ϑομις, ἤοδαϊδελοα Κεολί, Ὁ. 810 8ᾳ. 

γον. 6. Ζ πιὰ οαϑε. Τχΐβ 18 δΌουϊ α ὅτα ἰῃ 8 
δοϊά, τ τοῦ αὐἰσαῦ (ἢ. 6 ἸΏΟΓΘ γα Υ ΒΤ ΘΘΡ ΟΥ̓Δ 
ἰηῖο ἰμὸ πο οΥ 8 8614, ἰπϑβῦλθο}δ 88 11 ψ88 
Ἰκοῖγ ἰο Ὀ6 Κὶπάϊ]οά δὲ (89 οδἀρὸ οὗ ἰδ δεοϊὰ, ἰῃ 
1860 ἱΒογηῃ-οεᾶρο. ΟἸΘΑΓΙΥ δὴ δοί οὗ οδυθ 95} 688 
ἷα τιδϑδηΐ; ΘΟ. 18. Υ. ὃ. Εἴθ δεῖ Βα ᾿είῃ- 
ἅϊοᾶ 186 Ητο.---Τ) 0 ΟΡ Θ᾽ 658} 688 5 ἰπηρι 68 (0 
πἶπι 88 ἃ Υἱγίι81 ἱποθηάΐϊαυυ, Ὀθοδι80 6 ἀϊὰ ποὶ 
ξυδτὰ (δ9 ὅγθ. 

ἃ, Τλίησε ἐπίγιίεα απὰ ἰοεί. 

ον. 7. Σγδί οαεε. 9 ΠΙΟΠΟΥ͂ ΟΓ δι 6168 ΟΥ 

βἰυβ (0 ὉὉ)2 860 οαί. χχὶϊ, δ) ἸοΌ ἴον βϑίθ 
Κοορίῃς 810 δβίο]ϑῃ ἔγοιῃ [89 ἰσϑορου, Ὀυὶ ὑπο (δὶ οὗ 
8 ἀϊδοογοσοά. 186 δεῖν 18 βοίιἰοὰ Ὀγ {Π6 ἐμ ]:ο 
Ὀοΐης τοαυϊτοῦ ἴ0 ῬΔΥ Ὀδοῖὶς ἀου Ὁ], υἱά, τον. 4. 

ον. 8. ϑεοοημάὰ εαδό. Τὸ ἐμπίοῦ ἷἰβ ποὲ ἀΐδοο- 
γογοῦ, [1 ἰπἰ8δ 6886 δβυδβρίοϊοηῃ (8118. οἡ {8 
ΚΘΟΡΟΡ; [6 ΙΔΥῪ δδΥθ οι θΟΣ:]θὰ 6 ῬΤΟΡΘΓΙΥ͂ 
οηἰτυβίοὰ ἰο πἷπι, ἸὙΒΟΓΟΙΟΥΘ δ ἢ 8 6886 
ταυϑὺ οοἴὴθ Ὀδίογο ἐμ οουτγί, πΗΐϊοὶ ἢν 8 68- 
ἰοοπιθα ἃ αἀἰνίηθ οουχί, θη09 ἰμ9 ὀχργοββίοῃ, 

ὈΤΌ ΤΙ ὅν. ΤῊ ῬΘΏΔΙ Υ ἰϑ ραϊα δοοοταΐης ἰο [μ6 

ἀοοϊδίοη οὗ ἰΠ9 ὁ886θ. Τῇ δ ὑπὰθν βυβρίοϊοι 
τουδὶ ΘΡΡΓΟΔΟΝ ὑπο αοα. ϑβϑυοἢ δὴ ΔΡΡΥΟΔΟΣ 
Ῥγοάυσοα δὴ δχοϊιοθιη οὶ οὗ σδομβοίθησο. 789 ἰγὰ 6 
ΙΖ -Ὀνυὶοδ 18 8:6 Ο06 ὙΟ ΤΩΔΥῪ ἈΡΡΓΟΘΔΟΒ ὑοΐο 
6οα. ἴῃ οδδθ (10 Κοθρϑὺ ἰθ8 δαλιάᾳοά χυϊγ, 6 
888 ἴο ῬΑΥ ἀοιυδῖο. 

γον. 9. Το ἰοτοροΐηςς ΡῬτουϊδίου 18 ἀοεὶ χηδίθα 
88 δῆ ΘΧΘΏΡΪΙΟ [ὉΓ 8 σοθοσδ] σαΐϊθ. Το οἱοδηπδίης 
οὔ {89 δβυδροοίθα πηΔ Ἧ48 ῬΤΟΌΘΔΌΪ οἴϊοη εοοίοα 
ὈΥ 8 οδίῃ οἵ ρυγβοαιίΐίοη. 79 ΧΧ. διὰ 
ψαυϊκαίο ἱπι οσροΐδίο καὶ ὀμεῖται, εἰ ζωγαδίί. Τη 4} 
084868 ἴῃ πῆϊσο {10 ΘΟΏΘΘΑΙΟΡ τηϑ8ά6 8, σοηΐοββίοῃ, 
δὴ οδἱἢὰ τὯ8ϑὃἑθ ὉΏΠΘΟΘΒΘΑΥΥ. ΑἾδ80 αἰδῃ οΠ ΘΒ Υ͂ ΓΘ- 
δροοϊίης οὈ͵οοίβ ἔουπὰ ἰθ ῥ᾽δοοὰ πὰ 6Ρ {18 γαἷθ. 
ὁὴ (πὸ οοαἱὰ διῃοὴρ {6 ΑΥὐδὺβ δηὰ Εἰργρίϊδη8, 
8Β606 Κηοδοὶ, Ρ. 228. Κηοῦοὶ βοθῦβ ἰ0 8.59811πὶ0 
ποι γοδϑοη {παῖ (ἢ 6 Ρ] Αἰ πι18 Α͵80 18 πιθαηῦ ἴῃ 
{ὴ 6 τογάϑ, ““νἰϊοπὶ αοα δ5ἢ8]}} οοηάοτηη.᾽᾽ είς. Ἐ 

Δ “[ΤῊϊ ἰδ ὁ πιϊδίαχο. Εουῦθοὶ ἐσϑῃοὶδίθα: “ 1} Ο.α τολῖεοῦ 

ον. 10, 11. Τλίγά εαεε. ΤΤιὶ8 8 αθους Ὀοδϑὶδ 
Ῥυϊ 'ἰπ οὐ βοῦβ᾽ δδγο, υἱοὶ ἀἷθ ἴῃ ὑποῖν ροββϑοβϑϑίοῃ, 
ΟΥ̓ 8.6 τ υ{1Π|]δἰοα ἴῃ (6 ραβδί γο, ΟΥ ἱηυτο {πο πε- 
ΒΕΙΎΉ5, ΟΥ ΓΘ ΑΥΤΘῚ ΔΉΔΥ ὈΥ ΤΟΌΌΘΥΒ. Ηδγθ 
(86 οδιὰ 8 ροβὶἰνοῖγ τοαυϊτοά, ἴπ 6859 ἰπ 9 ρδτΥ- 
ἀΐϊδῃ δ] οὔθ .'88 βθθὴ ἴδ ὑβίης ; Ὀυὺ ἰΐ ἰ8 αἰϑὸ ἀ6- 
οἰδῖίνθ. Οἱ ἃ βἰ πὶ ϊν [ηἀΐδη ἰδνν υἱά. ΚΌΟὈΟΙ. 

γον. 132. Σουγίλ ἐαεε. δδῖοϊΘ ἔσοτα ΐτη --- 
1ι ἰ8 δδϑυηθὰ ἱμπδαὶ (ΐἰὸ ἰμϊοῦ ἰ8β ποῖ Τουηά. 
“Ἡδφτο,᾽ βδυ8 Κποῦοὶ, ““ τοδίϊϊαιἱοῦ ἰΒ ργοδβογί Ὀϑά, 
Ὀυΐ ποὺ ἰῃ γον. 8, Ὀδδδιι89 [6 ὙἧΟ π88 Δ δηϊπιδὶ 
ἴῃ σῃδῦρο 5 (ὯὨ6 χυδτάϊδη οὗ ἰξ, τ θογοαβ 6 ὙΠῸ 
..85 ἐμίηρ5 ἢ ΟΒδΡΘ οδηποί ὃο Τοραγα θα 88 ὁχ- 
Δοιγ ἃ γδίσῃ πηδη.᾽ Βυΐ δοσογάϊηᾳ ἰο τοῦ. 9 (Ὠ6 
πάγοι οουἹὰ ουθ δαϊυάμο α ἀουῦ]θ τοδιϊιαἱΐοῃ, 
ΨΥ 8110 ΒΘΓΘ ΟὨΪΥ͂ δ ρ]6 γοδιϊταϊ οι 18 ϑροΐίκθη οὗ. 
ΤΠ6ΓΘ ἃ σοι ]ϊοδιίΐοη τῪβ τοΐογγοα ἰο, ἰπ τιῖοῖ 
ἰὴ 6 δρργοδοῖί. οὗὔ (09 τηδϑίοσς οὔ ἰμθ δουδο- 
0] 8 ἰο ἀοά «πὰ 6 δἰξιίυἀθ οὗ δἷβ δοῦ- 
βοΐϑῃο ἔογιιθᾶ {86 τηδίη στουηῃὰ ἔον ὑμ6 αάϊοΐα) 
ϑοῃίθηοθ. ἴῃ 86 6880 ἀοδογι Ὀεἀ ἴῃ τόσα. 10 δηἀὰ 
11 (86 οαἱὰὶ ἀοϊατγιαΐποα ἰδ 6 πιαΐῃ ἀσοϊδίου : ἴῃ [890 
Ῥγοδοῃὺ 6880 (6 8᾽Π|0}60 τοϑιϊιαιοη 8 ργοδοσὶ δοὰ 
ὌΡοα (86 βἰιρὶο ἀθο)ατϑίϊου : “ δἰοΐϊθῃ.᾽ 

γον. 18. ΙΝ Δὰ εαε. ΤῸ φῬγοάἀποίϊοα οὗ ἐπ 
8ΏΪ)8] ἰΟΤῺ ὈΥ ἃ Ὀδαϑὶ ΟΥ̓͂ ΡΓΘΥ (οί, “ΟΓ ἃ ρμδτί 
οὗ ἴἰ,᾽᾽ 2βΒ Κοὶϊ 8878) Ῥγουθὰ ποῖ ΟὨΪΥ ἰδ ἴδοι 
(861 7, Ὀαΐ 4180 ἐμαὶ ὑμὸ συγ ΐϊδ (δὲ ποιοδοά, 
δηὰ μὰ ἀγίγθη οΥ᾽ (μὸ Ὀοδϑί οὔ ῬΓῸῪ ὈΥ 8 τυἱοϊϑηὶ 
ὀχοσίϊοῃ. ΕἾοσι {818 ΝΟ 860 ἰἢ 6 ΒΟΥΘΥΥ οὗ [,8- 
Ὁδη ἯΒο, δοοογάϊηρς ἰο ἄθῃ. χσυχὶ. 89, γοᾳυϊγοὰ 
ἷθ 8οη-ἰ ἢ -ἰα ἴῃ βυσὶ ΟΆ868 (0 Ι.Δ16 (86 1058 
οοά. Οοπιρ. 1 ὅδ. χυὶϊ!. 84, Ατηοβ ἰϊ. 12, Οα 
80 πάΐδῃ αν, υἱά, Κποῦοὶ, Ρ. 227. 

γον. 14. ϑισίλ σαδθ. Αἥὄἰνοα Ὀεδδὶ 18 ἰηυτοά, 
οὗ ἀϊθ8, δῆ {89 ΟὟΤΟΣ ἰδ ποὺ Ῥγθβοῆί. Τ86 
Βοηίθῃσθ Τοαυΐτοβ τοϑιϊυἱΐϊοι, Ὀοοαυ86 πορὶοοί 
ΤΑΥ͂ ὉΘ Ῥγοδυιησα. 

γον. 1δ. ϑενεπίλ οα26. ΤὰΘ6 ΟἾΠΘΥ 18. Ῥγϑδοηΐ 
ὙΠ οη ὑἐμ6 δοοϊάοηῦ οσουγτβ. ἴῖπ ἰμδὺ ὁ856 ἰΐ Ὀ6- 
Ἰοημκοα δβρθο ΠΥ ἰο Ὠἰτη86] Γ ἴο ῥσγονοηΐ (86 8Δ0οῖὶ- 
ἀοηι, ΣΕ Ρτουθη ἢ τῦ8 ΡΟΒ810]6. 

Εἰὐσλιλ εααό. Τ6 Ὀογγοόνονρ 8 ἰπ ἰδ πἰτοὰ 
βοσυὶοο οὗ {86 ΤΥ οὗ ἰμ6 Ὀδβϑί. ἴῃ {818 0886 
.Ὲ χοίβ (6 ἀοδὰ δοδϑί ἱπϑίοδα οὗ ᾿ἷβϑ ρᾶὺ ; ἱΐ ἰδ 
δΒυιγϑοιοα ἔγουι μὶβ ῬδΔγ. ΕῸΡ ἰδ ΟἾὟΏΟΙ 88 8 
Βἰγϑα Ἰαῦοσον νου ὰ ἤδνθ δὰ ἰο ἀο οἷν υἱ᾽ ἢ 
δἰτηβοὶξ; δηά ἃ ἰγοὰ βοσυδηΐ ἩΐΠῈ ἃ ἰγοὰ Ὀθαϑί 
οδϑηηοὶ 6 πιοδηΐ. [{ 18 ἰμοσοίογο 8 ἀδυ- ΔΌΟΓΕΡ 
(ο σΒοῖ {π6 δηϊπιδὶ οὔ (8 ΟὟΠΘΡ 88 Ὀ66ἢ 6ἢ- 
ἰγαδίο., ὙΞΖ οδη μβαγάϊυ (τῆ διον δυὰ Κε]}) 

Ὅ6 τοίογγοἀ ἰο ἔπ ἰγοὰ Ὀοδδί, Κυονοὶ ἢδ858 
(ογοϑὰ δχρληδίϊοη, ἴθ ψΐσἢ 86 ἰτοά βογυδηὶ 
Ὀδοομιο8 ἴ06 056 ἭΔ0Ο 168 (6 Ὀθαβί. 

(οπ6) ἃ πιδ᾽οίδείοσ, (ἐ. ε. ἐ 10 οουτὶ ἀοοίάοθ ἐμαὶ δ στὸ ϑῆθ- 
ΏΘΘΠΟΣ ἤῶ8 ὈΘΘΏ ΟοΟἸμΙ 64}. [ἤθη Ὧ9 δ[)8}} γοδίογο ἀοαυϊο ἴὸ 
818 Ὀοΐκιῦοτ." Απά ἰπ ορροδιιίοη ἴο ἴδ ἱγαπδ᾽ διίοῃ. “ πο ἢ» 
ΟΥ̓ οὔθ σα δοοηάδηιῃα, 6 διδιῖ γοϑίογο ἀουθὶθ,᾽" ΒΘ Βα γϑ, 
“ον οου]ὰ ἴΠ6 ρμἰαἰ εἰ Ὀ6 οὐμάἀοτηηφά ἴο 8 τεριεμέον, 
{{|6, ὁνε ἢ τῃουχζὰ {μ6 οοιπρίδλιοξ 88 ρτοασπάοα, δὰ γοῖ 
τάκ 6 ΠΟΙ δίπρ ἥγοπι [Ππ6 Οἴποσ ἢ "---ἶα.) 

4 [ΤῊ.Θ τλη ]οτ γ οὗὨἩ ἰηϊογρτγοίοτβ (1Πτὸ ἴδ Α. Υ.) τερασὰ 
2 δὲ τοίογείος ἴο ἴδιο Ὀθδοῖ, ποῖ ἔπ9 Ὀοτόσοσ. Ευοῦοϊ 

᾿4} 

οχρίδί πα {ἢπὸ : “ ΠῚ ἴπὁ Ὀ66 4 τΔ6 ποΐ τηοτοῖγ Ἰοηξ οὐ οὔ κίηἅ- 
Π688, Ὀπὶ Ἰαξ [ῸΓ ῬΔΥ͂, {116 Ἰοθ8 οὐπιοὸδ πΡοῦ ἰδ 6 Ὠΐτο ὈΥ δ 6 Γὸ- 
οοἰρι οἵ ἩὩΐϊο ἢ το οσῆθῦ ἰ6 ραϊά. ἴῖπ ἄχίηρς 86 μἷτο Βὸ ἢ εὰ 
Γοχαιὰ ἴὸ (0 ἀδύχζοτ οΥ̓ ἔϊι9 ἴοκα, δὰ ψἰθὴ (ἢ 6 ̓οδα δῖ. 98 
μίησθ, πευϑὲ οοὐτοηΐ Ὠἰ 6} σι ἴα Ὠἰτγο." 850 Κοί!. ΤῺθ 
οχρίαπδιίοη οὗ Ἑηυδι} 5 δῦοτο τοΐοσγοϊ ἴο ὉΥῪῚ ἵμηρμο, ἰδ 8 
ϑ'οοπὰ οπθ, ον ΕἸΥ ποῖ Ρῥιοίογγοα Ὀγ Καοῦοί, θα τλετ ον 

βἰδίοϑα δὸ ροδαί υΪἷθ, ϑϑρθοὶδ!ν ἴῃ τίν οὗ 8 ὕλοῖ (δὲ Ὑ2 

ΘΥΘΥΥ ΤΟ 680 6 δορὰ οὗ 26}.---ΤῈ] 
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γον. 16, Νιλ ας. 6 ΒοάΌΟΘΟΣ οἴ δὴ ὑυπῦ6- 
ἰγοξμιοὰ υἱγρὶπ (ἰΠ6 ο886 ἰ8 αἰδοτοπὶ τ {80 
βοαοίΐοι οὗ 6 Ὀοϊγοίμοὰ οπο (ουί. χχὶϊ. 28), 
ΝΟ 888 Θηἰτυδβίοα ἰο Εἷπι {8.6 618 οὗ ΟΡ Υἱῦ- 
εἰοϊίγ, τ] 8 Ὁ]6 ποῖ ΟὨΪΥ ἱπ ἃ τιοῦϑὶ, Ὀυΐ ἰὰ ἃ 
εἰ Υἱ] ροϊῃὶ οΥ̓͂ Υ]ΘΎ,, τηυδὶ πηδῖζο γοδί 0 ὑο ΟΣ 
ὉΥ͂ ὨΔΥΡΥΪΩΚ ΟΡ, δηὰ ἰ0 ΠΟΥΡ ἔδί 6 Γ ὉΥ͂ αἰτίῃ 8 
ἀονγγ. 

γον. 17. Τεπίλ εαε6. Ἰδ6 βού ποῦν ὮΪπ|801} 68}- 
δοὶ τοΐυδο ἐπ 6 βοιἸοπηθηΐ: Ὀπὶ ἰδ ἔδίδοΓ οὗ {89 
δοἀυοοα πιδι δ ΠΠΔΥ ΠΔΥ͂Θ ΓΘΒΒΟΏΒ [ῸΓ ΧοΘίπ δὶ ἢ 
ἧξ, [ἡ (δῖ8 δ680 ἰδ Βοάυ ΝΟΥ τηυδὺ ΡΥ δἷπὶ {8Π6 
ἀοντΥ (οἷά. 6. χχχῖΐγ. 12), ψῖνϊ τ] οἢ 5868 18, 
ἷπ 8 ΒοΡί, χοϊπδιδίοα δβ ἃ υἱγρίη, δῃὰ 88 δῇιψοσγ- 
ΝΘΓῸΒ ἃ 16 4}}γ ἀϊγογοθὰ ποθδῃ. Τθ ὁ0886 ἷδ 
ποὶ ΑΙ ΟΣ ΘΏΓΥ ρῥτουϊ θα ἴον ἴῃ οί. χχὶϊ. 28, 88 
Κυοῦο] αἴὔτηβ. ἘΠ ΘΥΘ ΟὨΪΥ͂ ἰ86 ᾿ΓΥΐοθ οὗὨ 8816 18 
βχοεά, οἷΖ., δἰ δ0ὺ 58}6}.618: (Π6 γἱρῃΐ οἵ (80 ἔδί ΟΡ 
ἰο τοίῃβο μἷβ ἀδυριίον ἰο (86 Βράῦσογ 18 Β᾽ΤὨΡῚΥ 
ποῖ τοροδίθά. ΤῈ6 ἀΟΝΥΥ γ)͵ἂ.ϑ ποὺ ῬΣΟΡΟΥΪΥ 8 
Ῥτίοθ οὗ βδ]ο. 
“ΤῈ 6 ρχοοθρὶβ ἴῃ το. 18 δῃὰ ΟΠ ΘΙΟΒ,᾽᾿ ΒΆΥ8 

Καὶ], “αἰ ν ἴῃ ἔἴοσγαι δηᾶ σοηῃ οηίϑ ἴσγοιῃ [86 70Γ6- 
ξοϊης ἰδ 8 ; ἴῃ ἔοται, ὉΥ ὑμ6 Οπ᾿ βϑῖοῃ οὗ 33 [ψἘΘΏ], 

ψὶϊ πο ἢ (86 Τοτοχοίῃρ 8γ0 δ] πχοδὶ τὶ μου 6Χ- 
οορίϊοι ἱπιγοἀποοά; ἰὼ βυθδβίδῃσο, ὈΥ (86 ἴδοί 
(δδὺ [Π6Υ ἱτὴροδθ οα [80 [ϑτ8 6} 1068, ΟὨ 186 στουηὰ 
οὗ ἐμοὶ αἸδοιίο ἰο 6 ἰ80 ὨΟΙΥ ΡΘΟΡΪ6 οὗ Φεδο- 
τ}, τοαυἱτοιηοηβ Νϊοῖ ἰσϑηβοθῃὰ (Π6 ΒΡΏΘΤΘ οὗ 
πδίυγα] ἰδ 'νν.᾽ Υοὐ δ6 ὑτο ΑἸ] ΒΙΟΏΒ ἃΣΘ ποὶ ἰο 
Ὅο αἰθιϊη χυϊθμοὰ 88 παίυσγαὶ δῃὰ δ ροΥΓηΔίΌΓΑΙ. 
Βυι ΚοΙ! 88 σΟΥΓΘΟΙΪΥ ἤουηὰ ἃ ΠΟῪ βοοί] ἢ ΠΘ6ΤΘ, 
μι ἢ }18ὲ ΚΠΟΌ6] Ὀοσίηθ 8 πον βθοίἱοη, ρΟΟΥΪ ἀο- 
δπρα, πὶ τοσ. 16. 

6. ὕιπαίωγαοϊ ΟΥἰπιοδ. Αδοτηϊπαίίοπδ εοπιπιϊ((εα 
σφαϊπδί εἰσίοπ ἀπά Ἠωυπιαπιίν. 

γόον. 18. Ζἴγδί οεπεο. ἸὮΘ ΒΟΓΘΘΓΟΒΒ 8 6ο0ῃ- 
ἀευιποὰ ἰο ἀοαιἢ. ἘΤἾ8 ὑθῦι 15 ποὺ ἰο Ὀ6 ᾿ηδὰ6 
ΒΥΠΟΏΥΓΠΟΌΒ ἩΠΠΕΡΓ το, 88 ΚΌΟθΟΪ πηδῖκοα ἰϊ. 
ΤῊ6 πιράϊφοναὶ το παν ῬΥϑοίΐοθ, ΟΥ ὙΠ8} (0 
Ῥιδοίϊσο, ΒΟΥΟΘΥΥ ; Ὀσΐ 8110 ΙΔΥ 480 ὈὉΘ 8 ΟΔ[ 0 Τ- 
πίαιοα ποϑῃ. 8.6 ροίϑ ΒΟΥ Ὡδ)6 ἴτγοϊαῃ ἰῃ6 
ῬΟΡΌΪΑΣ δοποορίΐο, ΒΘΓΘ88 [6 ΒΟΓΟΘΓΘΒΒ μοὶβ 
ὮΘΣ Ὠδῃη6 ἔχοι (6 Γ68] ῥγδοίϊοθ οὗ ἃ ᾿γίης, ἀανὶς 
δὶ. 5.8: Ορογϑδίοδ 00 (80 δββιυπηρίϊοη ἰΒαὺ ἀθτηο- 
Ὡἰδοδὶ ῬΡΟΎΘΥΒ ΟΟ-ΟΡΟΓδὶΘ ἩΪΠ} ΒΡ, δῃὰ 80 Β86 
Ῥτοιηοίοβ σϑάΐϊοϑὶ ἰγγο  χίοη. 88:6 ἰπῆυγροθ ΒΟΥ 
ὨΘΙΒΌΟΥ ἴῃ ὈΟΑΥ͂ δηὰ 1179, 88 δοίης ἰὴ 9 ̓πϑίγχυ- 
Ἰηρηϊ οὗ Βοδβίῖ]6 Ῥδβϑίοῃβ, τ μὶο ἢ 8}}6 ΠΟΌΓΡΙΒ868 : 
οὕ, ὮΙ 886 Θπίογθ ἰηίο ἐμ9 πιοοά οΥ̓͂ [6 α01.68- 
(06 Ὁ, 8.1.0 πουγβῆ 68 γαϊηοῦ8 Βορεδ (Μδοροί) 
ΟΥ̓ ἀδϑραῖν ((86 θοοί ΒΥ Υ οὗ ΕἸ ΔΟΓ), δᾶ οἵϊοη 
ἴτοιῃ ὈΘΙΠΩ ἃ ΠΟΙ͂ΧΟΣ οὗ ΒΟΥ ΌΒ ὈΘΟΟΙΏ6Β ἃ ΓυΧΘΡ οὗ 
Ῥοΐϑοῃβ (α 658). “ΤῺ ΒΟΓΟΘΓΘΒ8 18 ποιηδα ἰῃ- 
ϑίοΔὰ οὗ [8:0 ΒΟΓΘΘΟΙΓΟΥ, 88 ΟΑΙΟΥῸΒ ΒΑγ8, ποὶ Ὁο- 
οδῖ80 [19 8816 ἱπίηρ 8 ποὶ ῬαΠΙΒΏΔῸΪΘ ἰῃ Τ6Π, 
πὶ Ὀοοδυδ6 [80 ὕθ).]6 ΒΟῸΧ 15 ἸΟγ0 δα αϊοίθα τὸ 
1818 ογῖ πα (Κεοὶ}). Ασοοτάϊηρ ἰο Κποθοὶ ἰδ9 
ΟΧργοδβίοπ, “ ποὺ Β. 8 Ὁ (0 ᾿ἴγο,᾽᾽ ἴῃς παῖ68. ἐμαὶ 
ῬΟΓΠΔΡΒ 8 ἰογοὶ ΚὮ ΒΟΥΘΘΥΘΒΒ πα Ὀ6 Ριυπηΐβῃ δα 
πὶ ἢ ὈΔηΪΒτηοηῖ; Ὀαὶ ΚαοΙΪ Βρροβοβθ ἱπαὶ 86 
ΤΟΔΥ ὮΔΥ͂Θ ὈΘ6ΘῺ «Αἰϊονοά ἰο ᾿ἶἷνο, 1 86 ζαύθ ὕρ 
δοὴ οοσοσυρϑίϊοη. ϑόουσοσυ τ88 οοθῃθοίοα οὶ ΟἸΥ 
ἩΐῊ δἰαρὶο ἰἀοἰαίγυ, Ὀσὺ ἱπ ΤΠΔΏΥ Ἡ8Υ8 ἩΐΓὮ (ἢ 
ΜΟΤΣΒΏΪΡ οἵ ἀοίηοῃβ, Δηὰ ἴΠ0 ΒΟΙΟΘΓΕΒΒ Ἧ8ΔΒ ΓΘ- 
ξατἀ δὰ .μ58 βοἀυοίηρ [0 δυο ἰδ ἴη σΒ. 

γεν. 19. διοοπὰ οβέποθ. ϑεχυδὶ ᾿πίΓΟΟΌΓΒΘ 
πὶ αὶ Ὀσοδ5ί. ΟΟΩΡ. [μον χΥἹἹἱ. 28: χχ, 1ὅ: θουϊ. 
ΧΧΥΪ. 21. Τὰοΐβ υππδίυγαὶ (μἰης 8150 νγν88 ρυη- 

ἰδιοὰ πῖ (ἢ ἀδαίμ, Π1ἰτο ὑπὸ Κατ ὰ ὁη9 οὗ βοάοῃγ, 
8 ῬΓοπιϊμοηῦ Υἱοο οὗ (6 δηδβδηΐθβ, 100. χχ, 18, 

γον. 20. 7Τλιίγα οὔεποο. ἸάαοϊαιτΥ. 61} 5 Θχ ῃΪ8- 
πδίΐϊοι, “ [βγϑδϑὶ δὶ ἢοὐ ΒΟΥ 69 ἰο ἔογοί χὴ σοάβ, 
Ὀυΐ πιαδί ποί ΟὨΪΥ ἰοϊοταίθ ΤΟΥ ΠΏ 6 ΓΒ ἴῃ [8.16 τηϊ δὲ 
οΥ̓͂ (ἰΒααι,᾽᾽ δἴο., ΔΙχηοδί Β6οπ8 ἱπίοη θὰ ἰο ἰπἰληηαὶθ 
(δαὶ (86 Βοοαί θη ἴῃ [8.86] βδὰ δὴ δάϊοί οὗ 10]6- 
ΥΔΏΟΘ ἴου ἰμοὶν οὔογίησθ. Ορροβοὰ ἰο (ιῖ8 60η- 
οορίϊοι 8 89 ΒδΌθαΙ ἃ αν, δηὰ (Π6 ογάϊηδῃοο ἃ 
χχὶϊ!. 24, ΤΙῃ ὉΟΪΒ 64868, ΠΟ ΘΥΘΡ, ὑπ 6 Οχρ᾽ δὴ 8- 
ἰΐοῃ ἰ8 ἐμαὶ ἃ ΡῬυὈ] 6 τ οΥ 8} οὗ βίσαηρθο χοὰβ 885 
Ὠοὺ ἰο]οταίοα ἴῃ [8Γ86]; Ὀαὶ 8η ἱῃαυϊδίιίοη ἰο ἤοστοὶ 
ουΐ 6} ΟΥΒΕΪΡ ΒΟΟΓΘΟΪΥ σδΡγὶθα οἢ 8 ποὺ ΘΟ ἢ- 
ἰοηδησθα ὉΥ 86 Μοβαῖὶο ἰ'ᾶὰᾶγσ.0. 16 πογὰβ δἃγο: 
“. ἩΒΟΒΟΘΥ͂ΟΥ ϑαογίἠοεις αηἰσ ΔῺΥ χοᾶ." Τδο δά- 
ἀϊιῖοη, “88 718 ὑπῖ0 ΦΘΠΟΥ͂ΔῊ ΟὨΪΥ ̓̓  (88 ᾿ἰκονν 89 
Χχ. 24), 18 8 τη ]ὰ ὀχργθββί οῃ α180 88 Γοζᾶγβ {80 
(μβοοογαίίο οὔϑυϊη δ, δῃἃ α͵80 ΒΘΟΌΓΘΒ ἃ ταὶ ἃὩ- 
ἀογβίδπαϊπς οὗ (9 ποτὰ “ΕἸοΒἱα)..᾽"᾽ ---Ησ ἰ8 ἰο 
Ὀ60 ἀονοίοα, ἑἡ 6.,) ἰο {6 Ἰυαάρμπιοπὶ οὗὁἨ ΦοΒοΥαΒ 
δοῃϊοηοίης ἷπὶ 0 ἀθαῖ!, Ηδσγο ὑδὸ ποἰΐοη οὗ 

ὉΠ (λλέγοηι, Ὀ8}} Θοτῃ08 ουἱ ἀϊδίϊῃοι]γ. ΕὙΥΟΥΥ͂ 
οΒΡ 4] ῥα ΙΒ θη ὐ 7788 6ΒΒΘῈ (18}}} ἃ ἀλόγεηι; Ὀυϊ 
Β6ΓΘ 18 ἔοπηὰ {Π9 γτοοῦ οὗἩἉΚΒ6 ποίΐοῃ ; 8ὴ ἰάοἰδίον 
ὮΥ δἷδ8 οδοσίης 888 πὶ πάγον ἤτοι ΦθΒοΥδ (89 
οἴονιης ἀυ ἰο Ηΐπι δἸΪοηθ; δ6 88, Β0 ἰο ΒΡΟΔΚ, Γθ- 
τηοτοα (Π6 ΟΤΙ ΠΣ ΔΎΤΘΥ ἴσοι (Π6 ἰγὰθ ἀἰνίηθ ἰάθα, 
δὰ ρογγυογίοα 1ΐ ἰπίο 1.8 Ορροβὶίθ. “Ηθ ἰβ ἰο ὃθ 
ἀογοιοὰ ὮΥ ἀραϊᾷ (ο ἰ86 ],οτὰ, ἰο Ποῖ ἴῃ Ἰ19 
[6 που]Ἱὰ ποὶ ἀονοίθ δἰπιβο γ᾿ (Καῖ}). Ιὲ τιδῪ 
Ὀ6 ἰΠαὶ ἃ ϑβοτὶ οὗὁὨ ἸΓΧΟΩΥ͂ 1165 ἴῃ (86 ποίϊοιῃ οὗ ἰμ6 
ἀλόγεπι; 85 Ὀσΐηρ δοΟΠΒΟΟΤδίΐ 0 ΤΟΥΘΥΒΟα, 1 86- 
ΘΌΓΘΒ ἰο αοα {π6 ΟἸΟΤΥ Ὀοϊοηρίηρ ἴο Ηΐτη 8]0η6 - 
Ὀαὶ ἰν ἀοοβ {818 8180 88 δοίης Θοηδθογϑίὶ ἢ (0 ἐ8 9 
λυδκίηρς ἀαοἀ ἰπ Ηἰἷ8 Ἰυάρπιθηί. ““Νὸ ᾿ἰνὶηρς 
(ΐη,᾽ 88γ8 Κηοῦοὶ, “ ἀογοίοα ἰο ομονδὰ οουϊὰ 
6 τϑἀοοπιοά, Ὀαὶ μδὰ ἰο Ὀ6 ἀοβίγογοά, [αγ. χχυὶϊὶ, 
28 Βᾳ.:; 1 ὅδῃι. χύῦ. 8. Βυΐ ΟΠ σψθῃ ἰΐ γγ͵88 ἃ 
0886 οὗ λλέγέηι, υἱά. Ὠεουί. χὶϊ!. 12 84ᾳ. 

ΨΥ. 21. Σουτιλ οέπεθ. Α Ὀραυϊίυϊ οοπίταϑῦ 
ἰο 89 ἔογοχοΐοις ἰδ ἑοτιηοὰ ὈΥ (Π6 δβιἰαἰοτηθηὶ οἴ 
οἴἶξθηοοδβ δραϊῃηϑὶ Βυϊτηδηΐϊί,γ. ΔδΙΓοδι πιθηὶ οὗ (ἢ 9 
ΤοΥο ΟΡ 18 Ραΐ γί οὗ 84}1.0 Ηθ τουδὶ ποὺ Ὧθ 
ἩΓΟΏρΟα, “ΟΡ γ͵6 ἬΟΙΘ δι γα ΚΟ ΥΒ,᾽᾽ εἰς. Α Το ΤᾺ] 
Ῥυϊῃοῖρ 9 τὶ ἢ ΤΘΟΑΡΡΘΔΓΒ ἰῃ ἴδ Ν, Τ. (Μδῖίι. 
Υἱὶ. 12), 88 δἷδο πῃ Κδηί. Τὸ Ῥαγιϊσυϊασ συΐοδ 
οοποογηΐης ἴδο ἰγοαἰτηθῃΐ οὗ δ᾽ 168 ἃγὸ ρίνϑῃ ὈΥ 
ΚαοδοΙ, Ρ. 228, νῆο 880 ρίγυοβ (0.}6 δρργορυίδίθ 
τούθγομσοθ ἰο Μίοίδο} 8 δπὰ Ξδδ βοιϊσς. Μία. 
ν. 9, θοῦι. χχτὶ. 7. Κηοῦδὶ βαυβ, “19 ρογν- 
ΒΟΠΒ ΙἸῃηοϑηὶ δῖ ὑμῃ0 Οδηδδη ἰδὲ δηἂ ποη-  ἃ- 
ΠΒΘΏἑ ἰδ ΒΙΓΘΏΡΟΥΒ ὝΠΟ Ββίιδίἃ 88 ἰηάἀϊγνίἀ8}8 
δ ΟΠ ἴΠ6 [5Γ86]1168.; (ὴ6 ΟΔηδδηϊίο5 88 ἃ ὙΠ0]0 
8.6, δοοογάΐηρ (0 (8 Ἰατυαίνον αἶβο, ἰο Ὀ0 οχ ΐγ- 
Ρϑίεὰ {τ χχιϊ!. 83). [Ι ὈΘ]οΩ 8 τὸ {9 ἀοδηϊ- 
ἰοῦ οὗ (9 ““δἰγδηχοσ," ἰμδὺ μὲ ἰβΒ ἀϊδβοσϊαἰοὰ 
ἔγοια ἷ8. ΟὟ ὩΔιΪΟ ΔΙ Υ, δη ἃ Ὧ88 ὈθοοπΘ δβαὺ- 
76οι ἰο Δηοῖ, ἑ, 6. Βογο, ἰο (86 πϑίϊοῃδὶ 1879 
οὗ [6 [βγδοὶιοθ. Τρ ζδίϊατο ἰο δϑὶσ ἃ Ῥϑῃδ 
ἰο (π͵8 Ἰδνν ἐπηρ] 65 ἰδὲ (Π}6 πΟΌΪΘ ϑπνοῖΐοη οὗ ζσγ8- 
(ἰτὰἀ9 88 ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ ἀοροπάοδα οἢ ἰο β6σιγο 18 ζ.}- 
δ] πιϑηΐ. 

γογβ. 22.24,. Σιμὰ οὔποθ. Αφαϊηδὶ πίάονϑ 
δὴ οΥρῆδη8. Οὐ 1818 Ροϊπὶ 866 ΚΟ 6]᾽ 8 ὁ01166- 
ἐΐοη οὗ (86 νατίουβ ρδββαρεῖ, Ὁ. 2206. Θοά ἰδΔΚ68 
189 ρῥἷδοθ οὗ {η6 ἀθοραϑοὰ ἔδίμοτβ δῃὰ 9 8 η68 
ὉΥ Ηἰ8 βρϑοΐδὶ Ῥχοίθοιΐοῃ  ψΒθη60 7010 })]8 {πα 
{ΠΟΥ οἱ ἰδ οἷν ραγὶ σι βοη ᾿ἰνίης ἃτὸ 0 Ἔχϑτοΐθθ 8 
αἰνίηθ Ῥτοϊθοιϊΐοῃ ἱπ ἴδ9 Βουδβθ ΟΥ̓́Σ Μ|]ΐ0 δηὰ 



94 ἘΧΟΡΌΒ. 

οὨἑ] τη. Απὰ Ὀθοδαῦβο, ἐἱμγουκχὰ {δ 8018 5} 088 
οὗ (80 δίτοηκ, νἱ 0.718 δη ἃ ΟΥ̓ΡΏΔΏΒ ἯΘΥΘ 80 1186 
ἐο Ὀ0 ορρτγοδϑϑϑὰ, θοΐϊηρβ ΘϑδὲΥ ἀοδροὶ]οὰ οἢ δο- 
οουπὶ οΥὗὨ ἰΒοὶν ἱαιροίθησθ, οΐοΥ Ῥτγοιαΐπθηοθ ἐδ 
αἷνοι ἰο ἰδ βἰχηΐϊβοδησο οὗ ἰμοὶν οὐγίηρ. Ταΐβ 
ὨΘΘΩ οί Δ] ὙΔΥ5Β ὉΘ ἃ ΘΟΠΒοΙΟΌδ ῬΥΔΥΟΥ υἱϊοτγοά ἴῃ 
ΟὨΘ᾽ 8 ΟΣ ΓΘΙΔΙΥ͂, (ὉΓ ΟΥἱΏρ, οὐ 80 ρᾶσί οὗ ᾿ἱνίης 
ἐδίηκϑ δὰ Ὀοίογο Θοα, 88 8 Βρθοΐδὶ] τ ϑδῃΐο β, ΘΥ 98 
ἄοπῃ ἰο (πὸ οΥγγίης οὗ 80 γουῃρ ταυθῆβ. Τ8θὸ 
ἐπγοδίοποα ῥα ἰϑμπηοηΐ, ἰὼ ἐπ ὅτι 0͵860, 15 60- 
ποοίοα πὶ (06 ρα}, δηὰ ἴῃ (δ 9 Βοσοπὰ ρ]806 
ΘΟΥΤΘΒΡΟΙ 8 ὙΠ} ἰϊ. οθροίἑβηι Ὀθρ᾽η8 πὶϊ (δ 6 
ΡΡγϑϑβδίου οὔ ("6 νοδὶς (τίϊᾶάοτβ δῃᾷ οΓΡΒ8Ώ8), 
δΔηἃ ΥΟΘΟΪ 65 118 ΘΟΏΒΌΠΙΙ Διο ἰῃ πον χίδουβ 
ὝΔΤΒ δηαὰ τὰ ΠἸΔΡΥ͂ σϑίδϑίγοροδ, ουὐἱ οἵ 10} 
δρδίη ὙἱὰοτΒ δη ἃ ΟΥ̓ΡΙΔῺΒ ἃγο Ὡδὰθ. Μία. ἴθ8. 
ἦχ. 17. 

γόον. 28. διχίλ οβεέπεθ.1 Ῥτολὶ Ὀἱἐ00 οὗὨ ὑδύτγ, 
ὈΥ ὙΠΟ (06 οχΙ ΚΘΏΟΥ͂ οὗ (6 Ροοῦ ͵8 δυυδβοά, 
ον. χχυ. 86, Ἴνο σγουπάβ: 86 ΡΟΟΥ πηδὴ ὃ6- 
Ἰοῃηζβ ἰο {6 Ῥ6Ορ]6 οὗ αοἀ 88 ἃ ἔγϑο πιδῇ, δπὰ 
888. Ἰοδὺ ἷ8 ἰγοθάοτῃ ρου ἷ8 ἐγοῦ 1968. Βγ 
ὈΒΌΓΡΥ δὸ 8 Ὀυγαάθηθά. 
γε. 26, 27. ϑευεηίἢ οἴτεποε. Ἐ χοοδαῖνο ἰδ κίηρ 

οὗ ρβασῃ. Τῃδθ Ἰθθ δ ΠΙΑΥ͂ ΣΘαΌΪΓΘ ἃ ρἰθάρο οὗ 
{π6 ογοάϊίον, Ὀπὶ ἰδ οΘογουίης (οὐνον σδγηιθη) 6 
τησδὶ ΓΟ ΌΓΩ ἴἰο ἰπη ὈΘΙΌΤΘ θυ ηϑοί, Ἰοϑὲ ἢ δον 
ἔγοτα (Βο ποοίῃγῃ δ) σο]ὰ, 716 τη δη 16 τῇδ Υκϑ ὑ89 
Εχίγθιηθ οὗ ῬΟΥΘΕΙΥ ἰπ ΘΏΘΓΑΙ, υἱά, θουί. χχὶν. 
684ᾳᾳ. Τ|ιὸ σοπιμ)ραϑββίοῃ τ δὶοῖ ὁ ΘΒ ΟΥ̓Δ ἢ ΒΟΣῈ Ρ᾽ΤΟ- 
Τηἶδ608 ἰο {86 6 1 }01688 Οὔδ8 ἐμαὶ ΟΥΥ̓ δ'88 δῇ οὐὔ- 
ὝΘΥΒΟ δ'46 707 [86 ᾿Ι11||685β. ΤΠ ΟΧΡΤΘΒΕΙΟΝ ἴῃ 
γ0. 27 Ὀδοοῖθθ δὐύθὴ ἃ ὑβοίουὶοδὶ ρ]θ8 [00 {86 
Ῥοον, Μαίι. ν. 7, 954:)08 1. 15. “1ὅ8ο ἱπάϊμᾳοιϊ 
Ονΐ θη) ΘΟΥ̓́ΘΓΒ ἢ ἱ π186] αὐ πη ἴπ 818 Οὐὐοσ 8 Ὁ- 
τηθηΐ. δι, 7γαυεῖδ, Ὁ. 224, ΝΊ Θυ ἢν, Αταῤίση, 
Ῥ. 64᾽ (Καοῦο]). Οἱ [809 ρμανηΐηρ οὗ οἱοί 68, 
866 ΑἸη08 ἰΐὶ. 8, οὗ χχὶϊ. 6, ῬτοΥ͂. Χχχ. 16, χχνιὶ, 18. 

γεν. 28. δισλιὴ οδεποε. Οοπιοωρί οὗ (μΠὸ δεῖν 
85ἃ οΥ Ῥυγΐ 66} τιαρίϑίταίοβ. οὶ Βαυβ, ““ΕἸο- 
εἷμα ΤΏ Ὼ8 ὨΘΙ ΠΣ {86 ρβοάβ οὗ ὑπὸ οὐδοῦ δίϊ οηΒ, 
85 92ΟΒορθυδ (4{π||. ΤΥ]. 8, 10, οοπίγα Αρίοπεπι 11. 
88), ῬὨΐϊο (υἱέα Τοε. 1Π1. 864) δῃὰ οἰμογβ ὀχρ]δὶῃ 
6 ποργὰ ἴῃ {ποῖν ἀοδὰ δπὰ Ῥματγίβδὶο ᾿ἸοροίΒο- 
ἴδηι; ΠΟΥ ἰδ πηορίεἰΓαί 65, 88 ΟἸΪΚ6108, Φο δ μ8ῃ, 
ΑὍθη Εστα δηὰ οἰμβοῦβ ἰδίηκ: Ὀυὶ ἀοὐ, (μ9 οὶ ἐγ 
ἴῃ ΚΘΏΘΓΑΙ, ῬΏΟΒ6 [8 ΘΒ Υ 18 ἀοδβρίβοα ἴπ ΘΥΘΓΥ͂ 
ἰτδηβργοδϑοίου οὗ μου 8 σοπιβηα8, Δηα ϑιουϊὰ 
6 Βοῃογοὰ ἴῃ ἐπ ρογβοῦ οὗ [9 ρυΐποθ. ΟΡ. 
ῬτοΥ͂. χχὶν. 2]: 1 Ῥοί. ἱϊ. 17,᾽᾽ εἰς. 8.0. Καυοθδοὶ. 
ΤῊ 8 ὀχρ δηδίίοη ἰ8 σου ἾΥ δ νυοτοὰ Ὁ (86 οοη- 
ἰοχὶ, Ῥαγ συ] ΑΥΙΥ ἰδ 6 ΓΟ] ον ; ΘΒρϑοὶδ! Υ 8180 
ἘΥ ἰδ ἔδοι {πὶ 16 Ῥυῖποθ ((Π 9 δχδϊ θα, ἐδ6 δὶ 
ΟὨ6) 18 τηϑῃ( οποθα ποχὺ ἰο αοα. Ὑοὐ {μἷ5 8 ἰο ὈΘ 
ΟὈβοσυοὰ ἴπ (86 Ἰΐῃθ οὗ Φοβορθυδβ δηὰ Δ Ϊο᾽ 8 
ορίηΐου, (δδὺ ἐμ86 (ΠΒΘΟΟΓΔΟΥ͂ ἀ065 ποὺ τοοοὶ ἰδ6 
αἰνίηθ οἱ] οπιοπὺ ἰη (8ὸ Γοϊ  κἰοηδ ἰμοιηβοῖνοϑ, Ὀαΐ 
{89 4180 ἰάοαὶ ἱπιαζθ8 οὗ (80 ροάϑ (ΕἸ}11π}}, δηὰ 
80 δοίυ δ] ἰάοἶβ, δαπὰ ὑδδὶ ϑυθὴ ἴῃ ἰμΐβ δρῇθτα 
{Π0γ9 8΄Θ Του 05 ἴῃ ΥΘίογΘΏοΘ (0 ϑαίϑῃ 
(Ερ 8116 οὐ Φ.͵ὰο). ΤΉΘΥΘ ΔΥῸ το ΓΘΘΒΟΏΒ 00} ἴΐ : 
ὮὭγοι, (δ οἰοαιοηὶ οΥ̓͂ γα (ἢ τ ΐοθ ὈμἀοΥ] θ5 (ἢ 6 
ΘΥΓΟΙΒ; ΒΕΟΟΠΟΪΥ, {09 ΤΏΟΓΑῚ ἱΠΊΌΥΥ οὗἉ {86 Ρ6]}- 
αἷοῦβ 766] .8 οὗ ὑπ6 οι ον τῆο ἷβ ἴῃ ΟΥΤΟΥ. 
Ὑο ῥγοίοσ ἴὸ σοπάοσ, “(86 Ποὶ(ν ;᾽ δἱ 4}} ουὐϑῃΐβ 
186 τον ]ἕης οὗ 189 Ποῖ, ποῖ ΠΙΔῪ ΠΑΥ͂Θ ΤὨΔΏΥ 
ἄερτοοδ, 8 ΒΕΔΥΡΙῪ αἰδιϊη συ δ οα ἤγοπι (86 ροκπὶ- 
εἶνο γοΥ Πρ οὗ Φομονδὰ (μου. χχὶν. 1δ,16). 89 
ψ0}]Ἁ οὗ ἰο- αν που]ὰ ΡΟΥΒΔΡ5 ἰηγοτί {86 ΟΥΟΡ 
οὗ κυϊὶ ἴῃ (μἷδ χοϊδιΐοῃ. Τα μι Σ᾽ 5 ἰΣδηδιδιίοη 

ἰΓΔΏΒΡΟΘΘΒ ὑπὸ πλοδηΐῃ 8 οὗ (9 τοῦῦθ [ “22 ἐπ Οὐδέν 
ἐγ. . .. πιολί ἤωσλεπ, πὰ ἀεη Οδεγδίεα. .. 
πἰολί ἰδείεγη,," ““ ποῦ οὔγϑο (86 κοάδ, δὰ ποὶ Τὸν 
Υ116 86 πιδρίὶβίγίθ ᾽᾿᾽]. Τμθ ῥγίποθδ ἃτ ὉποΣ 
αοὰ δ8 Ηἰ8 νἱσοχζογοηίβ. Ῥδββδίεβ γοϊδί το ίο 16 
ἀοίδιιαιῖοιυ οἵ ῥυΐησοϑ ἃτο χκίγθῃ Ὁ Κποῦθὶ. 89 

ποτὰ χὰ ΟΡ ΘΘ848 8]}} ΤΟΥΙΩΒ οὗ οΥ]1}-δροαϊκίη 

οὗ ἀοά. 

Ψοτβ. 29, 80. Νιέπιλ οδεποο. Ἠοϊαΐος Ὀδοῖε οἴ (ἢ 6 

πδίῃταὶ ργοάποίϑ ἀυ9 ἰο 80 ΒαποίιαυΥ. Ἅ τη )Ὁ 
ΤΑΘ8Ὼ8 (86 Ῥτοάυοθ οὗ σταίη (θουί. χχὶϊ. 9), δηθὰ 
1860 ποτὰ »), τ ϊσὶλ ΟΟΟΌΤΒ ΟὨΪΥ ΒΟΥ, ῬΤΟΡΟΣΥΥ 

εἰοδτ,᾿ δβοπιοιδβίης δοπίηρ, ἐέσωονγ εοἰἰϊϊατιδ, ἴα ἃ 
Ῥοθίϊο ἀραὶ χπδίϊου οὗ 9 Ῥγοάυοο οὗ {μ6 τῦῖο- 
γαΐ, (Π6 πτίηθ δηὰ {16 οἱ], σορ. δάκρυον τῶν δέν- 
ὅρων. ΤΒΘΟΡΆ.: ἀγδογώπι ἰαογυπαε; Ῥ᾽ὶον ΧΙ͵Ι, 6.᾽ 
(Κεἰ}.) Ψεα. χχὶϊὶ. 19; θϑυϊ. χχυὶ. 2-11; Νααι. 
ΧΥΪ. 12, Τμοδο αἰδ ἰο {86 ἰοιρὶα τοϊδὶποὰ 
{Π 91 ἔθδι4] ὁ δυδοίοσ δηὰ (δ οἷν γ8}0}9 ΟὨἿΥῪ 85 {ΠΥ 
ἯΘΟΓΟ ἔΓΘΟΙΪΥ δηὰ ἰΟΥΓΌΪΥ ρτοβοηίοὰ, 89 Βταῖ- 
ὉὈοΣ οὗ [ΒΥ δο.8.---Εοροι ἰοη οὗὨ (86 Ῥτοδοορί 
ἴο βδῃοὶ (89 ἄνβί-Ὀοτη ἰὸ Φομονδὰ, χὶἱἹ, 2, 12. 
ἴῃ 80 Ῥαϑϑδρὸ Ὀθίοτο τ.5, βοπονοῦ, (86 Ῥγοσορί 
ἷθ Ρυϊ Ὁπάο γ᾽ [0.6 ροϊοὶ οὗ Υἱοῦν οὗὐἨ ἰὄδ6 εἶν᾽ οοῦ- 
το Δ}, Τΐἷδ ἢ 668 τοὶ σίουβ ἰηδ(1{π|10}8 ἴα 
οΥοΓ ἰὸ 118 Ροτροίαἰγ. Κηοῦοϊ δἰἰϑπρὶΒ ἰὼ γαῖα 
ἴ(ο τᾶ κὸ Ὀυὶ ἃ αἰ ότοηοο Ὀοίνγοο (8 Ρ858850 
δ ἃ ΟΥΒΟΥΒ Τὶ ρτοδοῦῖδα ἔμ γοἀοιπιρίϊ Ὁ οὗ (μ9 
ἤἄγδι-Ὀοση. Α ποοὶς οὗἩ οχίβίθῃοο πνίϊ {Π6 ἀδιὰ 
δὶ 4180 ὍΘ δασυτοᾶ (ο ἴΠ0 Βδογὶ βοὶδὶ υἱοῖϊ 18 
ἰδοῦ ἔγοϊῃ ἐμ οαδἰῖ]ϊα δῃὰ ὕγοιῃ 89 ΘΟ ΟΣ 
βοδίβ. 

Μὸν. 81. Τεπίλ οβεποο. ὕσ80 οὗ πποΐοδῃ ταδί. 
Α5 πιϑῇ οὗ Βοϊ᾽ πϑ88 σοῃϑθογδίοα [ὁ [80 βΒα:ῃ8μ᾿οι Δ ΥΥ, 
{860 τησδὶ γοΐγδϊη ἔγοιῃ {86 188 οὗ σποϊοδη τοθϑϑΐ, 
ΘΒΡΘΟΙ ΔΙ} οὗ πδὶ ἩΒΙσὮ 18 ἰοτῇ οὗ Ὀθ88ῖϊ8δ. 9 
ΘΆΓΟΔΒΘ ἰδ ἴ0 Ὀ6 ρσίγοη ἰο (Π6 ἀοζδ, νο80 σδατδο- 
ἰοτγὶϑιὶο ΒΟΣΓΘ ΔΡΡ δ σδ. ΟΟΙΏΡ. χὶσχ. 6; [μΥ. χυϊΐ. 1δ. 

ΤΣ Δεσαὶ Ῥτνοοοεάΐησε. 

ΟἾδρ. χχἰϊὶϊ, 1. Σῆγεί ργεοορρί. Αμαϊηϑὶ ΓΑΒ 680 
ἴῃ ομογ δίς δηὰ αἰϊοτίηρς βυδρίοῖοηβ. ΟΟΏΡ. 
μον. χὶχ. 16; Ῥθαυὶ. χχὶὶ. 1884ᾳᾳ. Μά. (86 Γοΐοσ- 
6668 ἰο ΜίσΒα6118 δηὰ ϑεδὶβοιῦ τ: ἴῃ Κηοῦεϊ. 

ϑεφοηα ργεοορί. Νὼὸ οὔθ 8}}8}} δ']ον εἰ πιβοὶ  ἰὸ 
6 πιἰδοὰ ὉΥ πίοκοὰ θα ἰπίο {110 αἰΐογϑῆσα οὗ 
ἔι1850 τίη θ88. 

νον. 2. ΤΑίγα ρνεοορί, Βδ8θ δοϊωρ ἴδηοθ ΣῈ 
86 ῥυάριιουὶ οὗἁ 186 τα] {4 6. 

ον, 8. Σουτγίλ ργεοερίέ. Νοῖ ἰοὸ ἤδνον (9 ῬΟῸΡ 
τὴδὴ ἰὼ ἷϑ βαϊϊ. ΑΜοοίδιϊοη ἱπ ΒυΤρΘ ὮΥ τὶ! 
(09 Ἰονῖγ. Τὴθ Θγγοὸσῦ οὐ ΤΙΔΗΥ͂ τοοάθνρῃ τη. 
Ακοϊαβὶ Κποῦοὶ᾽Β οοηὐοοίατο, οἱά. Καὶ]. 

γον. 4. ΔΑ ρῬνεοορί. Ἴο Κϑορ ούϑῃ δὴ ΘὨΘΤΩΥ͂ 
ἥγοτα βυδονίης 1058. ΟἾΘ᾽ 8 ΘΏΘΙΩΥ͂ 8 ἱπ (8 6880 
ἃ ὈτοΟΙδοΡ, δοσοράΐϊηρς (ὁ Ὠοαί. χχὶϊ. 1. Νορίοοὶ 
οΥ̓ ιμΐ8 ἀν 8 ροβὶ ἦν δηὰ ου]ρδθὶθ Υἱοϊδίζοι 
οΥ̓͂ Ἰανν. 

γον. ὅ. ϑἰχιλ ρυοοορί, Τὶ ἴδ 8.1}}} Ββαγᾶδν (ο 18- 
ὍΟΡ ἰῃ ΘΟΙΙΡΘΩΥ͂ ἩΠῈ (ἢ 6 ΘΏΘΙΥ ((89 διἰον), ἰδ 

« [Κποῦο 5 οοη]οσέστο ἴθ ἐμαὶ Ἰησίοαά οὗ γη (" δοᾶ δ Ῥοὺ 

ἴδ Ἶ) πὸ δου] τοϑὰ ᾺΡ (ἃ γοδῖ ὔδῃ "Ἐκ αἴδοο ἴῃ ἴον. 
τ 

χὶχ, 1611 16 ἐῖο “ΠΥ πιο [6 ποῖ ἴο 6 “ ποῃοτοῖ," διὰ 
δ Υ ἴο 1} ΡΟῸΣ “ πῶδ Ὠοῖ ἴο Ὁ0 δηΠεϊραϊοα, δοά ποοϑὰ 

ποῖ ἴο ὃὉ6 ζογυἱδάδη." ἘοΙ! τορῖνοϑ [αὶ Ὁ}}|6 19 κπὶ Ἰο 681} ἀρᾷ 
δνοτοὰ ὮΥ ἔδο διοὶ πδὲ [6 Βδῦ6 ρϑδηϑιζο ἢμ8 8 
ἴο “ τοδροσὶ [9 θτϑοῦ οὗ ἰδο ροοι."--Τῇ.) 



ΟΗΑΡ. ΧΧ, 1--ΧΧΊΤΠ. 88. 9ῦ 

ογάος ἴο δεῖρ δἷπι ἴῃ ἷβ οχίγοπιὶϊίγ. [ἢ (8 6886 

(86 ἱποϊϊπϑιίοη ἴο νοὶ (ἢ 9 ΘΏΘΙΥ τὶ 6 οτοῦ- 

ὁοθ. Οὐ ἴἰθ ρυη 800 οβοηϊα8 πηάον 21». 

Οουρ. Βετίμθευ, ἢ. 41. Τδὸ πορ]οσὶ οὗ (818 αἰ. 
βου} 56 1{-ἀθη δὶ 6180 δοπιθ8 ἰηΐο ἐμ ΔΙ ΘΌΓΥ οὗ 
νἱοϊδιίου οὗ αν. 

γον. ὃ. ϑευεπίλ ργέοορί. Οὗ ΤΏΥ Ροοσ.-- Τὴο 
ῬΟΟΥ πηιιϑὲ ὍΘ ἰῃ6 »γοίεφᾷ οὗ 6 τὶσὰ. Βαὶ τ 
τοπρίδι 85 ἰο νἱοϊαῖθ 8 τἰχμίϑ, ἰοὸ Ροσγυοτὶ ἰΐ 
1818 ὙΔῪ δηὰ (δῖ, 158 Βίγοῃ κα. βίποθ ἢ6 18 ἀοίθῃσο- 
1.58β. Ησρησο Μοϑε5 ρυ8 ἴπι Βροοΐ ἢ Υ απ ον (}}0 
Ῥτγοιδοϊίΐοη οὕ ἐμ ἰαψ. Οοῶρ. θοαὶ. χχνὶϊ. 19; 1 
ὅδ. νἱϊ!. 8: ἴ4π|. 1}1. 8. 

γεν. 7. διγλιὴ ὑγεοορί. ΤΠ18 ἸοοῖΘ |Κὸ ἐδ9 
Ὥτγοιὶ. Βυὶ (Πότ ἰμ6 δΒυ Ὁ] οὶ 19 [4180 [651 ΠΟΥ --- 
ἤόγο, (06 ἔλ]86 υϊκο; Ὀθοδυβα δἷβ σοῃμήποί ΤΑΥ͂ 
ῬοΒδι ὈΪΥ Ὀγίης θαι 10 {6 ἰῃποσθηῖ θϑη. Ηθτρ, 
ἐδογοίογο, [1 ςἷ8] πιαγάσδῦ 19 ϑρϑοὶ βοδγ ἰγθαιοα 
οἵ, νὶι 186 ἀοοϊατδίίοι (μδὶ αοα ν1]} οὶ δοᾳυϊΐ 
186 πυῖοϊκ οι] οὔθ, ἑ. 8., ψ}}} αακοὸ ἶπι; δηὰ {89 
ψἱοικοα 029 5 ῬΡΓΟΌΔΌΪΝ ποδὶ. οτγίμοδυ, αἀἱ- 
γ᾽ ἰὴ (]8 ὁπὸ ῥτγοσορὶ ἰηΐο ἔνγο, [8118 (0 τρὶς 
οὗν (86 ἰθηι} -οαὐὐπογοΐύογο Καὶ! ἱβ 164 ἰο Ῥχο- 
ΠΟΌΠΟΘ Ὠἷβ ΒΥροί 6818 οὔ ἀθοδθβ ἰὸ Ὀ6 ΔΡΌΙΓΓΑΡΥ 
ττούχδουϊ. 

ον. 8. Διπίλ ργεοορί. Ῥτοβι δ ιἴοπ οὗὨ (δ6 
ἰαἰκίης οὗ ρῥγοϑϑηίβ ἰῃ ἰδνγ-ϑαϊϊ8. Ουἱ οὗ ϑυσἢ 
ῬΓΟδοη5 σοΟΥΓυριΐοη στονβ. ΤΈΘΥ ρογυθγὶ (86 
ὅ8.390 οἴ ἴμ0 τὶ οουβ--ἴη ΑΚ Υἰ χα τ τοῃς. 

γον. 9. Τεπιὴὰ μτεέοορί, 1818 8 ποῖ ἰάδηί( σαὶ 
αἰ (80 ροΠοΓΑὶ Ῥτοσορὶ ἰῃ χχὶΐϊ. 2], δβίησθ ΒΓ 
(8Βὸ αυρσδίϊοη 8 δϑοιϊ ἰὴ. 8115. [{ ΒΒου]ὰ ὃδ6 
σοπϑιἀογοὰ οβροοία!ν ἰὰ σουγίβ ΟΥ̓͂ ἰἸὰν»Υ ΒΟ 8 
ΒΊΓΔΗΉΡΟΡ ἴδοϊθ. ἢδ 8 {ἰπ||ὰ, αἰ πὶ- οαγί θα, δηὰ 
ΣΘΑΙ Υ δυγγο 4678 8 ρα ΟΥ (6 τῇ 010 οὗ ἷ8 18 
οἷδίιη Ὀοΐοτο {π 6 αἰ σγ υάσο. [8Γ86] 18 0 ἸδΑΤ 
118 ἥγοτι 8159 δσρογίθηοθ ἰῷ Βαγρὶ. γιά. θουί. 
Χχῖν, 17; χχυὶ!. 19, 

΄Ζσ- Οταϊΐϊπαπεεν εοποεγπῖηφ Κεαεί-ἄαψ8 απ αν 
9" Κεει. 

Ψοτα. 10,11. δῖγδὲ οταϊπαποε. Τὴθ᾽ Ἰληὰ πγι δὶ 
Σοϑὲὶ ὑπ0 βουθηί ἢ γοϑρ. [{ ἰ8 (86 ϑεαῦΌΔΙΝ οἴ [ἢ 9 
γϑαΓδ, [86 οοπίϊηυκίϊοι οὗὨ (6 ϑ6Ὀ δι ἢ οὗ (ἢ 9 
ΣΩΟΠΙΠ5, 88 οὔ 89 Βα δι ἢ οὗ [86 ἀδγ8, νν ἢ }}6 {8607 
δἷϊ Ἰοοῖὶς Ὀκποῖὶς ἰο (06 ϑαυθαῖα οὗ Θοἀ 5 ογϑαίίοῃ, 
δα Ἰοοὶς [ογπατὰ ἴο (6 ΒΑ ὈΌδιἢ οὨ 116 ζοηθΓ- 
τοῦ, 116 ατοαῦ Υ6 8} οὗ ͵υνίϊ66, {19 (γρ6 οὗ [86 
ζαίυτο Γουηἀδιίΐοη δηὰ οσοπιρ]οίίου οὔ (6 Βα ὈὈΔιἢ 
Ὦγ Ομγίϑι. Τ6 οἷν! δὰθ οὗἨ (δ χοϊ! χίουϑ οτὰϊ- 
ὨΔΏΟΘΒ ΠΟΘ πηϑδὰθ δβιῃουϊὰ ποὺ Ὀ6 οΟΥ̓ΘΙ]οΟΟΚΟά, 88 
8 ἀοηθ ὈΥ Κοὶϊ δῃὰ Κποὺοὶ. ἴῃ [μ6Υ. Χχύ. (9 
ογάϊηδηοο 68 ἃ σοι πδη τοὶ χίου 8 85- 
Ῥοοί. αὶ ἐμ6 Ἰαπὰ ῥγοάμσεβ οὗἁ ἰ186], τὶ Βουὶ 
ουΪίατο, ὈοἸο Ζ8 ἰο 41} 88 ἃ δοιῃπΊ0η ροβδβοβϑίοῃ ἰ0 
ο ἔγϑοὶν δηὐογοα; [κου ἶθ6 ἴο (Π6 Βίγϑῆροῦ απ 
(ο [86 σΔ.{16, Δ ἀνθ ἰὸ [ὃ6 τῖϊὰ Ὀοαβϑίϑ. Τδι 
1ΐ8 θϑί δὶ γϑδὺ [ὈΓΙΏ5 8 γοδοχ οὗ Ραγαάΐβο. Απὰ 
1{ ιπἷ8 ἔδϑί 8] γϑδὺ ἴῃ ροϊηὶ οἵ μοὶ νγ88 ροουῖγ οὗ- 
δουυϑα ἰὼ [ϑγϑοὶ, οὐ {108 ΤΩ ΔΎ νο]] ἰηΐον Π δὲ (ἢ 18 
αν τὰϑ τὶ ἰ6η Ἰοηρ Ὀοίογο (Π 6 {ἶπι6 οὗὨ [ἢ 6 δῖ τ 
ὨΔ.10Π8] 116 οὗ (ἢ 15τδο] 68. [|πἰἰ8 ἰά ΘΑ] βί φηϊ- 
ἤἄσδῃσο, ΠΟΘΥΟΤ, ἰΐ ΟΊ ΟΏ ρ5 ἴ0 81} (ἰπι65: ποὶ ΟὨ]Υ͂ 
10 8614, Ὀσὺ 5180 {μ6 Τοταβί, [η6 τίνονγ, δῃὰ (86 
τοΐῃ 6, ΤΠΑΥ̓ ὃ 8ροϊ]οιἱ ὈΥ παηϊπέοτιη 6) ᾿ΔΌΟΥ. 

Μεγ. 12,13, ϑεοοηαῖ οταΐϊπαποε. Μδῃ δηὰ Ὀοδϑβὶ 
τασδὶ Γαδ ὁπ (ἢ βουθηὶῃ ἀλγ. Τὴ Βυπ)δῆο ΟὉ- 
θοῖ οΥ̓ (06 Βα ῃ Αι ἴῃ [8 οἶ ἢ ἀϑρθοὶ δοϊῃθβ ουΐ 
Ῥτοιΐμθηιν θὰ (π6 ἰοχί, Μομιίΐοη 18 ὅγϑί τη 9 

10 

ὀύϑῇ οὔ τοδὶ πϑοάϑὰ ὈΥ (86 οχ δηᾶ 86 388, [0 
ΟΥ̓ 169 ϑδηἀ-πιαῖα᾿ 8 Βοη, {ἧ. 6., 1ῃ9 οὁὴ6 ὈΟΓΏ ἃ 
εἷἶανθ, δὰ (ἢ 6 ΒΙΓΒΏΡΟΥ; ΠΟΥ τιϑί οη [6 88Ὁ- 
ὈΔιὰ να ἃ Ὀτϑαι ΐ π-8Ρ6}}, ἃ5 {110 ν Θγ΄Ὁ ῬΓΟΡΘΟΡΙΥ͂ 
Π]68η8. ογ, 18 δηοΐϊηβ [ἢ 6 ῬΤΟΡΟΡ 6Ο]ὨΓΘιΪΟΌ 
ἴον τ}8 βδογοὰ |ΐ8ϑι οὐ ἤδαβϑί-ἀδγϑ, βίγ οὐ Ὁ ΘΧ- 
οἸαάίης (Π6 Ὠδῦιθβ οὐ δἱ βοδίμβθῃ ἀοῖι68, δὰ 
οοπίαἰηΐηρ ἃ Βυχροβιΐοη ἴον {Π6 τον βίοη οὗ [89 
Ομ τ διΐδη σα] θην ἰῃ νἱον οὗ 6 πιο ΐονα)] ἀοἰΒ- 
οδιΐοηϑ. ϑγ8 Κυοδοῖ: “(ΤΠ τηοϑῖ ᾿πηροτγίδηϊ 
Ροΐηιϊ 18 {88 Θχοϊαβϑῖνο δἀοταίίοη οὐ δϑβοναῃ. ΤἘ0 
Ηδοῦτον ἰδ ποὶ αυθῃ ἰοὸ τποηϊϊοῃ---ἰ, 6., υἱ16-- 9 
Ὠδηθ οὗ ΔπΠοῖ ον ρμοὰ; ποὶ ἴ0 ἴακο ἴΐ ἰθῖο δἷ8 
του ἢ, 5.}}} 1688 Τϑοορσδὶ26 ΟΥ ΤΟ ΥΘΓΘΠ66 ϑι6ἢ 8 
κοὰ. 840, ἰοο, [86 βιγί οὐ τουβῃὶρρ6Υ8 οὗἁ δ ον δὰ 
ἀἰὰ (Ρ8 χνὶ. 4; Ηοϑ. ᾿ἱ. 17; Ζϑε!ι. χ, ὦ). 40- 
σογαηρν ἰμ6 ΗΘΌΓΟΝ ΨνᾺ8 10 ΒΉΎΘΑΓ ΟἾἿΥ ὉΥ Χ9- 
Βονδὰ (Πουὶ νἱ. 18: χ. 20; 26εΓ. χὶϊ. 10). 80 
(86 Ῥμροηϊοΐδη δοιϊά οὶ βύνοϑν ὄρκους ξενικούς 
(3 οϑορδυβ ς. Αρίοπεπι 1. 22)." Βαυὺ νὸ δι ἀϊ8- 
(ἰησυΐθι Ὀοίνθθη ἰθ6 ρύοροῦ τποϑηϊηρ οὗ (18 
οομῃηπηθπάὰ δΔηα [[)}6 Βα ροτγϑι ἰοῦ 06» 18} ἸὨΓΘΥΡΥΘ- 
ἰΔιϊοη οὗὨ ἰΐ, ψ ῃσἢ ἢ88. δυύϑῃ ἱπιροβαὶ ἃ ῬΘΏΔΙΥ͂ 
ου ἴμ6 υἱΐογϑηοθ οὗ ἴΠ6 πϑιηδ οΥ̓͂ 1οἰονα". Τὴθ 
80-σΔ]16ἀ “Εἰς ὈΥ δ᾽]θποο᾽ [7οάἀιδολιεϊφεηΐ, 
ΘΏΘΓΑΙΥ 8 δἰ, 885 ὑβογθίοσθ Β6Γθ, ἴοο, 18. τ20- 

ΤαΪ βἰά6. 
νον. 14. Τλιγα ογάϊνιαποο. ΤΆΓΘ6 ΔΗ ΠυΔ] ἴθ8}- 

γᾺ}8 8Γ6 ἴ0 Ὀ6 δο]οὈγαϊοα ἰῃ δοσογάδησθο νὶϊ ἢ (ἢ 9 
νδηίϑ οἵ Θοα 5 Ρϑορῖὶϑ ἰὰ ἰδ οἷν οἰ] σα ρϑοῖγ. Αἱ 
(86 Βορὰ δἰ βηὰβ (Βα ζεδϑβὶ οὐὗἩ ὑυπ]ρανθηθιὶ Ὀγοδα, 88 
109 οδίϊναὶ οὗὨ ἔγοοάοιι; ἔμ ἴοΊ]ονν (116 ἔνν ο ῥσῃ- 
οἶρ41 Βαγυοϑὶ [δϑιΐγαβ, οὐὁἨ Ὑ 16 6 Βθοοηὰ δἱ 
18:6 βΒαῖηδ ἰἰπι|6 τ Υ 8. (16 οἷοβο οὔ {116 γθ 8} ΜῈ 
τοΐργοποθ ἰοὸ ἰδ ποίϊοη οὗ (6 οἷν] γϑᾶγ. Βα. 
χχχΐὶν. 28: Ὀουϊ. χυΐὶ. 16; 2 Ογ. τἱῖ]. 13. “ΟἸΒοΥ- 
ΥΥἾ86,᾽᾿ ΒΔγ7γ8 Καοῦδὶ, “186 ΕἸο]ιἶδῖ, οὐ Ψ ϊσὶ 

Ροΐηϊ 866 ἴμον. χχὶἑὶ.᾿᾿ Βαὶ ἴΐ πιυβὶ Ὀ6 οὐὈϑογυοα 
{πδὺ (Π6γὸ {86 δοϑίϊν δὶ 5 δτο βροίζεῃ οὗἉ ἴη {ἰπ6 }ν Τ6- 
Ἰδιΐοη ἰο τοὶ  σίοη απὰ τεϊϊ σίου τἰῖ65. Τ]οτοίοτθ, 
δὶ [ΒαὉ ρ͵86θ δρθοῖδὶ ῥγοπιϊ 6 ῃ6θ ἰ8 σίγοῃ ἴο [ἢ 6 
ῬΆΒΒΟΥ͂ΘΡ δηά πο ἀδγ οἴδιοποιιθηῖ. ΤΠ6 ΔΥΓΔΏρο- 
ταθηὶ οἵ (ἢ6 (Ὦγ66 ζοϑι} 7418, ΠΟ ΘΥΘΥ, τῦ89, [ὉΥ (ἢ 6 

τηοϑὺ φῬατί, ῥτορμοιΐα, δίποο ἴθ (86 νἀ ΓΤ ΘΗΒ 
{π6γὸ δουϊὰ θ6 π0 Βαγυθβι ἢ , ΒΟΥ οΥ̓Θἢ ΒΔΟΓΙ ΠΟΘ, 
υἱά. Ἰίον. χαὶὶ!, 10. 

ψον, 16. Ζρωγίλ οτἀϊπαπο. Τὴ ζοαβί οὗ υἢ- 
Ἰοδυθηβὰ Ὀγοδὰ 85 {π6 Ὀΐγι ἢ -ἀλν θεῖν) οὗ 1ἢ9 
ΡΘοΡ]9 δηὰ οἵ {πεῖν ἔγϑοάοπι; ψ 6 ΓΘ85 11:6 ΡΆΒ8- 
ΟΥ̓́ΣΣ δἰαηϑ αἱ 6 μοδὰ οὔ {εἰν τοὶ ρίοιβ οον- 
ἴηχπ, υἱά. χὶϊ. 40 5ᾳᾳᾷ. Οπη Ηϊιπῖ κ᾽ Β υἱὸν ἴθ δι}8 
“Οδίογη ὑπ Ῥἤησείνη,," υἱά. ἸΚΠΟΌΟΙ,Ἐ ». 288; 
Βογιί θ8α, ἢ. δ7.--ο Νοῖ ΘΠ ΡΙγ.,᾽ ὁ ἱ. 6., ποῦ ὙΠῈ 
ΟΡ Βαηάβ, Ὀυὺ τὴῖ! ἢ δδογί δοῖη] αἱ 8. Ενθη 
[80 φεποσγαὶ [οδι ναὶ οὔδονυῖ πρθ δὰ (0 οοπὴθ ἔγοτη 
{6 βου βοῖδὶ γχἱίζι8 οὔ {π|6 ρϑορὶθ---ἃ ἴδοὶ ν Ἰ] ἢ 
Κηοδοὶ δοοπὶϑ ἰο οὐδγίοοῖ : (0 {Π 686 νγοσο δὐάδοὰ 

186 ρ68ο0-οὔἴὔονίηρσδ πθδάς ὈΥ ἰπαϊνίἀ 815. 80 (89 
Οτΐθηϊδὶ ΠΘΥ͂ΟΡ ΘΔ Π16 Ὀθίοτο εἷ8 Κη τὶ οὶ ᾿γθ- 
δϑηΐβ: υἱά. ἰλ6 οἰϊαίϊοηΒ ὕγοτῃ Ζ]ᾶπ δηὰ Ῥβη]βθῃ 
ἴῃ Καὶ]. ΤῈο οἴδενγίης ἰ8 8 ΒΥ] 8 οὗ (116 ζαΐη 

4 [Ππτσὶς ἱ. 6. Βοϊάβ ἐπαὶ 33 ΝΤῚ ΟΣΥἽΠ[ΓΕ ποϑλπθ ἴη9 ποισ αι δ, 
σιοοῖ οἵ ἴῃ6 τηοη ἢ ΟΥ̓ στοοϑη οὐτδ--ἴο “ἰοἷ ΠΟΡοὶ τϑρ! οθ 
ἴΠαι ἰὴ (8 σιδ6 ἴῃ 9 ῬΏΓΑΒΟΘ “ {ἰπὴ0 δρροϊηνοα "ἢ ποι! Ὀθ αὖ- 

φογῆσποι; δαὶ {Π 6 Ἠοῦτον οχργοδαίοῃ, 1 ϑΠ Τηοδη8 “ ὨΘῚ 

τηοοη,," ποῦ] ἤλτο ἴο Ὀ9 τοδοτγοα κ Ὥδν τόθ οὗ π6 βΤΈθη 
ΘΆτΗ""-- αὶ ΥΟΥῪ ἰτηργοῦδυ!ο ἰγαποϊδιίοη ; πὰ ἴπᾶῖ δοοογήνης ἴο 

1. χχὶ!. 6 1..λὲ Τοαίἐγναὶ ψσᾶῶᾶϑ ἴὸ Ὀδαίη οη {86 ϊεοηι ἦι 

οὗ ἐμ πιοιῖδ, {. 4., δὲ ἴδ τἰτθ οὗ 1.9 ἔα}} πιοοῦ.---Β.} 
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νοῦ αοα Β85 ὈΪοδ8οα, δηὰ Ὦγ (δ εδοτὶ ἰο 86- 
ΘΌΓΕΘ Εἰ}8 ΒΌΓΡΙΙΒ ἃ ὈΔΙΤΙΟΡ 16. Ὀυ}} δχαὶ ηϑὲ δ 
η οἶν}] 16. ἩΓΏΪ9 (86 οδοτγίπρβ βαῦυο ἴο τηδίῃ- 
(δἰ {Π 6 ΓΟ] σίου τἰιοδ, {ΠΥ 4180 βοῦν ἱπάϊγθοι  Υ 
ἴο τηδίηἰ αἰ {(ΠΠ|6 σουηοη νοῶ]. Τὴ0 δδὴθ δ] 8 
οἵ (Βα ἴσο σμυγοῦ δηὰ οὗἉ 8 τυϑηίϑ. 

Μεγ. 16. Σιμὴ ογάΐϊδπαποεε. ΔΒ. ἔθδβδ᾽ οὗ δδι- 
υϑοαὶ.-- τα πϑιηοα [ὉΥ [86 ται {ἰπι|6, 85 δἷ59ο ἢ 6 
(τὰ ἔδηϑι, υἱὴ, μογ. χχὶϊ!. 156: Ναπι. χσυϊὶ, 26. 
ΑἸ4ο σα]ϊοὶ τ 9 ραβδὶ οὔ τϑοῖζβ, Ὀθοϑδι5ο ἴἰΐ τ85 
σοἸοὈταιοα βαυθη 668 δὐζον (86 ἤοδαὶ οὐὔἁἩ υη]θα- 
νοηρα Ὠροδιὶ : οὐ (6 εαϑὶ οὔ [86 ἢγϑβι γα 8 οὐ 186 
ὙΠοΑί- ΠΥ οϑί, Ὀρσδυβα ἴἢ6 ἴοανοβ οογθὰ 88 
βτϑί- γι} 85 αὐ [πΠδὲ (Ἰπ|)0ὺ ΤΟ 0 ὯΘ μηδ οΥ̓͂ ποαὶ 
Ἄουν, χχχίνυ. 22. οα ἰδ Ῥεῃίθοοβί, 866 ἰδ6 
Ἰοχίςοη. 

ϑδιχ!ὶ οτάϊπαποε..--- )6 ἴδααϊ οὗ ἱπραϊῖμοσίῃρ. 
“-Οδιδονίης οὐ ῥ᾽] οἰκία οΒδυδοίοσ σα τἢἷ8 ἢ δτ- 
γοδί : {᾿1ὸῸ ἔγυ -Βατνοδὲ πὰ νἱηίαρο. ἘπΡί ΒΥ 
Ῥαγιϊσυϊα γα, ΑΒ ἰδὲ ἰς 18 ἰο Ὀ6 Ποϊὰ οη ἰ8ο 1δίἢ 
ὯΔΥ οἵ (Ϊ6 ΤΙ πιουΐδ, δούθὴ ἀδυϑ ᾿ἰἶἴτ6 ἐμαὶ οἵ 
υπ]οαγοποα Ὀτοδά, αὶ ἴθαϑδὶ οὗἉ υἱοῦ δὐυηάδησο ἰη 
δοὨ Γ᾿ 51 αἰτἢ (δ δί οὗ στοαὶ γί ναιϊΐοη, 866 ἴῃ ἴον. 
ΧχΙϊὶ. 84, Νυπι. τσῖὶχ. 12, πον, Ποαϊιοδτίεγδωοὶ, 
Ατίὶ.  αιδὴϊιοηίεεί, [ϑηιὶ 8 ΔΒιδία διοίζοπατῳ, 
Ατὶ. Τυδογηποῖος, Ῥεαι ο7]. πῃ ἴ86 Θη ἃ οὗ [86 
ΥΘᾶΣ .---Κποῦο], οἢ δοσοπῃὶ οὗὮ (ΐβ ραϑβδρο, 85- 
ΒΌΠη65 {Π 81 {|| ΗΠ ΘΌΡΟΥΒ δα τὸ Ὠσν-γοδτϑ, {Π6 
0η6 ἴῃ δι! πη, πο (86 ἀρτίου] ταὶ βοθβοη οἵ 
60 γϑαν οηδοά πῖι ἐδ Βαγυοϑιίηρ οὗ (ἢ 6 γα (5, 
δηά {ἴ1Ἰὸ [Ὁ] ον ρ οὔθ, Ὀορίπηΐϊης πὶ ἰδο 
Ῥὶουσ! ης δὰ δονΐϊης οἵ (ὁ ἤο]ϊἀ8β.0. ΤῸ ἴον- 
ΩΓ, 6 ΒΎΥΒ, Β6ΘΙΠΒ ἰ0 Ὦδγο Ὀθ6ῃ (6 δ] τηοὰο 
οὗ τοοκοπίηρς ἴῃ (Π6 Εδβί; δηἀ δ οἷΐθθ την 
Ῥτοοίβ, ἢ. 29ῦ, Ηἰδ νίονν ἐδαὶ τἢἷ8 8 6 σοῃίτα- 
ἀϊοιΐοη οὔ (6 ΕἸο ἶΒί, το Ρυ 8 {1190 Ὀορσί παΐης οὗὮ 
(886 γθδὺ ἴη {86 βρτίηρ (χὶϊ. 2), ἰθ ποὶ ρουβρίου- 
ΟὔΒ ; ὨοΙ ΠΡ, οα (ἢ 6 οἶον Βδηά, 6 Κ αἰ} ̓ 5---ἰΒαὶ 
Τοΐίθγθῃδο 18 ἤ6ΓΘ τηΔ468 ΟὨΪΥ ἰο ἰΠ6 αρτγιουϊί ταὶ 
ΣΡΑΥ, ὉΥ ψοἢ ΒΘ τουϑὲ τηοδὴ ἰδθ πδίυταϊ 868- 
ΔΟΏΒ, ΠἸ. Ρ. 148. Ἧἴο δηὰ Βοτθ 8 πον ρὑτοοῦ ἐδπδὶ 
{6 Μοραῖΐο ἴ'νν αἰδεϊχυ δ 5 (ἢ 6 οἷν] ἔσγοπι {8 
ΤΟΙ κου οταϊπηβησεδ. Βυὶ Ὀδοδυδο {ἴθ αἰγὶ ἰδ 
ΒΌοτ ἰππίο (ὁ (Π6 Γοϊ κίουϑ, (ἰἢ0 ἀοίονπιϊπδῖνα 
τοχυ]α!οη Ῥτοσοοὰδ ἤγουῃ [9 δδδὶ οὔ Ῥαββουοτσ, 
ΔΒ ἰ5. ΒΩΘῊ ΘΝΡΘΟΙΔΙΥ ἔγουι Νυπι. χσυὶχ. 12. Τῆδί 
ἧπ [ογ. χχὶϊὶ. 84 {μ0 ἀαίθ 8 γο] σίου, 18 861 {-ονἱ- 
ἄφηί. 

ον. 17. ϑευεοηίδ οτάΐπαποο. ΒΣΘΟ τηη68 ἐπ 
[86 γϑᾶσ: ἱ. ε. οὔ σοῦγδβο δ 1886 ἰὮγοθ ἈΌΟΥΘ- 
τηρη(Ἰοηοά ἤελθίβ, Τὴ ρἷδοθ τνῆορο {89 [8Γ86]- 
ϊ98 ἀγα ἰὁ ΔΌΡΘΔΡ ὈΘίοΤΟΘ «96 Πουδῇ, ἑ, 6. ἰπ {πο 
Ῥῖδοθ τσ οτο ἤθ Υ ΥΘΑ]8β ΗἸ πλϑο] , ἰ5 ποὺ γοί ὅχοά, 
8δῊ ΟΠ ββίυη οχρ᾽ αἰ πϑὰ Ὦγ (86 [δοὺ (8 {ΠΟΥ ἬΘΓΑ 
81}}} ταπάονίης. Τῆδὶ ΟἿΪῪ (δ τὴδ]68 δῦ δοϊὰ 
ΟὈἸ χεά ἰο ἀο (4, ϑῆοτγθ ἰῃθ οἷν οἱ ἀθ οὗ (8 
Ἰορὶδαιίοη. 21] ἴον 21, (Ὡγ πδ]99. “Ῥχοῦα- 

τ τ 

ἮΪγ,᾿᾿ καγ8 Καὶ, ““ἴγοιη (ἢ ἐπει οἷ γδανγ δηὰ 
πρνδτγϑ, (056 0 6 γ6 ἰποϊυἀ δὰ ἰη (89 ΘΘΏΒ.8. 
Νυπι. ἱ. 8. Βυὶ 118 ἀοθ8 ποῖ φργο ιὶδὶῦ [Π0 δἀ- 
τοϊβαίοη οὗἩ {6 ποπθη (σοῖρ. 1 ϑηπι, ἱ. ὃ 844.) 
δηὰ ὈΟΥ5 ([μἶκο ἰΐ. 41 δαη.).᾽ ΜΜοτο οχϑοιὶῃ : 
ὃγ (18 δ'4ο οὗἩὨ (8 οἶτὶϊ οταἀϊηδηοο ἰδ τοὶ σίου 
δυβίοτη τγὋϑ ἀουοϊοροα ἴῃ ἃ πλίυγαὶ τὰν. Κηο- 
Ὧ6] τ 118 6 δπ45 ΒΟΥΘ ΔΠΟΙΒΟΣ αἰΒΟΓΘΡΘΏΟΥ, Ρ. 
285. 

γον. 18. Σἰσλιλ οναϊΐϊπαποο. Ἱοῖ οὔδοσ τα 
λοανϑιθᾶ Ὀτθαᾶ.---Τ ὁ ἀυ οὗ Κοορίης βδοτοὰ 
(Βΐπκβ Ρυγο ἰ8 οη]οϊηθ Θδρϑοίδ!υ ὈΥ ΣΟίθγο 68 

ἴο {16 δ69ὲ οἵ (6 ῬΑββουθῦ. 186 σοῃηροίίοῃ οΥ̓͂ 
86 ἔδαϑί οἵ απἰοανοηθὰ Ὀτυδαὰ πὶ (ἢ 9 ῬΘΘΒΟΥΟΣ 
ἷβ το ᾿ϑϑυμηοί. Βαοκναγὰθ δηὰ ζυγγαγὰβ [89 
Ῥ8568)8] δαπι 8 [0 δα ἱκορί ρυτο ἰη νἱον οὔ δ ἔδοὶ 
μι (ἢ Ὀ]οοὰ οἵ (})ὸ οἴδεγίης (ἰ. δ: οὔ ἴῃς οδονϊης 
ΘΠ ΡΒ ΘΑ 80 οαἰϊοὰ, ἐδ6 ῬαββΟΥῸΡ ον ηκ) 
Ὀεϊοηρε ἰο ο βονδῇ, ἐμαὶ ἐΒβογοΐοτο {86 ΒΌΓΓΟΠΟΓ 
υϑὶ ὃ6 πηηϊχοά. ΙῺ ταοΐεγθηςθ (ὁ ἰδθ ρῥϑϑὶ, 
(Βογοίοτο, ουοσγίϊηρ ᾿Ἰοανυθηϑά τηιϑὲ ὃὉ6 τουχονοὰ 
(χἰϊ. 16, 20). ἴπ τείθγθποο ἰο ἴ86 ζαίγο, 189 
(αν Ρανγίδ οὔ (6 Ρδβοδαὶ οὔεογίηρ, τμϊο δ αἷπὸ 
Ὀεϊοηρ ἴο Φοθοταδι, πιυϑὶ ηοί Γει)δὶπ ΟΥ̓ΟΡ εἰκῆι, 
δηδ 80 ΒΕΡΥΘ [ὉΓ ΟΥΪΏΔΡΥ ἔοοά. ΤΉΘΥ ταιπὶ 
(Βοτγοίογο Ὀ6 Ὀυγηρὰ ἴα {86 πῖσῃι. Τηδὶ σαπηοῖ 
[Ὡ08Π, 85 Καοθοὶ ὑπἀοτδίδηἀβ ἰἰ, {πὶ [8η6 ἔπι} 
Ῥίθοοβ δγὸ ἴο 06 8 {86 ουὔϊδεὶ δορδτγαι δὰ ἔγοπι 86 
Ῥ850})81] απ, 858 γῶ8 ἀοηθ τῖϊ οἱδοῦ οἴἶογτί μη, 
Βίησθ (ἢ 6 ἰδ ῬΔ5 ἴο Σοαΐη ψ οἷο: Ὀμὺὶ τ ννᾶ8 
πδίαγαὶ (μδὲ [86 ΓΔ} ρατίβ που]ὰ ὉΘ ῸΓ (8 πχοδὶ 
Ῥαδγί Ἰοῦλ οὐορ ; δηὰ (βθὴ (6. 6 γ6 ἴο Ὀ6 Ὀυτποὰ 
τ (Π6 ΟΥΒΟΥ (Βίημβδ Ἰεῖε οὐοσ. Τμπ8 {8 686 
αι τουαΐηδ, τοὶ, ΒουοΎοσ, ποῦ ποὶ Ὀυτηὶ 
οη ἴδ δ]δτ, Ὀδοδίῃθ 8 ἴγ}6 οἴ [6 ἴδ} ρίθδ668 
τ ΠΙΟὮ ΟΡ ἔγουι {δ 6 δτγδὶ ἀφϑι χηρὰ ἴον (.}6 ΔἸ[αΓ. 
50 μδθὴ {18 γοζυϊαιϊοη ἷβ τοδαθ ἴ0 σαΐον ἴἰο ἐδ 9 
ἸΏΟΥΘ ἀείἰαἰ!]οα ἰατγὦϑ οἵ {86 ζοβιϊναὶα Δ8 Του πὰ 1 
[μον ἰΐ. 11, είς. ΑΒ (6 Ράβϑούοῦ ΔΛ ἰ0 Ὧθ 60 - 
ἰγαϑίβ μι} (89 ΟΥΑΙ ΒΑΥΥ͂ πος οἵὨ ᾿ἰἴθ, 80 6180 
σι ἢ (86 [δα5ὶ οὗἩἉ υηϊοανοηοὰ Ὀτοηα. Το ἰἶτο9 
δίδβεθ ἅτ: (1) (9 οἱὰ 1176 (Ἰδαυδῃ) : (2) [86 οἵ- 
ονίης οὗ ᾿{6 (Ῥαββονοῦ):; (8) {89 Ὀερίπηΐης οὗ 
186 ποῦν ᾿ἰΐδ (αὐ]δανθηϑὰ Ὀγοδα). 

γεν. 19. διηιὴ οταϊπαποο. Ῥτοοορὺὶ ἰπ γτοίοδγ.- 
8η60 οἰἰοῦγ (ο (6 ἴδαδί οὗ γυϑοῖκβ, οὐ (6 ὅγϑί ἴδθδϑι 
οὔ Βαγγυϑϑὶ, θὰΐ τὴ} 8 ΤΏΟΤΘ βΘΠΘΓΔΙ δἰ εἰ ἤσδηοθ. 
“ Ἐπ ρῬϑηίδοοϑίαὶ Ἰοδυθα ὑἘτ’ χχὶϊὶ. 17) δΓ6 
τηοϑηί,᾽᾿ ΒΔγ8 Κηοῦεϊ. Καὶϊ νῖϊἢ τεδϑοῦ ὑηἀο- 
δεἰδη ἀϑ ὑπ ῃγοσορὺ οΥ ἃ Ὀτιησίης οὗὨ ἄγϑι 5 ἴῃ 
ΚοποΓΑΙ, οἷά. ΝΌΠηι. χΥἑ!. 12,}}0. χχνϊ. 28.ᾳ. “Τῃθ 
Βηθαῖ οὗ ὈΔΙΙΟΥ͂ ΝΠΐϊοἢ πτδϑ (9 6 οδετγοιὶ οἢ (86 
βοοοῃὰ ἀδῪ οὗἉ (ἶι. [688ὲ οὗ πὐϊοαυοποά Ὀτοδὰ (μον. 
χχὶϊὶ. 10) Ὀοϊοηρδ τὸ (86 βαθ᾽ [Κεὶ}]. [1 Ἰθ δ 

ὍΘ δοὶςοὰ δον (86 οχργοδϑίου 23 ΠΣ 18 ἰὸ 
ὍΘ υπάογβίοοά ; ὙΒΟΙΒΘΡ, δοοογάϊης ἰο ἰδ ΟΧΧ΄, 
[ο]] ον θὰ Ὁ. ΚαοΙ], 88 τ ἄγϑι οὗ {πὸ ἄτγϑι ἔγυϊῖβ, 
(86 ὅτγϑι ζαιποτῖης οὔτ ὅτδὶ ζγαϊ 5: οὐ, δοσοτγά- 
ἰὺς ἴο Αὐδὴ Εζγα δηὰ οἴμογδ, ἰαοϊ πάη Κηοῦοὶ 
(ν. 280), 88 186 ᾿οϑί, [86 οδοϊοθβί, οἵ (6 ταὶ 
ἴγαϊι8. Ιπδϑηποῖ 848 ποὺ [Π60 ΥΟΓῪ ὅτγβι ἰΠδὶ σδῦλ8 
ἴο Βαηά τνὋὯ8 δῖ8δο {16 68, ἐδ Ἰαιῖον οσρ  δηδιΐοῃ 
δ ἴο ὃθ ΔΘ 85 ἃ ΠΟΥ6 ργΘοΐβο ϑίδίθηχρηὶ οὔ (ἢ 9 
οὐδοῦ: (89 ὅτι, ργουϊ θὰ 1ἰὲ τδϑ (ἢ Ὀδϑί, ΟΥ ([ 6 
ἄτνϑί-γαϊίϑ, ΡΓΟΡΟΥΙΥ 80 οδ θὰ ((ῸὉΥ ἢοὶ ΘΥ̓ΘΏ ΘΥΘΓΕΥ͂ 
ἄγει -Ὀοτη Ὀοαϑί γ8ῸῈ5 ἃ {[ΓῸ ἤτϑι] 5). ΤῈ6 οὗτο- 
ποϊορίοαὶ οἸοπαιοηΐ ἴῃ ἐἢ 6 (6 Γπὶ “ δΓβὶ, ΒΟΤΘΥΟΥ, 
ἰαἶκθ9 ργοοοάθῃσο, δηὰ ζουἱὰβ ουθσΥ ἀοἷαν δηὰ 
δοαμποβίγαιίου, κοσογαΐϊηρ ἰο χχὶΐ. 29θ. Τ08 τιοδῆ- 
ἱης οΥ̓ ἰμ686 οἴδογί πᾷ 18 86 δὴ ἔγοτῃ (89 Ἰἰτρὶοδ] 
ἔοτπια Ῥγοδογϊ Ὀθὰ ἔον ἰδ θὰ ἴῃ Ὠευΐ. χανὶ. 8 βα4., 
18844ᾳ. Εἰνογγίπἷης ἰ8 ἃ καἰ ἔγοπι ὁ ΘΒ οΥδὴ ; (06 Γ6- 
ἴοτα ἰμο ταί γι 18 ἀτὸ Ὀσουχαι Ὀδοῖὶς ἰο Ηἶπι, δσιὰ 
ἐμοὶ δοσορίβῃσο 18 οἴδβοίο ἃ ὉΥ {6 ῥυθϑδί, ψΒο, 
ΒΟΘΟΥ͂ΘΡ, ΤΟΡΡΟΒΘηϊΒ 8180 (80 μονϊ(68, (6 τά ον 
δ ΟΥ̓ΡΙΔΏΒ, δηὰ (06 ΒίΓΔΏΘΟΥ. Αδ ἴῃ ἰδο Ν, Ὑ. 
Ομ γίβι ρἰοίατοθ Η 80] ἰο Η 8 ΘΒ αΓοΐ 85 Ῥοοτ, ἴῃ 
[86 ρούβοη οὗἩ ἰἢθ ροοῦ δηὰ ἰδ 11{{}60 ΟΠ 68, 80 Ψ6- 
Βογδῖ ἐπ (μα 0. 7. ΘΥπι 0] 166}}Υ ρἱοίαγου Ηἰ αιβοὶΓ 
88 ἷῃ ἃ δυϊηδ δβίἰδίθ οὗ πδηί, ἱπ 18 ρῥγίθϑοίβ 
ΠΟΥ Ἡδο0860 Ῥτοίθοί οα. 811, ΘϑρθοΐδἹ} ν 8}} Ὡοϑαῦ 
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ΟἿ65 βίδηδ. 8.0 ἰδ 6 οδυτοῖ οὐρδὶ οοηϊὶ- 
ὨΌΔΙΪΥ ἴ0 ΟΔΓΘ ἴ0Ὁ (6 ΡΟΟΙ, 88 ἃ γοϊ χίουθ ἀαγ. 

γεν. 19. Τεπίὰ ογτάϊδπαποε. ἸΝ οἵ ὈΟῚ] ἃ [κἰἃ..-- 
ἘΠῚ15 ῥτοοορὶ βθϑῦ8 3ίγδηζθ, ῬΧΓΟΌΔΌΪΥ [9ὉΓ (80 
ΣΟδΞΟΣ (δαὶ 1ΐ ΤΩΔΥῪ 6 ἴῃ ἃ δἰ ἀοργοθ Βυ 00] ]- 
σα]. ΕἸἰτβϑί, τὸ δύ ρτοηούῦηοθ ἱποοστοοὶ [.0- 
ἘΠ Τ᾽ 8 ΓΟ Β᾽δίϊοο : “ Νοὶ Ὀοὶ] (ἴἸὸ Κὶ ἃ να ΐῖϊο ἰὺ 18 
δι ἴϊ8 τ οὐ ΒΘ Γ᾽ 5 ταῦ ἢ ̓᾿ (υἱά. 1 ϑαιη. τἱϊ. 9). ΟΥΒ6Γ 
ἡποογγοοὶ ἰῃ ογρσοίδιϊοβ 860 ἴῃ Κηυοδοῖ: (1) 
ὩΟΐ (0 σο00Κ δῃὰ οδ πιοδὶ δηὰ τἱ ]ἰς ἰοχοῖ Βο»:; (2) 
Δ) υησίἱοη ποὶ ἰο 86 Ὀαϊον ἰηδἰοδὰ οἵ 6 οἱ! οὗ 
ἔτοεβ; (8) Ῥχοδβί ὈϊΪζἴοη οὗὐἠ δὴ οὐΐουῦβ ὑδυῦδΡ  Υ 
δηα ογυοἶίγ. Αοσοτγάϊης ἰο Κποῦο] ἰοτο ἰ8 ἃ γ6- 
ἔογθῆσο ἰο 8 ουδίοιῃ οὗ ποαί θη τοὶ χί οἢ5 τσ ἢ 
θ ἴο 6 Ἰκορὶ ΔΊΥΑΥ ἴγοια ἐ89 τογϑιΐρ οἵ 6 ῃονδα. 
Μά. Εὶθ ΘοπιτποθηίδΕΥ, Ρ. 287, ΒΘ ΓΟ ΔΓΘ δοσοθηίβ 
οἵ ὁ» 188} ορ᾽ πο Β δπὰ Ατδϑίδη ὑδηροθ. “Δθοα 
Ἑστὰ δηιὶ ΑὈδΡΌΔηοΙ," ΒΘ Β6ΥΒ, “πιοπίϊοα ἰδ 9 
Βοϊίης οὗ (6 Ἰκἰὰ 1 ταῖς Ὁ 106 Ατλθ8 οΥ ὑἐμοὶν 
αΑἴτηθ; δῃηὰ {πΠ6Ὺ δῖὸ τί. ὕρ ἰο (116 φτοθϑαὶ 
αν 86 Αταδϑ σΘΏΘΓΘΙΥ Ὀοὶϊ {Π 9 Β68ἢ οὗ Ἰδπ)ὺθ ἴῃ 
δου τ}, ἰδυ8 ρσἰνίηρ ἰο ἰ 86 ρου αν το] θὰ 
(Βούρρτήθη, είξεη, εἰ6.). Ἑατνύμον οἡ Κποῦοϊ, 
ΖΟΊΪο νης ὥρθθοοῦ, ρτοίθβϑοϑ ἰοὸ χίὶτο ργοοίβ ὑπαὶ 
8 Ῥϑου εν βαρογβι τοι ππάονῖΐαν ἰμδ6 ουϑίοια. Βυΐ 
το Ποαίμθη οἰοῃθηίΐ, ἢ 6 γ0 νψ͵ῶθ οὐδ ἰῃ ἐδ 
Ῥτδοιίοο, αἰ ς μαγα Ὀθοη ἐχοϊαἀεα νι πουὶ ῥτο- 
ἰδἰεης [86 ρταοιΐσο ἰἰβ6 1. [1{ πὸ δϑϑαμηο ἐπιδὶ 
τὸ Ῥτγεσεορὺ ἴῃ τϑῦ. 18 σοίογγοα (ο εἴ τϑι ζϑδϑί, 
διὰ να8 ἀοφεϊχηοα ἰο ργονοηΐ (86 ρῥτγοίαδηαίί οη οὗὨ 
ἘΠ οἴδετίης, πὰ ὑπαὶ }16 ὁη9 ἰπ νον. 19 τοΐοτγοα 
ἦο [μ80 Βοοοηά οηθ, δηά τγἃὁ3 ἀοβίζηοα ἰο ργϑουθηὶ 
80 πορ]εοὶ οΥ [19 Ρο6866-οἴὔογτίπα δηὰ (Π6 ῥγχἱοβί- 
Βοοὰ νι} 115 ὕϑι ἢ] γ οὗὨ ωϑνἱ(98 δα οὗ {Π|6 ΡΟΟΥ, 
ἦι 15 παίαγδϊ, ννἱ ἢ ΑὈΔΥΌΔΟΘΙ αηα οἰ 678, 0 ΣοΙον 
ἐμἷ8 ῥγοσορὶ οβρϑοΐ γ ἴο ἰδ6 ἰοἰτὰ ἔεαβί: δηὰ 
Ὀθοδῦδβο ἐμ 18 788 ἰη {16 δίκῃ οδύ ἀορτϑα ἰδ 9 ἦογ- 
ΟἿ (ὁδὶ οὗ ὑπὸ [δγϑο 1168, ἐὺ ἰ8 ἔατ  ΒΟΥΙΊΟΣΘ ῬΓΟ- 
4016 ὑπαὶ {μΐ8 ῬτοΒ ἰἰοα τγαδ ἀοδὶ σπορὰ ἴἰοὸ Ρτο- 
σϑηΐ 8 Ἰυχυῦυ τ ὶοἢ 88 ἱποοηδίβίοηὶ τὶ ἢ 51 λ- 
Ῥὶο οοπιΐοτι, δηὰ ν]ιἶο ἢ ΤΩΟΥΘΟΥ͂ΘΣ γγὰ8 δἰ ἀ6 008 ἷη 
8. ΒΥ ΠῚ 1108] ροϊΐηί οὗ νἱον, ἰμ}9 ἰεϊά μθγ Ὀδίηρ, 
88 ἰὶ γογο, ἰογτίυτοὰ οὐϑὴ ἴῃ ἀδδί ἢ ὉΥ (86 τα ἢ] }ς 
οὔἴδὸ ἄδι. ΤῈ9 Ββδίηθ ρτϑοθρί δοπἀϑυλῃϑ 8]} [89 
Βοαίμοῃ τοβηθιηθηὶδ οὐἠ ἔοϑιϊνο ψοστωδπάϊσίης, 
δαοσὰὶ δα ΔΓῸ 801}} ῥτδαοιϊοϑὰ (6. σζ. σοδϑίϊης 1 γ9 
8η 189). Τ}ι15 ὀρ σα τγίβηι τη σι 4180 Ρἰ(σἢ ἀροη 
6 οδίΐης οὗ υποϊαδῃ Δ Ϊπλ418 οὐ οἶμον ἀσμέ σοῶέ; 
σἱά. Ὥουϊ. χὶν. 21, ν θογθ (ἢ 8 ΒΔΙη6 Ῥτοδ  Ὀἱιΐοη ἴ8 
δοηῃποσίοα ψ|} ἰἢ9 ὁη9 Ὀοίοτο 8. Κοὶ 18 ὀχρὶα- 
πδίΐου, ἰμδὶ ()}6 ῥταοίΐοθ τηατκοὰ ἃ, σχογυογϑυὶ οὗ 
86 αἰνίπο ογάον οὗ (Βίηρϑ ἱπ χοραγὰ ἰοὸ 9 Γοὶδ- 
ἐΐοη Ὀοίψοοη οἷά δηὰ γοιηᾷ, ἱβ 1658 1η.6]}}} 1} 
δὴ ἰδὲ (ἢ 6 ᾿κἰἀΒβΒ ψεγ 0 8 ΥΟΥῪ ζανογίίο δυίΐο]6 οὗ 
ἴοοά, δοοοταΐηρ ἰο θη. χχνὶϊ. 9,14; Φυάκ. νἱ. 19, 
ΧΙ; 1δ: 1 δαι. χντὶ. 206. Το ὃὉθ δΒυγθ, 1819 8869 
ςοπεϊἀοτοα ἴῃ 18 βγη Ὀ011}66] Δϑροοὺ γυ88 ἃ Βοσγὶ οὗ 
πηπδίατο δυο 88 ἴ8 6 θθῃ 8688 οὗ παίυ γα] ὅἰ- 
π685 σι ΟἰὨΑτγδοίουζοὰ ἐμ Μοβαῖο ἰανα Χο- 
θοἰοὰ ἴπ ΘΥΟΥΥῪ ἴὍΤη. 80 ἱππὶ 1 ὁνθη ἀοποιποοθὰ 
186 φτοἀποίίοη οὗ ΒΥ ΡΙἃ δηΐτ8}8 δηἀ σταΐηβ, (6 
τηϊχίης οὗὨ αἰ δοτοηὶ τηδίογἰ αἷϑ ἰη οἷοί ἢ, 85. Ὑ611} 88 
Βυηδῆ πιῖ858} 18 Π008, 67. χὶχ. 190, 20. 

ἃ. 714 Ῥτγοπιΐδεα. εγ. 20.--88. 
Τῆλὲ {μ18 1Δ8ὲ ἀἰ νἰβίοη αδἷϑο οὔ {86 τεϊϊ αἱ ο-οἶ νἱ] 

Ἰερκί δαί 'οτ ταϊαίοϑ ἰο ἐδ 6 ΡΟ] {164} σοπιπι οὶ γα] ἢ, 
ἴθ βοθῶ ἔγοτ ἐ:6 ἢ ο16 ΘοΟη θη 8 οὗὨ ᾿ἴ, οβρϑοία ἦγ 
ἔτγοαι γοτβ. 22, 24 βαᾳ,, 27, 88. Καυοδοὶ σ64}}5 
ἴδοαι “’ ΚοΙ)θ ΙΔΟΣΘ ῬΓΟΣαἶΒ65 ,᾽ οὶ], ““ Τὴ 60ῃ- 

ἀιυοὶ οἴ Ζ6]ιονδῖι ἰονγαγ8 [5τλ9]. ἸΤῊΘ ῥτγοπιΐβοβ 
ΒΕΓΘ χίνϑη ἅγο ποί δοπια, Ὀὰ1 ἃ ψΒοΪΘ ; ποῖ, Ἰιοῖ- 
ΟΥ̓ΟΡ, ὑπ τ οἷο οὗ 76 ον 5 Ῥγοπιῖβθα, Ὀὰΐ (ἢ 6 
Βα οὗἩ ἐδ αἱνὶϊ δηἀ ρο](Ἰοδὶ Ὀ]Θϑϑίη σα οοπαϊὶ- 
ἰἰοπθὰ οα χοοὰ Ὀεδανίογ. (1) Ῥρνοίθοιίοη οὗ δη- 
κοϊῖο συίϊάδποο, οὗ (Π:9 Γοϊ ᾳΐοι οὗ τονοϊδιΐοη ; δπὰ 
ἱηνί ποῖ ὉΠ ἡ Υ Τουπάθά οπ τοιϊζίουιβ οὐδάΐθησο. 
(2) Υἱοίοτνγ οὐϑν {11 δ ηδδηΐί68. Ῥοββοββίοῃ οἴ 
186 Βοὶν Ιαπὰ οὐ σοπάϊτοη οὗ {Ποἷν Ρυτ γί ηρ (86 
Ἰαπὰ ἤγοιι ἰἀοαίνγ. (8) Δϑυπάτποθ οὗ ἔοοά. (4) 
ΒΙοββίης οὗ δϑαΐϊι ἢ. (δ) ΕΘ ΡΕΠΠγ οἵ δὴ δπὰ 
Ὀεαβὶ. (6) Μοης ἴθ. (7) 7)"ὸ γοϑρϑοί δῃὰ δα 
οὗ αἱ πεϊφιιθογίηρ ρθορὶθβ. (8) ΜΙ γηιοσίουβ δοη- 
ἰγοὶ οἵ ἡδίιγα) Τογο6 685 ἴη ἔδυον οὗ [βγϑοὶ, γον 28. 
(9) Το βυδ)οοϊοα Οπκηδδηΐ 68 ἰμουιβοῖνοβ πιδὰθ 
ἴο βοστο ἴου (ἢ Ῥτοϊθοϊίοῃ οΥ̓͂ (9 στον οὗ 
Ι5τ809]ὲ. (10) ὙΤ]46 οχίϑαι οὐ ὑθυυ!ονΥ δηὰ βατϑ 
Ῥοββοβϑϑίοη οΥ͂ ἱῦὺ οη οοπαἰιΐοη οὗἨἩἨ ποῖ τηϊπρ)ος 
πὶ (89 Οδη δαὶ 68 δὰ ὑμοὶν ἰἀο]αίτγ. 

ψογα. 20-229. ΣΕ γεί »γοηιδα. 1 βοιιᾶἃ δ 8669]. 
--Ταὶ τοῦ (10 ῬΘΟΡ]Θ, 88 (86 ΓοΪ σίου 5 σου- 
κτοχαϊΐοη οἵ αοὐ, δἴϊον σατὰβ βανθ ἰπ!ροβαα ἅροῖ 
[6 89 ἃ ομοαοῖὶς οὐ δοοουηὶ οὗ (δοὶν τα ἰβθο ἢ 8- 
ΥἱΟΣ (οἰρ. χχσ ὶὶ.), 18 ἤθ το Ῥγουη 89 ἰο ὑμ6 οἷν] 
ΘΟ, σΡορηίϊοι 85 ἃ Ῥτοίθοίίοη. Τινΐθ σδπηοὶ τγ9]} 
890 δὴ βηϊιἰοἱραιϊΐίοῃ, δῃἃ οδηδοί, νίτὰ Κηοθοὶ, ὃὉθ 
δοσουπίοα ἔοτ ου 80 ἰΠΘΟΥΥ͂ ΟΥ̓͂ "'ΔΏΟΓΒΟΡ ὨδγΓδ- 

(ον νῆο 64}18. ἐμἰ8 δημοὶ ΠΝ 39. Εὸν ἰπ 
Χχχὶϊ!, 2, 8 ἐπτο ἤοσγ τι οὗ γον] δίΐοη 8. οἰ ΘΑ ΥῪ αἶδ- 
(ἰηχυϊθηοα. [Ιπ χχσὶϊ!. 18, 19 ι}}198 ἀϊϑιϊποίΐου 18 
Ὀοίτγοοῃ {πὸ σζοτψ ο7) υελουαὴῖ δηὰ (μο σοοάπεδ οὗ 
“ελουαῦδ. Ἐατίϊίον οὐ ἰΐ 18 βαϊά ἐπδὶ πὸ ὁη60 688 
868 ἐδ9 α,ἸοΟΥΥ ἰὰ ἰἰ5. {.}} ἀρ] αν, ἑ. 6. 9 6] ον α ΒΒ 
ἴαοθ, Ὀυῦ οϑῆ 866 ἰἰ8 γοβοοϊοα ΒρΙΘΠ ΟΡ 88 ἷΐ 
ῬΆ8865 ὮΥ͂ ἰπ βδογεὰ οὐβουνιν (τον, 28). Ιὸ ἰα 
ἰπογοίοτο ἃ ῥτίναίθ ὑοϊαίΐοη Ὀοίνθοη Φοβουδὴ 
δα Μοδοβ, π]ιθα ΦοοΥϑ Θροαῖκ8 τὰ Εΐπὶ 8.60 
ἰο ἴδοθ (σχχὶϊὶ. 11), δθὰ βθῆσο ἴῃ Μοβοβ' οοῦ- 
Βοϊουθηῃοδββ 89 ὑνὸ ἀσρτοθδ οὗ σονοϊδιίοα ρὸ ἰο- 
σοίμοῦ. Τὰ ρῥσχορίιεῖ Μοβϑβ δίδπἀβ ἃ8Β Αὐγϑ- 
8}᾽5 δοηὴ ἰοῦ ὕλη Μοδοδ ἰδ Ἰανρῖίνοῦ. 80 
Ῥδὰϊ (ἴὰ 6]. 111.) ἀϊβιϊησυΐθε8 Ῥοβὶ εἰν ὴΥ θ6- 
ἐπγθοῦ (δο ἔογπ οὗ γονοϊδίΐου πιο ΑΌΤΘὮ 81 ΓΘ- 
οοἶνοα δηὰ (6 ἴοτπι οὐ τουοϊαἰίοα ὉΥ͂ γι 6ἢ ἐΠ 9 
ῬΘΟΡ]9 οὗὨ [Ιϑγδοὶ τοοοϊνϑᾶ (Π6 Ιανν (γτϑγβ. 16 δηὰ 
10). ΤῊ Ϊ8 ἀἰδόγοηοθ ἰη ἀορστοο 18 ργθβϑηϊοὰ 8ῃ- 
ΕἸ ΘΕ σΑΙΥ 88 ΘαΥΪ Ἀ8 ἰη Φ6γ. χχχὶ. 82-.84, [ὲ 
ΒΑΣΙΠΟὨΪΖ6Β οη ἰγοὶν πὶ [ἢ189 ἀἰδιϊ ποίΐοη, τ θα 
9 δῆμοὶ οἵ Φοῦονδῃ ὅτγϑί Δρρθατβ ἰο Ηδρηγ, 
θη. χτὶ, 7; 4180 ἰη ἰ89 οἰγουπιδίαποθ ἐδαὶ ἢ 9 
ἀϊγοοίϑ Βοὺ ἴο γοίαγπ ἰο 86 Βουδβο)οϊά ἰο τ σὰ 
88:6 Ἰοχὶ εἰτηδίοἷγ ὈοϊΪοηροα, Οοπιρ. θη. χχὶ. 17. 
Τιδἰον αἰδοῖ ἱτηπι οἀΐαῖο Γαυ ο᾽ δι Ἰ0η8 πιὰ ὈΥ αοἀ 
ἰο ΑὈταϊδηι τὸ ἀἰϑίϊη ρα ϊθῃ6 ἔγουχ [ἢ 6 ΔρΡθαγ- 
ΒΏΟ6Θ οὗ ἰδ δημρεὶ οὗ ΖΘ Βοναῇ ἴῃ ἃ 1661] αϑροοὶ, 
δ6η. χχὶϊ. 1,11. Τὸ αἰβογθηοθ γ βϑ Ὁ]68 (ἰαὺ 
Ὀοίπτοοη ἰηϑρὶταϊΐοη δ τη οῃ 68 αἰϊοΏ, ἃ8 ὑπ 680 
ἔτνο ἰὈγϑυρὶ οοϑίοςϊς υἱϑίοη δύ τηΔ0 [0 88βύ19 
ἔοσιηϑ ἀἰ δογοηὶ ἰὴ ἄοστοθ. 86 δηρεὶ οὗ Φοῃοναὰ 
8 ἰδογοΐοτο (6 τουοϊαίίοη οὗ Φο  οναῖν [0 (119 
ῬΘΟΡ]6 οὗ [Ιβγϑδοὶ- ἴῃ ἃ Ῥγεδουν ΠΑ (ΠΥ 164] Γ6]8- 
ἰἰοα; θῆσο 8130 (89 ἔοτγιι οὗὨ ἰΐο Ρο]ϊ0164] {1} 60- 
ΟΥΔΟΥ͂ 88 ἰΐ ἰα ἱπειϊἰαἱοὰ ἐβτουσὰ ())0 πιϑάϊδίΐοη 
οὗἨ Μοβοβ δπὰ Αδγοῃ, οὐ ϑῆν οὐ δίοϑοβν Τδ6 8β8]- 
ταϊΐοη οὗ {89 ρΡοορὶθ ν}}]} ἀοροῃὰ οὐ ὑπεὶν οὈθαϊ- 
δῆσ6 ἰο ἰ6 ἐμϑοοταιΐο γοϊ σίοα, 48 Βαροὰ ὉΓΥ 
(89 δἰ χοῦν ότι οὔ (μ6 σογθπιοηΐλὶ σουο]λ ἴοη. 
ΤῊ}ῖ]8 δηροὶ ρυθραῦθθ ἰῃ9 ὙΔΥ ἴοῦ ἰμ6 ᾿βγδθὶ 168, 
δηὰ οοπάποὶβ ἰμοτ ἐο ἱποὶν ᾳο8]. ΠῚ 8 οοπηΐθ- 



98 ΕΧΟΡΌΞΒ. 

ὍδΔηο6 ἰῃ (δ ἰδοοοτδίϊο Ἰἰοχαὶ ἐηδεϊί αἰ οη5 ἰδ 
ἐυτηοα ἰοπαρὰβ ἰϑγδοὶ; θη ον 5 Ὠδῖηθ, ἰδ 6 Γ6- 
γοϊαιϊΐοι οὗ Ηΐδ6 οβϑϑηὶ δὶ Ὀοίηρ, 15 τὶ ΐη εἶπα, 
πᾶον (μ6 ΟΟΥ̓́ΟΡ οὗ (158 Δ ρ6)15 ἔοσαι. Ηδθ στο- 
4υΐτο8 8:0; 86 σδῃ Ὧδ οϑδίΪΥ οδοπἀθὰ; δ9 ρῃη- 
ἴϑηοΒβ δβοίϑ οὗ ἀϊδίου νυ, [ὋΣ 86 ἰδ 1θρ8) ; ἤθῆοθ 
Βο ζοθ8 Ὀοΐοτθ [8786] 88 (86 ἰϑῦτον οἵ αοὰἀ ἰο ἰη- 
εἰπιϊἀδὶθΘ ἐδ9 Θῃηοιΐοδ. Καποδοὶ ᾿ἀοπιῆεα ἰμΐβ 
Αὔρεὶ οὗἨ ἐδο Κοτὰ τὴν ὑπο ΡἾΠδν οὗ οἹουά δηὰ 
Ὅτο; δὰ ἴῃ ἴδοὶ {μΐ8 δδ 8 βίζη οὗ (86 πἰἀἀθῃ 
Ῥγθδθῶοο οὔ ὑμ6 δηροϊ, χχχὶϊὶ, 9. 

ὕοτβ. 28,24. Ῥιά. αθῃ. χγτ. 188ᾳᾳ. ΑπηΣ}}]8- 
ἐἶΐοπ οὔ ἰμ9 ρυῦ]ϊο Βοδίμ θη σουβὶρ πη Οδηδδα δἵ- 
ἰοῦ ἰΐβ οοπαᾳυοβὶ ὈΥ ἴδγδο. Τμδὶ (89 βγϑίθσῃ 
οὗ πουϑῃΐ τδϑ οοῃηθοίϑα τ ῖνἢ (86 πιο Σ4}8, τ ΐσἢ 
ὝΟΙΘ ΒΟΥΡΓΪΌΪΟ δὰ οτγἰτΐῃ δὶ), 8 ουθ {ππ18 ΘΑΥΪΥ 
τη869 ῥτοιηϊμοηὶ. Μ]α, [16 Ρδ.8}19 1 Ῥδϑϑδᾶρβθ8 ἴἢ 
Καυοῦοϊ, Ρ. 288. 

γον. 26. Τ}ο Ῥῦτο βδοσυΐοο οὗ οβοόυδὴ ἰδ (ἢ 9 
οοπάϊιΐοι οΥ̓͂ γν6}}- Ὀοΐης δηὰ Βοδὶ ἢ; οἱά. χγτ. 26. 
ΘοΙΡ. [,6Υ. χχγνὶ. 16,20; Ὠοαί. χχυϊἱ. 206, Βνιοδὰ 
δη4 ταίϑυ, ἐμ τηοδὲ ἐτηρογίδηί τὶ ϊοῖοδ οὗ Ὡπίνὶ- 
ἰΐοῃ, βγιωῦθοὶδ οὗ 8}1} Καὶ π4.5 οὔ πο] δυο. 

γεν. 26. Ῥγουθηίου οὗἁ τηξδοδυσῖδροθ. ΟἾΪ 
ΟὯΘ ἐΐοπι ἰῃ ἃ γγ8 016 ΟΔίΘΖΟΥΥ : αἰτπϊυ 0}. ΟΥ̓ (ἢ 9 
Ῥορυϊδιΐοα ἰπχοῦρ Σηϊθοδυσίλροδ, ὑπο ιδϑιϊίυ, 
Θου ἦρα] δ'ηθ διαὶ πδὺ Ῥγοογθδαίΐοα, Θχροβῦσο οὗ 
οἰ ϊάτϑη, οίς.; δοΡ. θγΥ. χχυΐ. 9: θϑαυΐὶ. χχυῖὶὶ. 
11; χχχ. 9; υἱά. 18. χχγν. 8; Ἰχγυ. 283, Ἐοδροοίϊηρ 
1:6 Ὀϊοδοίης οὗ Ἰοῦς [ἰΐο, υἱά. οἴδΡ. χχ.; Ὀϑαί. γν΄.; 
1 Οον. χυ. δ]. 

γον. 27. ΜΎΥ ἔϑαι.---ΤῊΐθ ΤΩΡ 8 (86 ΒΡὮΘΓΘ 
οὗ ἰπδιϊηιϊ αἰΐηρς ᾿ϑυθηοοθ ὀχονίοα ὃγ ἰδ9 το] χίουϑ 
ῬΟΝΘΡ ΟΥ̓ ἴδβγῶϑὶ οὐ (0 δοδίμβοῃ ἷπ ΖΘΏΘΓΔΙ; 
ὙΓΠΟΡΘΔΒ ἰδ Βογιοίδ (γον. 28) γοργοϑϑηὺ (10 (6 - 
χἰ(γίπρ οὐ ἀοπίταοίίνο οθοία οὗἨ ὑἐμ}8 ῬΟΤΘΡ ἴῃ 
Ῥδυιίουϊαυ. ια, αθη. χχχυ. ὅδ; Ἐχ. χυ. 14; Ῥβ. 
ΧΥΪ, 41 (40); χχὶ. 18 (12); Ζοϑβῆι. υἱΐ. 8, 12. 

νον. 28. Ἐϊζοσῃϑίδ.--- μια. Ὀοαυί. υΥἱἱ. 20; Ἧ᾽9- 
ἄοαπι οὗἨ ϑοϊοτηου χὶϊ. 8. ὅδ γϑ Κυοῦοὶ: “Αοοοτά- 
ἱῃρς ἰο 208}. χχὶν. (89 Κίημϑδ οὗ {8 Απιογῖίοα, 8᾽- 
Ὦοη δηὰ Οχ, γόσὸ ἀτίνϑῃ οἱ ποῖ ὈΥ͂ 18Γ86}᾽6 Ἦ68- 
Ῥοῃδ8, Ὀαὶ Ὀγ 180 ΠΡῸΣ. ΕἸΒΟΉ ΒΟΓΘ ΠΟΙ ΓὮΟΡ (ἢ 9 

Ὑγοτὰ ΠῸΡ {π0 ἐπ πρᾳ οσσο 8 ἱπ (Βο 0. Τ." Ὀ18οτ- 
θοί οχρίδηδίϊοῃβ: (ἢ ΤΟ ῬΧΟΙἶδο ἷθ Ἰἰΐο ΠΥ 
τηθδηΐ. 80 ΦΔαγοδί, ΟἸοσίουβ, δῃὰ οἰμεσβ. (2 
ῬΙακζυοδ ἰῃ ζοπογαὶ. 80 8δδαϊδϑ, Μίομ οὶ ἑβ, δὴ 
οΟἰμοσβ. (8) Τηὸ οχρχγοββίουῃ ἰ8 βρυγδίζνο. 80 
χταοϑί τοοάθγῃ ἰῃἰθγργοίοσβ. Υοὶ (πο οχί ουϊἀθῃ } Υ 
ἄοεθ ποὺ τβϑϑῃ ἰο ἰάθη ΠῪ ὑμ6 Βογηοθίθ τὶ 89 
ειοδὶ χϑῆθγ] ἰοσστοῦ οὗἩ αοἁ, 85 Κποδοὶ μοῖϊάδ, Ὀαΐ 
ἀἰκιϊη υΐθθ8 ὑμοπὶ ἤγοτα ἰὲ 88 8:ι8}1, ἰϑοϊδίϑα, Ὀυὶ 
ΥΟΥΥ ῬΟΤΘΥΪΟΙ οΥὙ11}8, 86. Κ αἰ!, 7ζ0]ονγίης Αὐρυ8- 
εἶπο, 88 Θογτθοὶ Υ οὐϑοσυθά. [ἐὺ 8 ἃ αὐθϑίϊοῃ 
δύῃ πδοίπον (Π 9 ΒΟΓΏΘἰΒ ἃτὸ ποὺ τηθϑηΐ ἰ0 ΓΟΡΤΘθ- 
Βοπὲ {δ βδῖὴθ (ίπς αϑ ἰδ 9 Ὁθ68, θοῦ, ἱ, 44; Ῥδ. 

ΟΧΥΪΙΙ. 12: 188. νἱϊ. 18, Το Ὅθο ἔτ ζμίθ;5 Ὁγ (86 
τηαϊεἰϊὰ 9 οΥ̓͂ ἐμ ἱγγοβίϑιϊ Ὁ]0 δσασπι: {89 πΒογηοὶδ 
ὉΥ ἰδο ὕγ χα υὉ] διΐδοῖκ δοὰ δἰΐπρ οὐ ὑμ6 ἰηάἰνὶ- 
ἀυ8] ἰπϑϑοῖ. [πὸ [86 ρῥοίίγ σοὶ ρίουβ δὰ πποσαὶ 
οομ!οὶ5 Ὀοίπθοη υάδίδι δὰ μοι ϑηΐϑω, οἷν ὶ]- 
ἰσοὰ Οδγίδιϊδη πδίϊοῃδ δὰ Ὀδυθαγίδηβ, [ηἀἶδΌδ, 
δῃᾶ ΟΥ̓ ΒΟΡ ΒΑΥδθβ, Ὁ 168 ἦαδὲ {980 Βοτγποίδ, (ἢ 686 
(μουδδῃα-ἴο] ἃ ρατίϊουδὺ ΒοῦΓΟΘδ οἵ ἰθσσονῦ, τη οτδὶ 
ἰβοτηθβ, δῃὰ ϑύϑη ΒΥ βὶ δ] βιΐησβ, Ἀθἀογ πμϊοὰ (86 
ΘΠ ΘΠ168 ΠΥΔΟΌΔΙΥ δυοοῦρ. Τ8ο το Οδηδδη- 
118} δίϊουβ ΤΟΝ ΔΘ ΠΟΤΘ πδιηϑα ἀδηοία ἐδ9 
ἰοίδΙὐγ ; ῬοΥμδρθ, μβονονον, πῃ ἐδ9 Ὠοδίμθ ἐσὶ- 
ὨΪΟΥ͂ ΤΩΔῪ Ὁθ ουπα Δ Τοίεδσθῃοο ἰο ἐδ0 δρὶτὶίυδὶ 
ἱτωροίθῃοθ οὗ μοδί βϑη ΐβπ). 

γεν. 29. ΝΙοιῖ πῃ ΟἹ Υγ8ὃ)8τ.--Οορ. Ὀσαί. νἱΐ. 
22; [μον. χσυΐ. 22; Εἰσοὶς, χῖν. 16, 21; 2 Κίηρβ 
ΧΥΪΊ, 2δ; Ψοθὰ. χὶϊὶ. 1-7, Εοπι {18 ἐξ ἀρ ρϑδτγβ 
ἐμὲ 86 ἀοδίγαοιἑοπ ἀοῃηουηοοὰ ὈΥ Φοβονδῆ 08 
89 Οδιηδδηΐίοβ νγδϑ ἱπίθη θα ῬΥἱμαδΥ ΪΥ ἴοΥ ἐμ δαὶ 
ἴῃ (μοῖν οοἸ]θοίἑ το δηὰ Ῥυ Ὁ] 6 σαρδοίγ, ποί ζ0᾽ 
{π6 ἱπαϊνίπα]4. πο ἱπαϊν᾽ υ]9, ἰπῃ δὸ ἔδυ 88 
{8607 Βαθηῖὶ, δοβουδ Ὑ}]}} ΔΊ] ον, δ πανί 815, ἰο 
᾿ῖνο; δῃὰ ἰο 1ἶγο, ἰΏ 80 ΤΔ 7 88 ὑπ χοιοδίη Βεδίῃθῃ 
δηὰα Θποαΐοθ, (ὉΣ (ἢ 9 ΡῬΌΓΤΡΟΒΘΟ οἵ ῥσχουθηίϊηρς ἴἢ 6 
11 Ὀοδϑίβ ἤγοτα κοι τη ρ (86 ὈΡΡΟΥ Βδηὰ δηὰ ἀϊ- 
το ἰβμΐηρ (86 ΠΌΙΡΟΡ οὗ (89 Ῥ6Ο}]6 οὗ [ἴδγϑοὶ, 
ΠΟ 88 γοὶ ἰδ [Δ ἰ00 ΒΙ28}} ἰο δυθάπο ἐμ6 πιὰ 
Ὀοδδίβ, δηὰ 89 ὙΠ. ηθε88 οὗ πδίιγο ἰἱἢ σΘΏΘΡΩΙ. 
ΤῈΘ ΕΟ Τδοϑα οὗ τηδηκίηὰ δΙο βί1}} ἰηἀδονιοὰ 
ἴον {818 βουυΐοθ 0 (80 Ἰονγγοδί σϑοϑδ ἰβγοσρδουὶ 
1Π6 γνο οορἰθηΐ8. Ενθη δδύδροδ οοπδίϊ αἱ 81}}} 
ἃ δοσί οὐ δυσὶ ον δραϊηδί πὶ δὺ 18 τη ΟὨΒίΓΟῦΒ ἢ π8- 
ἰαγο, ἩΒΙοΣ Ἡϊιμουὺ ἐθθτα πουἹὰ 164 089 ἱπίο ν|]ἀ- 
Π6085, Τμο80 Οδηδδηΐίθ8 ΒΟΡΥΘ (ἢ 18 ῬΌΓΡΟΒΘ ΟὨΪΥ 
88 Ὀοίηρ ἱποοσυὶ ἰ]θ. [ἢ ῬτορουίΟἢ 88 πίῃ το 
8 Τϑοϊαϊπιθὰ, ὑΠ 600 δίς δσαν. [{ ν88 ἐβογ ο σθ 
Ὡοὺ {86 δοὶ (δαὶ 8680 ἑπάϊγ᾽ 16 Θομεϊπ δὰ ἰο 
Ἰΐνθ ἰπ [βδγϑοὶ, θπὶ ἐπὶ {86 [βγδϑὶ 68 τοϊηρὶ οὰ 
τ ἴῃ θαι, τ ἷο Ἰοαὰ ἰο Συϊποῦδβ σομβοα 6 ῃ 668. 
ὕοωρ. Ζυάκ. ἱ. δηὰ ἱΪ. 

γεν. 81. Βδοῖ ΓὮῪ Ὀουπᾶα. --- Ῥα. αδη. χγ. 
18. Το Βοὰ 86 οπ ἰδ6 βου }}---ἰἢ Βε8 οὗ (9 
ῬΒ 8.1 η685, οὐ ΜοάΣ θσσδπθδη 868, ὁ ἐδ γγο8ι--- 
ἐμ6 Ατδοΐϊδῃ ἀοβοσί οὐ (9 οδϑέ (Ποϑαί. χὶ. 24), 9 
ΕσρΡΒγδίοβ οὐ 89 ποσί. Τ.)686 1468] Ὀοππάδγὶθϑ 
ΔΘ δεδυγοὰ [0 (86 Ιδγδοϊϊίθβ, ἴῃ 80 ΤΆΣ 8.5 {ΠῸῪ 
οοπάυσί ἐδποιηδοῖνοδβ ἱπ σοϊδίΐο ἰο 86 Βϑδίμϑῃ 
δοοογάϊηρ ἰο ἐδ ἰά64] δἰδηἀδγά. ἘἙοσγιοΐηρ δ]- 
Ἰδηροθδ τ ἱλὰ 89 Βοαι 6 δηὰ χοοοκηϊχίρς {πο ῖν 
Ρο] ἐΐδα} οχἰϑίθῃσο νουἹὰ ποὶ οὗ ἰ(86} Ὀθ6 δοίῃδὶ 
ΔΡΟδίδϑυ, Ὀα ἰὺ σου] Ὀ0 ἃ ΒηΔ 79 (ο (Π9 [8 Γ86}1{69 
ὑπτρου σὰ πνοῖ, πον σουϊὰ Ὀ6 ἄτα ᾿ἰοίο ξ4ο]4- 
ΕΥ̓͂ ΟΥ̓ ἯΔΥ οἵὗὨ ζ8180 ΘΟ Β᾽ΘΙΘ ΠΟΥ͂ ἰῃ ἐμθ  ξοθον οὔ 
ἰοϊοταιΐοῆ. 7.16 Ἰοθθβοῃ ἰ8 ἰο ὉΘ ΒΡΡΙΪοαὰ ονθῃ αδἱ 
{80 γῬτοδβοηΐ ἀδυ. 890 ΒΟΥ͂ΘΓΑΪ ῬγΘΟΘΡίδ 8, σἶνθα 
ὉΥ Κυοῦοὶ, Ρ. 241. 



ΟΗΑΡ. ΧΣΧΙ͂Ν. 1-8. 

Ὦ.--ΤΗΞΚ ΕΈΛΔΗΤ ΟΕ ΤΗΕ ΟΟΥ̓ΕΝΑΝΤ ΟΟΜΜΑΝΡΕΡ. 

σπαρ. ΧΧΙ͂Υ. 1-2. : 

1. ΑΝ δ βαϊά υπίο Μοβοϑβθ, ὑπ ὑρΡ υπίο Φεδονδὶ, μου, ἀπ Αδγου, ΝΘ, δὰ 
2 ΑΜίδυ, δηἀ βουθηίῦ οὗ 86 6] 618 οὗἨ [βγϑϑὶ; δῃα Νουβἷρ γα δίαν οὔ. Απὰ Μοβοβ 

8ΔΙ΄ὁῃ6 888}} Ποὺ Μοβοϑθ 8]0}6] ΘΟ" ΔΓ “6 Βουϑὴ : Ὀυΐ ΓΠΘΥ͂ 888}} πο [Ἰδὲ [θὰ 200] 
οΟπ6 πὶ ; ποῖ [8 6. 8}8}} [88 Ἰοὺ ποι] [86 ΡΘΟρΪΘ ρὸ ἃρ ψῖνῃ ἴηι, 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

ΤῊο οοπηοοίΐου οὗ ἰδὲ ραββϑαρβὸ τἱτἶ ὑδ 9 [0γ0- 
ξοϊας 8 ΘοΣΤΘΟΙΪΥ δβἰδίθά Ὀγ Κα οἰ] ἱπ ορροβι ἴοι ἰο 
Καυοῦοὶ. ἴη χχ. 22 ἀοἂ δβροῖο ἰὑτουκὶ. Μο89686 (0 
86 ρΡεορῖὶθ. δμαει Ηδθ ποῖν Βρ0818 δὶ {80 οπὰ οὗ 
86 αἰνίηρ οὗ 6 ἰδν ἴα ὋΣ Μοδβοδ δὲ τη8ο] , 8]- 
(Βουχὰ ΒΘ τουδὶ οοπηπιηϊοδίθ τὶ (ἢ [8:6 ῬΘΟΡΪΘ 
δὐδοι ἰ. Αἴτον 6 Βόονδὰ δ 88 ρτοοϊαϊ πιο (6 ἰδ 
οὗ ἰβοὸ σογϑηϑδηὶ (ὁ ἰμ9 ρϑορῖο, [6 ἔθαϑί οὗ {86 
ϑογϑηδαξ τωσϑὲ Ὀ0 οοἰουταϊοά, [ὲ ἰ8 Ῥυοδυρροδβοῦ, 
ἢταὶ, ἐὺ αοἀ δ8 δροκθη ἔγοτι δ᾽ αδὶ (86 ἰθὴ 
δομδηκηηθη85 (0 Μοδο8 δῃὰ (116 Ῥϑορὶθ αἱ ἐδθ 
ἴοοι οὗἩ 16 τιουηίδίῃ (χὶχ. 2δ). Τ θη ἰμδὲ Ηθ 
ἔϑνο ἰΠ0 οογοιαοηΐδὶ Δι 5 δηὰ (Π6 ΟἾ7}} ἸΔἮΒ (ῸΓ 
1)6 ροορῖίο, πῦ 9 ἰμὸ ᾿μοΐο Ὁ δὰ τοπιουϑὰ ἔγοι 
(80 πιουπίδίη, ὑὈαὲὶ Μοδοθ 88 βίδηΐηρς ἴῃ ἰδ9 

ἀδυκηοδα οὗ ἐπ τηουσηίδίη; ὉΥ τδίοῖ, ΒΟΎΘΥΟΘΓ, ἰδ 
Ὠοῦ ΘΧΘΟΟΥ τηοδοΐ ἰπδὲ 6 88 ὁ (890 πιοππηίδὶῃ 
(χχ. 21). [Ια ἰθ ὑμογοίοσο ποΐ ἰο ὍΘ βυρροδοὰ 
(0 Κ οὶ] δπὰ Καοῦθ]) ἐμαὺ Μοβοβ, δοοοσάϊηρ ἰὸ 
ΧΧ. 21, δὰ αζοΐη Ὀδίδ θη δἰτδβοϊζίο ἰμοτηοιπηίδίη ; 
ἴον ἴῃ (δ 5 6886 1 που]ὰ δγὸ ἰο Ὁ6 δβδϑυπιδὰ ἐμαὶ 
(9 ἀοβοθῃΐ δὰ Ὀθθὴ ζογχοίίϑη. Βευΐ ΠΟΝ δὴ δϑοϑῃά- 
ἴῃς ἰο Φοβοῦδα ἰδ Κκο8 ρἷδοθ, τε ὑπ πιοϑὺ βἰηϊοδηὶ 
ἀἱοιϊποιίοηδ. ΜοΒο8, 086 ῬΓΟΡΒοί, δίθῃδ 18 Ὁ67- 
ταϊ(6ἃ ἰο ροὸ ἰο (89 ἰον οὗ 186 τηουπίδἰη, δΔηὰ ΔΡ- 
ῬΣΟδοῖ Φόβον. Αὐ {μ6 ἀθο) νἱἐγ οὗ (86 τηουῃ- 
ἰδίῃ {86 ῥυἱϑϑδίϑ τηυϑὺ βίορ, τοργοβοηίϑὰ Ὁ Αδύοῃ 
διὰ Ϊα δοηθ, Νδάοῦ δηὰ ΑὈϊδα; δπὰ πὶ ἃ 1 19 
Ἰϊαιν διΐοι, Ὀπὲὶ 180 τῖν 8 ἴκοὸ γἱχμί, (6 δβίδίο, 
[0 ΡΟΡΌΪΑΓ ΒΒΟΙΔΌΪΥ, Γοργοδϑηθα ὉΥ ὑδ6 ΒΟΥΘΏΪ, 
οἰάοτβ. ΤΈΘΥ ΟΟΟΌΡΥ ἃ το ἴθ ροβὶϊΐου Ὀδίτγ 0} 
(86 Ῥγορῃοὶ δῦονθ δηὰ (6 ρϑορὶθ Ὀοίονσγ.. ΟὨ 
Ναδάδὺ δὰ Αδίδιυ υἱά. 67. Χ. 1 5α4. 

Ἐ!.--ΒΑΤΙΕΙΟΑΤΊΟΝ ΟΕ ΤΗ͂Β ΟΟΥ̓ΕΝΑΝΈΊ. 

σβαρ., ΧΧΙ͂ΥΨ, 8-8. 

8 ΑΝ Μοβαβ οδπι δηὰ ἰο]4 (ἢ ῥθορὶθ 811 [86 πογάβ οὗ Φομονδῆ, δῃά 4}1] (δ ἰ"ὐε: 
ὈΪ6 δηβινογοα τ1 ΟΠ6 γοοο, δπα βαἰά, ἃ 

ψογὰβ σοῦ Φοῃονδ δ βαϊα [βροϊζθῃ] π1}} γα ἀο. 
4 τηοηΐβ [ΟΥ̓ 8668]: δηὰ 8]] (6 Ι τ1ὴ6 

Απὰ Μοβοα τσγοίθ 8411] [86 
πογάθ οὗ Φοβονδῃ, δῃα ΤΌΒ6 ὉΡ Θϑγὶν ἴῃ (ἢ6 τηοτηΐηρ, Δπα θυ] θα δὴ δ᾽ [ΔΓ ὑπ ον 

ὅ (86 81}] [πιοιιηἰδ]}], ἀῃα ὕπο νο Ρ 11] γΒ, Δοοογάϊηρ ἴο (Π6 ὕτοῖνα ὑγῖ 68 ΟΥ 1βγαοὶ. Αὐτὰ 
δ βοηΐ γουορς [86 γουῃ6] τηθη οὗ 86 οἢϊ]άτοη οὗὨἨ ἴβγϑοὶ, σοι [πᾶ {Π6γ] οβδγοα 
Ὀυγη οΟἴἶδείηρθ, δηα βδουποθα ρϑϑσα οὔδυϊηρθ οὗ οχϑὴ [Ὀ0]]060 8] υπΐο Φομονϑῇ. 

ὁ Απὰ Μοβεοβ ἰοοῖκ [81 οὗ ἰμ6 Ὀ]οοά, ἀπὰ ρυΐ τξ ἰῃ Ὀαδβίηβ; δηὰ δ] ἢ οὗ (86 Ὀ]οοά δ6 
7 βρεϊ Κὶοὰ οα (86 δΔ]ἴδυ. Απά δο ἰοοῖκ (16 θοοῖ οὗ {μ6 οογθηβηΐ, δηὰ γχοδὰ ἰη {86 δὺ- 

ἀΐθῃμοο [Βθϑτίηρ] οὗἉ [89 ρθορ]6: δηὰ {860 βαϊᾷ, 41] ἐμπαὺ ψϑβονδ μαι βαὶ ἃ [Βροϊκβθῃ] 
8 Μ1}} ν ἀο, δῃὰ Ὀ6 οροάιθῃί. Απὰ Μοθοϑδ ἰοοῖ {86 Ὀ]οοά, δῃὰ βργι κι θὰ ἐξ οὐ {89 

ΡΘΟΡΪ6, 8πὰ βαϊά, Βϑῇῃοϊά, {ῃ6 Ὀ]οοά οὗἨ ἐἰμ0 σονοηδπηὶ πιΐοῖ θιονδα μαίδ τπδὰθ πὰ 
γοῦ σΟΠΟΟΓΒΪ ΩΡ 811} (8686 τοσάβ. 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

γεν. 8. Διᾶἃ Μοδϑα οὔτι. .--- Τὶ 8, ουὖἱ οὗ 
86 ἀδτν Καθ 68 οὗἩὨ (89 τηουοίαἷη, ποὺ δχδοῖϊν ἔγοῦ) 
1Π0 τηουπίαίη ἰἰ86, ΔΑπᾶ το] [89 ΡΘΟ)Ϊ]ο.--- 
“Νοὶ (8ο ἀοοδίοριο (88 6. ΠἰΣϑο ἢ} ΒΟ] 48, Πετᾶετ- 
ὄδγίεῇ, Ὁ. 414), ἴον 89 ρϑορῖὶθ πδὰ βνϑαγὰ ἐμἷ8 ἰπ|- 
το δίοῖν ἤγου ἰδὸ τηουϊὴ οὗ αοἄ, Ὀυΐ (6 τον 5 
οἵ χχ. 22.26, δηὰ 841} ()Ὸ Ἰατγβ᾽᾽ (Κοὶ}). Βαὶ 

οΥἀθη ἵν ἰθ6 τορονὲ τοῦϑὲ δαγο ἱποϊυδοὰ ἰδο 
ν᾿ ἰι010 ἱμτοϑίο]α Ἰὰνν ({Πποτοΐορο ποὶ ΟΌ]Υ (89 ἀθο8- 
Ἰοσυθ), Ὀθοδῦδο (δα δονϑῆδηϊς ΠΟ (0 ὉθΘ 60- 
οἸυα θα π8 ἰο τεϊαίϑ ἴο {8 τθοἶο αν. Βαυὶ ἰἰ ἰδ 
8180 βοϊ [-οὐνἱάθηὶ ἐπὶ Μοδοδ γγαϑ ἃ ὈθιοΥ ἈΘΘΡΘΣ 
οὗ {80 ἔθη σοτῃηπηϑηπιθηίδ ἐδ {μ 6 Ρ600]0 ΤΟΤΕ, 
δυὰ πεὰ ἴο 6 [ὉΓ ἰδῆ ἃ τηϑάϊδίοῦ οὗ (80 ἴΔ 'Ἡ 
ΒΘ Β (ΠΟΥ͂ (ὨρΙηΒοῖνοβ δὰ ποδσὰ, Ὁπ6Θ τηο 8 
86 δϑϑϑηίΐ οὔ ἰ!ς Ῥεϑορὶο ἰβ αἴνϑῃ ἰο {πὸ ἰδν οὗ 
{86 σονθηδηΐ ΔΩ ΪΙΠΟΌΒΙΥ --- 1} ὁπ6 γοΐοθ; ὑγδο- 



100 ΕΧΟΡῦΞ. 

Ε1641}γ, ὑ}Ὸ ὑμϊτὰ οχρτοϑβίου οὐ δου ] θη οο (υἱά. 
Χχ. 19 δπὰ χίχ. 8). Ηἢον ἰοπ οδῃ ἴμϑγο ὉΘ ΔΏΥ 
τὯ079 (ουχαὶ οὗ ἀοδροίϊο βιιυ) ϑοϊίοι οὔ {80 Ρ6ο- 
ΡΙοἴ Τθυβ ἕδν ὀνοσγιδίης 8 ὈΘΘῺ ἀ0Π}6 ΟΥ̓ΔΙΪΥ ; 
δηα (ὉΣ {9 ὅτϑι {ἰπ|6ὸ Μυβθ8 πηδίς οβ ἃ Ῥσγου δ οῃ 8] 
ΘΟΡΥ͂ οὗ (0 Ἰωνν.---ὸν. 4. Τἴ: 8 οονθηδηὺ ἰδ ὁοἢ- 
οἸυάοά, δῃὰ ὑοῦ ἰὰ ἰβ βοωϊϑὰ ὉΥ (10 ζελϑὶ οἵ (δ9 
δσούθηδηῖ. Μίόοβοϑ Ὀ01}1Δ8 ϑαυὺΐγ οὐ ἐμ {0]1 ὁ - 
ἴῃ ΩΤ δὴ ΔΙΙΔΥ ([ῸΥ ΦοΒ οΥ ἢ), δὰ ἰῃ δααὶ- 
εοῦ ἔν ὶνθ ΡῚΠ]Δ ΓΒ ἴθ ὑπ ἔπ να {τὶ Ὀ68 οὗ [δΓγ86]. 
4ΑΒ ἰδ0 Δ]8τι,.᾿᾿ δᾶγ8 οὶ], ““Ὀοίης ἰδ6 ρῥἷδοθ 
ἩΏΘΓΟ 6 Ποτὰ σοίηοδ 0 Ὁ1685 ΗΒ ρΡ60}]9 (χχ. 
24), ἰηάϊσαῖοβ 86 ργοθθῆσο οὗ 96 όουαῖ, 80 {89 
ἵν οἶῖνο ΡῚΠΠΥΒ, ΟΥ δ χη] βίοπῃϑϑ, ῬὍΓῈ ποὺ (0 ΒΘΥΥ͂Θ 
88 ΤἸΏΘΓΘ ΤΠ ΘΠΊ0Γ1Δ] δἰ χὨΒ οὗ (Π6 ται βοαιΐοη οὗ (ἢ 9 
οογϑηδηί, Ὀυΐ, 88 18 ἀπ 6} ρ-ΡἾδοῦ οὗ (ὴ9 ἔν 6179 
ἰγὶ 068, ἰο Γοργοδβϑαὶ ἐμοῖσ ργθδθησο." Μιά. αφ. 
ΧΧΥΪΪ, 18, χυχὶ. 46 (Κποῦθὶ] οὐ αδῃ. χχὶ. 81), 
οθ8. ἱν. (πιοιμοτίαὶ βίο ῃ 68), Ζοδβὰ. χχὶϊ. 11] δαη. 
(89 αἰίδν ἃ βυτδοὶ οὗ πϊγ). 

γον. ὅ. Δπᾶ Βο δϑοῃῖ ἴ86 γούυῃᾷβ τΏθ:. 
ΤΠ6 γουῃς τηδη πιυϑὶ οἴδοίΐαιο ἰῃ οοτίηκ (9 86- 
ογίβορδ οὗ ταϊ: δοαιϊίο. ΒΥ Ὀιβότοηὶ υἱονϑ: 
(1) 486 δνυβί-οτῃ οδ ϊάσϑα, 8ὸ οοπδίϊίαἰο {116 
ὨΔΙΌΓΑΙ δδ588 ἴον ἰδ ῥγἱοδίβοοά (Οη Κ 6108), οὗ 
ΟΥ̓́Θ {89 8008 οὗ ΑΔτο (Αὐραδίϊη6). (2) γιχοτ- 
ΟὐΒ Τηθῃ, 88 Μοβϑβ᾽ δϑβίβϑίδηϊθ ἴἢ τηβκίης (89 
οἤοτλτίηρς (Κποῦοὶ: ἤγβι- οσ γουϊ 8). (8) ΑΒ 
ΤΟΡργοθοηίδίϊγοθ οὗ (86 γου μὰ} Ρθορὶο (Κυσὶε 
Π|., ν. 148). ΤῈ0 γουης ὑοῦ οὗ (86 πδίϊοῃ 
διδληὰ τοϊάποῦ ὈΘίΝΘΘῺ (δ6 οἰ ᾿]άγου δηθὰ ἰμ9 
ΤΑΘῺ ; ΠΟΥ Βδτθ Μ1ΠῈ} ἰΠ 6 ἄτνδί (ἰοὶν ἱβΟΘΘΏΟΘ, 
δηἃ σὲ} 86 ἸΔΕΟΥ (μοὶ βίσοηρίἢ, δηὰ, 848 Ὀοΐης 
ἀο Ὀΐϊοοαι οὔ ἰ.6 πϑδίίοηδὶ ᾿ἰὰ, αγὸ (ὃ6 διίοοδὶ 196- 
Ῥτοδβοηίδιγοδ οὗ δὴ ἱποὶρίοπὶ ἡδίϊοῃ] 16. 6 ἢ 
ὑπ παίιϊοηδὶ ᾿ἰΐο ἷθ ἰο ὍῸ Τοβδίογθα ὈΥ͂ ὑγᾶτϑ οὗ 
Ἰθοτγαιϊοι οὐ ἀοίθῃοο, (86 γουπρ Τὰ ἢ ΘηΐοΡ (ἢ 9 
1115. Φ 8 [5180] οσοποϊυάὰοβ 18 σονοηληῖ ἩΠῈ 
Φοβουδὰ {πγοῦρ 186 Ὀϊοοι οὗ ἰ(8 πδιϊοηαὶ Ἰἴἴο, 
(π6 γουηρ πιροῦ---Δοοοταϊηρ ἰ0 ἃ ζοΠ6ΓΑὶ ἸΔῈ οὗ 
{86 118 οὗἩ πδιϊοηδβ, τ ἃΪοὶ; ΚΌτΤΙΣ 888 δὺ Ἰϑδδὶ δυκ- 
εδίοὰ (Ὀυὶ οΥἱιἰοἰδοαὰ Ὁ ΚαοΙ], ποίο 1, Ρ. 167)." 
ι ἰ5, ον νον, δὴ οὐβογυδίΐοη ποϑάθα ΟὨΪ ὈΥ 

εἶιθ δὲ Β- ΘΟ γΘΒΪΥ, τ θη Κυγὶς 18 γΥγ8 δίγϑβ8 οὐ (ἶ9 
ἴδοὶ (δαί [86 Ὀτὶσ Ὡς δηἀ εἰαγίης οἴ ἰμὸ υἱοί  πὶ8 
νγ88 οί 8 Βαοογάοἰ8] πποίΐοη, Εοτ 85 γοὶ “"ἐμ6 
αὐ ΐγογβα) Ὀγϊ δι οοα ̓ οβιοϊαίοα, δ Βουρχὶ ΜΟΕΘΒ 
δῖομΘ 88 γϑὶ ὀχϑγοΐβϑθϑ ἰδ {πποίΐου οὗ Εἰ χα -Ῥτίοϑί. 
Ατοδϑοοϊοσίοδὶ ποῖθδ οα {86 γουης πιο οδοτγίηρ, 
οἷά. ἰῃ Κυοδοῖ, Ρ. 242..-Βαυτηῖ- οΒοσίηρ5 δᾶ 
Ῥϑδοθ.οοδδείιβρα. Το Ὀυτηΐ- οἶονγίη Χ9 ΒΥ πὶῦ0]- 
ἶσα Το ονδ 8 Ῥδσὶ οὗ 18} [680 } 76 8ο] ϑαγηΐ 168: (ἢ}8 
Ρεοδοο- οογίρδ ἐπὶ οὗ [89 Ρ60ρ]ὁ.---ΒΗ])1οοΙς. 
Το στοαὶ οογθηδηΐ σϑῃθοὶ ὃὉθ ται 64 ΌὈγ (Π6 88- 
οΥἰἤοθ οὗἉ βδοῃ οὐ ζοδίϑβ.-- -Ἐξα] ἢ οὐ ἴθ Ὀ]οοᾶ, 
Οπ {86 ἀἰνἰδίοη οὔ πο Ὀ]οοά, υἱά. Καὶ αἰ], ». 168.1 76 

4 Το Εημ δ} οὐϊίοι οὔ ἴπὸ ποῖο. ΚΚ οἱϊΪ δγχζθϑϑ ἐπλὶ 
[ΠόΓο ἰ8 ΠΟ 60 δι ἰηδίοδείοη πὲ αὶ αϊίοα ἐπ ΧΟΏΘΤΆΙ ἈΡ- 
ῬεΟδοῖοθ Φομονδῃ πγουρσὴ δὴ οἤρτιην, ΤΏθδο τους τηθη 
οἴδοίαιοα, 6 {Π}π| Π||Κ8, ΓΘΤΟΘΙΥ 526 Μίοϑοδ' βϑοίδίδη δ, δα ἴδ ἰηἋΪ- 
οδιϑαὰ ὮὈΓ [η6 οἰτουτηδίδηςο ἴπαὶ ἢ κοηί ἔπ θπι (νϑσ. 5).---Τα. 

 [{Ε8}},}. 6. Φιγὁ: “Τῆδ Βαϊνίης οὔ [Π6 }}] το Βη5 ποιῃ πα 
ἔῃ οοπιροῦ ΜΠ (η9 Ὠθϑῖ θη σπϑίοπι εἶθ ὉΥ Βδδτ (ἄψνο- 
δηλ, 11. ἡ. 421) δηὰ ΕΚ πονοὶ (οη τῃΐ6 μαδεῶχο) δοοογήϊηρς ἰο 
Ὑἰ ἢ ̓Ώ6 οοηϊτβοίέηκ, ρϑγιίον τη ηρῖθά [Ποῖν οσσὴ Ὀ!οοὰ. μοῦ 
ἐξ 6 οἱ ἔπο αἰἤογοοὶ κΚίη 49 οὗ Ὀ]οοὐ ταὶ ατὸ Σηϊχοά ᾿οκρίθοΓγ, 
ὕὉυιὲ οπα ὑ]οοὰ, δΔηή ἘΠ βεαςτὶ ἤοίαὶ Ὀϊοοὰ, ἔπ τ  ο δυΐ πα] 
1:{8 'Θ ᾿Αίκορῃ διπναυ οὗ Ὠυπηνη ἢ... .. Γυωκντ πο ἢ 88 
[Ὠ9 Ὀ]οοὰ [6 ἀιγίοθα ΟὨΥ ὑὕθοδυ9ὸ ταὶ ἰδ δρυὶ Ἰκ194. οὐ [0 
δἰίδν σδηυοὶ υ9 ἴδίκοῦ ὃν δραίη ἴγοσλ ἐδ9 δίιδι διὰ δργί: κ1ϑὰ 

θανθ ὯῸ ιοϑἰἰαίΐίομ, ἴῃ βρί6 οὗὁὨἨ βαρογδίιϊοῦβ ἴῃ - 
ἱεγρτοιδιίοηα οὔ 6 μογὰ 8 ϑΌρρου δηὰ οἵ (6 
γὶ.4], ἰο σομοοὶτθ οὔ ὑμ6 οηθ- 6! οὗἨ [8 Ὀϊ]οοά 
88 ἃ Βδοτίῇσο, δηὰ ἴΠ9 ΟΥΟΓ 85 ἃ Βδουβιηθηΐ ἰγρὶ- 
ΘΑ ἔογοδιδάονοἀ. 1 δοοογάδηοθ τνῖ 18 {μ18 
τοίθγθῃοο ἐμ δβδδογίδοΐϊδὶ οἱθιθεὶ ἰ8Β ἰγδο 98 Ὁ}6 ἰῃ 

89 Ὀαγηι-οασίης, (μ6 δαογαπιθηὶ ἴῃ (ὃ Ὁ, 
Ῥ68ο6- Οἴου κχΒ, ον (δα ηἶκ- οὔδγτί ρα. Κοῖὶϊ], τοῖίοτ- 
της ἰο Βάϊΐν δὰ Κηρδεὶ, τἰ ΖιΥ ΟΡΡοδοΒ 1896 
δαάἀυοίηρ οὗ {86 ΔΒΑΙΟΩΥ οὗ Βοαίἤθ δαροδ, 
80 [8 Γ 348 {ΠΘΥΘΌΥ 85 ἰἀδηιϊβοηίϊοη οὗ [ἢ 8 υϑαζ9 
8 ἰηϊοηἀοὰ (υἱά. Κηοδοὶ, Ρ. 248): Ὀυὶ δὴ δ 
οΥ̓͂ [29 ργοίδλῃθ ὙΐΠῈ (68 ἐμ δοογδιὶο βδουὶ δοίαὶ 
υ8δ 798 σδηηοί Ὁ6 ἀοηϊοά. Κο]] ἰδ 4180 ἱποογσοοῖ, 
ψὮ θη, ἴῃ ΤοίΓΘΏ69 (0 8680 οἴδεντί χ8, (6 Βρθδϑὶςθ 
οὔ οχρίαιΐοα ἸΏ [6 ὈΓΟΡΟΡ 8086 οἵ [86 ποτὰ. 
Τῆΐ οουϊὰ ᾿οδδὶ οἵ 4}}] Ὀ6 δρρὶϊδὰ ἰο ἢ 6 Ρ6π66- 
οἴετίη ζ8, ΟΥ Γομ ἰγ0-οὔδογτίηκαθ. ἘΠ6 οενίηρθ ἴα 
δοηθγαὶ, 1 16 ἰγυθ, γοϑὺ οὐ {Π9 σοῃδοίου) 0658 οἴ 
8:9 βΒἰα 688 τ Εἷς 1688 πῆδῃ. τ ῖ ἢ δῖβ σοοὰ 
Μ 11}, Δ ἃ ἴῃ δΥτ 0} 16 ἔοται, ο Ὀγίης το αοἀ, 88 δοῃ- 
ζοβδίοῦ, ῬΡΑΥ͂ΟΣ, δηά γον, νγυδαῖ ἴῃ ἶθ ΓΘΔ] οοηάϊ- 
ἰἴοπ 85 δἰ ηὔαϊ ἴῃ δὲβ βρί γἰ(.8] 18 6 οδηῦοὶ Ὀτίης 
Ηἰπ--ἰη (86 Ὀυγνηϊ-οὔονίος; [0:9 Β᾽ 658 ΘΟΠΒΘΟΓΆ- 
(ἰοῦ οὗ ὶβΒ νι οἷο 116, ἰὰ κ6 Ρθβοθ- οἴδογίηρς (6 
δὶ Π16598 σοηϑϑοραίϊ οῃ οἵ δ᾽} ἷβ ργοβρουῖ δηὰ δη- 
)ογπιθηῖ. [ ἰ8 αὐ ἰῃ ϑοοογάλοσο πὶ! ἢ (ἢ 9 
Ἰαζαὶ βιδυὰ-ροϊπὺ (ἰαιὶ 0868 δἱ ὅγβίὶ ρουγδ οὔἱ 89 
Ὀϊοοὰ ἀφπίχαορα ἤοτ Θοἀ αἱ {Π6 αἰιῶν οὗ Οοὰ - 
{βοΥ ΘΟ Ό ΒΘ βυηθο ] 04} 7 οἴἶοθοίβ ἃ σοπογαὶ δά 
οσοιῃρὶοίθ βυνγθη ον οἵ (6 ροορὶα ἰο αοά. Βυὲΐ 
ποῖ {}}} δὖϊζον ''ὁ 85 γχεδα (8:6 ὈοΟΚ οὗὨ (86 ΟοοΥ6- 
πλῃΐ, ἰὰ9 αν οὗἩ οὗδβ. Χχ.-χχίϊ!., Δα ἰδ 6 Ρ6Ορ]9 
ἢδτο χίνϑῃ ὑποὶν ἔα Ἰθϑὶ δββοηί (υἱά. (η9 (ΓΔη58- 
ἐϊοι), 4065 Ὠ6 Βρτί κῖο {πΠ6 ρϑορὶο νυ ἐδ 6 οὐ ΒΡ 
ΒΑΓ οὗἩ (86 ὈΪοοά οἴ (πΠ 6 οδοτίηρ, τ ϊοῖ {1}} (ἢ θη 
88 Κορὶ ἴῃ [86 Ὀη8ΐπ, νν 119 Π6 681}5 1 186 Ὀϊοοὰ 
οὗ (Π0 σογοπδηί ἰπαὶ π89 ὈΘΘῃ σοπιρϊεῖε. [Ιΐ 
ολἢ ΒΑΓΑΪΥ ὃθ οοτγοοὶ, ψὲς ἢ ἘΚ οἰ], ἴἰο πα ογϑίαπὰ 
(πὸ Ὀἱοοά ἰο αγὸ Ὀδθὴ μαϊνοα οΪΥ ὈΘΟΔΏΒα (9 
Ὀ]οοὰ βρτὶπἰεϊοὰ οα ἰδ Δ]|1δ΄ν οουἹὰ ποὶ ὉΘ δσδὶῃ 
ἰδίκθη ὕγοπι ἰΐ δηὰ ϑργίηκιοὰ ο 186 ῬΘ600]6; θαυϊ 
Βο ἰΒ γχῃι ἰῇ δϑβδυϊιϊηρ ἐμδ8.. (86 Βα͵νγοβ Ὀοϊοης 
τοχοίμοσ. ΟἸΘΑΥΙΥ τὰ γὸ ἰ8 ἔοτιμθα ουἱ οὗἩ 189 
Ἰάφαυ Υ οὗ {μ6 ὈϊΪοοά 4 δοηίγϑϑὶ ἐπ αείω. [ἢ (815 
οοηἰγαβὶ, Ὠονγούον, (9 ὑβουκχὰϊ δοτμθ8 οἷἱἽὐ ἐδδὶ 
ΒΌΡΓΘΏΔΟΡ ἴῃ φοπογδὶ, ἴῃ δοοογάδηοθ τἱδ (89 
σοῃαϊιΐουϑ οὗ ργλοθ, σδί ργϑοθὰθ οὐοθάΐοηδα ἱἢ 
ρῬδνυιϊσυϊαν, δοοογάϊΐης ἰἴο (80 ἰῶνγ. ΤὨὶβ 158 (890 
Ῥδίγίαγοδδὶ δηὰ δνδηροὶ σαὶ βεδὶ ἱτηργοδβοὰ οἢ 
κῈ9 ἴανν, βαοίι 88 4150 ἰῃἰγοά 668 (86 ἀδοηϊορι6-- 
86 ἰδηρύῦλσο δου 16 τοἀδοιιΐης αοα, Τδθ0 
Θχρυοβδβίου, “" Ὀἱοοά οὗ [6 οογϑοηδηί,᾽᾽ ͵8, ἰ{᾽ 18 
το, ἃ τηδτῖκοὰ οπο, ἀδηοίίης 8η ἰάθλ}}ν δγιθοϊὶ- 
64] Θσοβδηρο οὗ Ὀϊοοά, 85 ἃ Τουπάδιϊΐϊοη ἴογ Ὀ]οοὰ 
τοιουδὶ. Βυὶ πο Βαμα Ὀ]οοα ἰΒ Βοτο περί, 
δηὰ δι}}} 1688 οδῇ ἴπθτθ ὈΘ ΔΗΥ τΒουρῆι οἵ τοϑὶ 
Ὀϊοοὰ οΥ̓͂ ἀοἄ, 81: ουκῖι, 88 δϑοῦὶ ο141 Ὠϊοοά, ἱὲ 
ΘΟΠΙ68 ἤγοτπι Θοὰ (Δη4 80 ἴαν ἰογί 18 ἃ ἰγρὶρ) 
ΤΥ ΟΥΥ), Δηὰ 8. βρυίη κὶθὰ ὑροῦ τ, δυτὰ νο 
6ΆΠ}Ὺ οσχρί διΐηρς πὶ πὰ ἀοσγνοιΐηρ (δὰ 0 888 6- 
εἰδοκιΐοη, νἱη. χχὶχ. 21, [ογν. Υἱῖ. 80. 

οὔ ἴδ Ρϑορῖοθ, ἰῃ9 ἵνο Πδῖνοα οὔ 6 ὈϊΪοοῦ διὸ ἴο ἴνϑ 
δὰ Ὀσϊοηκίος τοχοῖ!οῦ δηὰ 80 Τυταλίπρ ον Ὀ]ουά, π||ὺς ἢ ἰ8 δ τὲ 
σρτίοκίθα οὐ ἴθ 6 Δ᾽ ̓18Ὁ δὴ τπδη οὔ 19 ρεορίὶο, ΔΒ 84 ΣΟ 
ὰ ὯΘ τς ἤὰ οοῃδοοσβίίου οὗ [6 μοι, χχιχ, 21, [οΥ. τεὶΐ. 
80. ἀκα 8. 
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σμαρ. ΧΧΙΨῦ. 9-11. 

9 ὙΤθοη ποηΐ υρ ΜΝοθβοθ, δηὰ Αδτοι, Ναδαῦ, δηὰ ΑὈΐμα, δρᾶ βανθη ῦ οὗ {πὸ δ ἀθτϑ 
10 οὗὨ 15:86]: Απά ἐπ εΥ βὰν ἐμ6 αοἀ οὗἉἁ [8γ86] : δῃά ἐΐδγθ ιῦαδ ἀπά 6γ δ Ἷ8 δεῦ ἂ8 10 Ὑ76ΓΘ 

8 Ῥδυϑ ποῖῖς οἵ ἃ βαρρῃῖγθ βίομϑ [88 1ὑ ψϑγθ ποσὶ οὗἨ Ὀτίροῦ ΒΔρΡρ ΓΘ], Δῃ 89 1 
11 ποῦ ἰμθ ὈΟΑΥ͂ οὗ Βεοανϑη [{Π6 ὙΘΓΥ͂ Πθάν 68} ἰπ ἀΐθ ΟἸΘΑΓΏ 688 [ΠῸΓ ΟἸΘΆΥΠ633]. Απά 

ἀροη {86 ποῦ 68 οὗὨ ἐμ οἰ ἰάτει οὗ [βγβθὶ μθ δ: ἃ πού μΪ8 μαπά: α͵8ο [84] {ΠΥ ΒΔ 

Οοά, δηὰ ἀϊά οαὐ διὰ ἀτίηκ. 

ἘΧΕΟΘΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑῚΙ, 

Α ποπάονυί γ Ὀθδαι αι], βυ] πιο, Ὀαΐὶ. 8180 
ταγβίετίουϑ [θϑίαγο οὗἩὨ ἰλ6 Εἰϑίονυυ οὗ 110 αἰ γἱης 

οὗ πο αν. ἴη ἰὺ τὸ βοο ἴδ δ'χπίβσαησο οὗ {89 
δΡρτίη κι ς οὐ ἰμ0 δ]οοὰ ὕατί Πο9 Γ οαττὶθὰ οὐ. [1 
ὧθ [8:6 σοπμαμαηΐοη ἤοϑίϊ τ] οὔ ἴμο 18 ν»---ὃ σοι - 
πΐοη οὔ ἰδ [8γ86 1168, ἴῃ {86 ῬΘΥΒΟΏΒ οὗἉ ὑπο πο- 
Ὀ]6δὲ τοργθϑθηι δί το, πῖτι Ψ ΘΠ ΟΥΔΒ,--τι Βα Οἱ Θ᾽ 

δἱάὰθ οὔ 186 ρίοίατο ργυοϑοηϊθα ὉΥ {19 σοπιπλ ποῖ 
οὗ Λῆοβο5, εἷ8 Ὀγοὶ μοῦ Αδτοῦ, δηὰ 16 δ᾽ θῦϑ, τ 1} 

Φοίδτο, Μοβϑθ9᾽ Ὠοδίμοη ἔλιμογ-οϊη αν, αὐτοῦ (86 

Ἰδίίον οβογεὰ Ὀυτηιϊ- οδοτί 8 ἀπὰ βου οθδ, δπὰ 
ἀουθιϊο88 αἷδο. 89 δῦ, ρ6806- Οὔτ ηρθ, ΧΥΪΙΙ. 
12.---Α φῬγορβμοιΐο ἔογια οὔ (86 οοιυπια πίοι ἤδαβὶ 
8 αἰσθὴ Ὁγ ἰϑαϊδῖι, οἷν. χχυ. 6.8, Το ἔγϑι σϑδ]]- 
καιΐου οὗἉ ἴϊ, ἰῃ 6 σοἰοὈταϊίοη οὗἉ 6 Τοτ 8 ΒΌΡΡΘΓ, 
ἔγοα θη! πιϑάο ἰο ροϊηὶ ἄσιναιν οἱ Υ (ο (Π6 169. 
ΘΌΡΡΟΓ οἵ (' Κίηρίου οἵ Ομ τῖϑὲ (Μαίι. χὶχ. 28), 
δηάὰΒ ἰἰ8 ᾿πδὺ ζ] δ] οηὶ ἰὼ (86 τιδυείδρθ οὗ [110 
1,δυιῦ, μον. χὶσ. 7-9. 

γος. 9. ΤΠογοΐοτθ {ἢ 6 ΓΟ ΘΒΘὨ ΔΕΙ͂ΥΘΒ οὗ [8786] 
ποηΐ ἀρ, δοσοτάΐης ἴο [86 ῥῬτορμϑίΐο, οϑγθπιο- 
πἷδὶ, απ φρο  εἾσα] οἰθιμ θη οὗἁὨ ἐκ δοταπ ηἰ γ. 
Αϑιοῦβ Β0Πη8 πηᾶγκ ἴἢ6 ζΘΏΘΔΙΟΙΙΟΔ1 ΒυσσΘ ΒΑ: 0} 
οὗ 186 Γιουἰςαὶ ρῥυϊοδιβυοὰ ; 6 ρῬτορ θὲ δ Υ0 
πὸ δεποαϊοσζίοθὶ βϑασσοβϑίου ; [9 οἰοτϑ τουδὶ 
τον ὍΡ ἰο αἰἰδίη ὑμοΐῖν ἀϊκχηΐ, δὰ ἕτοτα (6 
Ἡοἷο οὗ 8 6 πὶ ΒΟΥΘΗΏΓΥ 8.6 ΘΠ ΟΒΘἢ 88 ΓΟρΡΥΘΒΟΙίδ- 
εἰνά5, δοσοταάΐης ἴο 89 δδόγθαὰ πυ ΘΓ ΒΘΟΥΘΏΙΪΥ, 
γιά. αεη. χὶνὶ. 27. 

γόον. 10. Απᾶ ἴον βανν ἴδ Θοῦ οὗ Ιδχ89]. 
Ιι 18 ποί βαϊὰ {ε᾿δὶ τ ΟΥ̓ ϑᾶνΥ ϑβονλῖ, ἱδοῦρσῃ Ηδβ 
ἦβ τηθϑηί; ἴον Φεδοναῖι 19 89 αοὰ οὗἁ [δτγϑοὶ. 
ΤΒογοίοσο οὶ ΤῊ} 23, 85 Κυοθοὶ σδομοοίγοβ, 

τεΐογτίης ἰο χυὶ. 10. Ηδ βαυϑ, ""Αοοοτάϊηνρ ἰο ἐῃ9 
ΟὈΪΟΥ ΠΔΥΡΑΙΟΥ (8 ΓἈΥΟΥ ὙΩ4ν.5 ΒΏΟΜΩ ΟἾΪ ἰοὸ 
Μοβοδ, δὰ ἐδπαὺ ἰοὸ ἰαῖον ἰΒδὴ ἰ15, δηᾷὰ αἱ δἷ5 
δροϑοΐῖα] στοαυοϑὶ.) Ὑπο ἀἰϑογορδηοίοβ 8γὸ βαϊή 
ο ὃὈ6 ἤουπὰ Βοτο: (1) Τῆι Μοϑ364 ““ ἀο65 ποὶ βρο 
180 αἴοτγ οἵ 76 όονδὰ ε}}] αὐτου σατᾶβ, χα χὶϊὶ. 18 :᾽" 
(2) Τβεαῖ ""κοοοτάΐηρ ἰο (Π6 σὨ 6 αυγαίου (ἢ 6 
Ῥεορὶο (μϑαδεῖνοθ δὲ (89 ργοοϊατιδίϊοη οὔ {π8 θἢ 
σοτ ΙΒ ἀἸπθηβ ρογοθίνοα ΟἹἹΥ {μυπάον, ᾿ἰ ᾽ν - 
εἴη, οἰσυάδ, ποῖδθ οὗ ἰταπιροῖδ. πὰ [ἢ νοΐοθ οἵ 
σοβονδὴ ;᾿᾿ Ὀαὺ Β6ΓΘ 80 {πὺ ΓῊΝΓῚ 723 [φίοτυ οὗ 

δόμον], δοοοταϊηρ ἰο τον. 17] Τρ πδυγδίϊνο 
οὐ ἀθπιὶν Ὀνΐη ρα ουἱ το τπιδυκοα σοηίγϑδίϑ. ΤῈ6 
βτοὶ 15 1π6 δοοΐηῃρ οὗ ΕἸοδΐ πη, δα {πὸ βϑοϊηρ οἵ 
Φοδονδ: ἰδθ βοσοπὰ ἰβ [Ὧ0 ΒΟΔΥΘΩΪΥ͂ οἶθατ- 
8658 ΔΌΟΥΘ {80 τηουηίδὶ ἀσγίης (80 εδϑὶ οὗ (89 

Ὡαττυτ.ν...................................................Ψὕ.“ “- --- 
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οοὐθηδηΐ, δηὰ ὑμ9 δυδαοαυθηΐ ἀδτκοηΐηρ οὗἨὨ (ἢ 9 
τυουπίδίη ὈΥ οἱουά δπὰ τα νυ 6 ἰοοΚ οἷλδο ψ Βθη 
{Π|91τ΄ῷὺὸ γᾶ8 ἀτοσσῃ ρ. Το νἱδίου οὗ 7 βονδῇ ἴῃ 
118 ΒΟΥ͂ΘΓΆ] βία ρο8 οὗ ἀουθὶ ορτηθηὶ ἰδ την κα Ὀγ 158. 
υἱ. 1 δηὰ Εσεῖς. ἱ, 26, δι. υἱΐ. 9-18 (σοι. Ναπι. 
χὶ!. 8). υτίης (9 ζοαδὺ οὗ {Π6 σογθηδηί δὖ (1:9 
ἀφο ΥἹ οὗ {89 τιουπἰδίῃ (Δοοοτάϊηρ ἰο γον. 1 
Ῥτοβουϊ δε Ὀοίοτο ὑπ σοὐδηδηὺ Ῥ)188 Τογπιοα) (86 
τοργοδοηίδιϊυϑ οὔ 1ϑγ89] ΒΑ (86 αοἀ οἵ [5γ8ε]. 
Ιι νγ88 8 νἱείοη, ἴον τὸ] ΟὮ πὸ ΟὈ]οοιϊτο ἱπιαρο 18 
ἐατηϊϑθφ, Βυὶ 189 δἷχῃ οὗ (6 οὈ͵οοίϊγο πα 9 
8. 6416 (86 ἰπιαχο οὗὨἩὨ 8 ποτ οὐ οοίϑίοο] πη 6 Ὁ 
Θοά᾽ 8 ἵϑοὶ, οὔ Ὀγὶ δῆ βαρ ῖγο, οὐ ΒΕ Ὁ] {8 6Γ0- 
ἴοτα, Ἰἰϊκα (86 οανυϑῃ ἴῃ ἰἰβ {01} Ὀτ 088, 8.5 8 
διάρὰ ὮΥ͂ ΨΑΥ οὗ ΓγῚΠΒῸΥ οχρδηϑδιίΐοη. Ὑἷδ 
Θ΄ ἢ 6 Ρ64}}Υ ἀο᾽ἰοαίο ρἰοσίαγο οὔ 80 νΥἱϑίοπ οὐ 186 60- 
νοϑηδηΐ οὐ οἵ [δγοο]ὶ ἰῃ Ηἰδβ κγδοθ δηὰ σονοηδηὶ 
{αἰ Βα] 688 848 ὕθθη σοδιβοῃϑαὰ δπὰ οὐβουγαὰ ἐὰ 
νψὸ ἀϊγοοιΐοηθβ. Ασοογάϊΐηρς ἰο Κποθοεϊὶ, ἢ 6 ΒσιΓθ 
ὑπάον αοὐ᾽ 8 ἴδοὶ ἰ8 “11Κκ ἃ ποτὶς οὐ βδαρρῃΐτγθ 
814 08 .᾽ δηὰ δα Τοΐίοσβ ἰὸ ἔσοκ. ἱ. 20, δῃὰ γοδὰϑ 

2), υἱά, ν». 244, Αοοοτάϊηρς ἰο Βαυπιρατίθα 

{8 6γὸ 88 πο ἰπαζθ οἵ Θοὐ, Ὀδοδα8θ (116 νἱβίοη οὗ 
{96 88 ἐππροτίοθοι. Ασοοτγάϊηρίο Π οἴϊμμδηη ἰδ9 
βτο ναβ βοραταίϑα ἔγοτῃ (9 οἰομ δηὰα ἰατη δὰ ̓ ηἴο 8 
ἴοτω. Ασοοτάϊημς ἴο Καοὶϊ [ΠΟΥ ΒΩ 4180 8 ἴόσπι οὗ 

θοά, πίοι, ον, 8 οὶ ἀρβογ θα, "“ ἰπ88- 

το} 88 Μοβοϑβ, δοσοτάϊης ἰο Νυπι. χὶϊ. 8, ΒΑ 

{86 ἔοτιαι οὗὨἩ ΦοΒονα."" Βιυΐ Βογθ ψ9 8γθ ἰοἱά οὗ 

α υἱδβίοη οὔ ἰδ δυρογιυπάδηο αοα 88 (9 Θοἀ οὗ 

Ιϑγϑεὶ, ποί οὗ 8 νἱβίοῃ οὗ Φεβονα Ὀθοσπιίηρ ᾿η- 

οδτηδίθ. Τδὶδ ἰ8 (Π 6 γϑι οοπίγαδί. 76 ϑοοοηὰ 

ἰβ (6 ἤδοὺ (μ83ὲ ἱ (86 θαδὺὶ οὗ ἴ[89 οονδηδηὺ (ἢ 

οἰουὰ δπὰ (μὸ ἀδγίζῃθββ δῦ ϑῃιγοῖυ ζοῦθ, {πὶ 

(89 θδύθῃβ ορϑῆ ἐμθιηβοῖναϑ. 88 ἰὲ νογο, ἴο [89 

ἰγδαβροτι θὰ ρϑσθῦβ ἴῃ (86 ζὉ}1 βρίεπάον οὗ 89 

ΒΘΔΥΘΗΪΥ ὈΪΐαο, 85 Αἱ (6 Ὀδρίΐβη οὗ 8808; ΨΏΘΓΘΑΒ 

᾿πιπηϑἀ ἰδ οἷ αὐονσαγᾶβ, δὺ ἰλ6 Ὀορὶ ππὶπρ οὗ 188 

ἀγανίπς τ οὗ {9 1, ἐνν6 τηουπίαἑ ἢ νν 88 οὈβουτοα 

αρδῖη, οὐ θη ταοτο (Ὠλη ὈΘ[ΌΓΘ. 88 ΔΒ! 6 6486 Κ ΒΘ ἢ 

[Π6 6 δοιηπιλη πιθηΐθ το τὸ γι ὑγοοϊαἰπιοὰ, ΤΕΪ8 
ἰ8 ποῦ δϑαίΐῃ αὶ ῬΡῃοποιμθηδὶ ἰϊηαρθ οὗ [86 ΝΊΟΤΥ οἴ 

“ελουαὴ 18 ἃ ἰατυςβίνον, (ἢ6 ΒδΠ|6 0Π6 Ὑ8Ὸ 880 ἦπ 

οὗ. χχχίϊ!. ἀο68 ποὺ βῆονν Μ 868, 180 Ἰαν- αἴνογ, (ἢ 9 

ἔκοϑ οἵ Ηἰδβ φίογυ, Ὀχὺ ΟἹ ἰ[8 ταβεοοίοά ϑρ]6ῃ- 

ἄορ. Το ὀσομοι σαὶ ββδϑασιρίϊοη (ἢ αὐ ΔῺ Ἔχ ΘΓ Π Δ] 

ἱπιῆκο ταδὶ σοττοβροπὰ ἰὁ 8 υἱβίοῃ οὗ Θοά, οὗ 

ιμδὲ ἴὴ6 βχῃιϊ πιιϑὲ δ Α θ Ὀ6 δὴ Ἔχίθγ ἢ] Β60- 

ἴω, 88. πὸ ΒΙΌ]1 ΑἹ] Ὀκδ᾽58, δι Βουρὴ 6γ6 Ὲ ΒΟΥΘ 

(88 ἰηπνατά υἱδίου ἰ8 σοππθοίϑα πὶ 186 δἰ βὰϊ οὗ 

8 ουϊπατγὰ οργγοθροπάϊης δἰ ρα. 
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γεν. 11. Εἴ Ἰαἰᾶ ποῖ ἰβ απ. [1 ἰ8 ἀδῃ- 
ἄοτουϑ [ὉΓ βία τδη (ὁ ΔΡΡγοδοῦ αοἂ, Ὀοοδα 89 
{6 ἸΙο] 685 δηὰ υϑί1οο οὗ αἀοἀ χοροὶ δἷπι; 6869 
(89 ἰγὰθ ῥγὶοϑί 15 ἢ ὙΠῸ οϑῇ ΒΌΠΙΙΟΏ ΘΟΌΓΘΡΘ 
10 ΔρΡργοδοῖ αοἀ (99γ. χχυχ. 21).. Βυὶ ἐμ τἱον 
οὗ ιμ9 οσοπηΐζοηηῃοσο οἴ ΦοιοΥδ δπαἑ 1] 69, 88 ἰἰ 
ὝΟΓΘ, (ἢ δἰησιιϊ τα (814 γ8 ἐδ) οἷά τι8}}:; ΒΘΠ6Θ 
(86 7619} Ῥοριΐαν βαγίηρ, ὑμαὺ Ὡ0 ΟὯ09 σΔΏ 860 
αοά πίιοαῖ ἀγίης, υἱά. δυάρ. χιὶ!. 22. Αἱ ἐμαὶ 
ΨΘΥΥῪ Ϊδοο (6 ΘΡτοῦ ἴῃ ἰδ ΡΟΡυΪΔΡ ποίϊ οι 8 60Γ- 
χοσίοα Ὀγ Μδῃοαδ,. ν᾽ β νϊΐς; γοὺ (86 1.1} τουοϊδίΐοι 
οὔ 7 6δοναὶν 18 8.}}} ἀδλησοτγουβ δηὰ αρὶ δίιϊηρ ΘΥ ὴ 
ΙῸΡ οὔθ Ψ0 Ββδοογάοίαἱνγ δρΡυϑο 65 δηὰ 8668 
Ηἰπι (υἱά. ον. 1.). Ηροποο ἰο (}16 168] πιϊπὰ οὔ 
ἈΔΥΓΑΙΟΓΣ ἰἰ 15 ΔῊ ἀϑ(οπ βϊης απ ογοῦϑ ΟΠΘΘΣ οὗ 
ἔτϑοο (δὲ (6 αοἀ οὗ [8γ896] ἀἸὰ ποὶ Ρυῃἶθι (ἢ9 πο- 
Ὁ]198 οὗἨ Ιδτηοὶ Τὸ (μεῖσ ἰο πον γ. [Ι͂ἢ (λ 9 Θηΐογ- 
τηϑηὶ οὗ {μΐᾳ (Βοοσταίὶσ ρ6866 οὗ ἀοα ““(ἢθ ποῦ] 68 
ΟΥ̓ (8 οἰ] άγ οι οὗἉ [5γδοὶ᾽ χϑοοϊγϑα ἃ ρἰϑάρο ἐμαί 
{86 Ῥϑορΐθ οὗ [ϑγδοὶ {πιο βοὶ 68 6Γ6 680 οδ᾽] δα 
ἰο ἐἸιῖ8. αἰ χη γ. ΤΟΥ τοοοϊγθά (8 ῬΘΆΘΘ [ὉΓ 
89 Ὀθηοδι οὗὨ ἴβγϑδοὶ. Διῃᾶ ἴδον βανν 60ᾶ.-- 

Γαΐ μθ τ᾽ 8 ἐγδηβϑ᾽δἰΐοη τη αἶσθβ (86 βοῃηΐθῃοθ ἀοβογῖθθ 
ὑνο ΒιασΟΘΑΒΙΥ6 οὐθηΐδ: ὁ“ δηἀ τ ..6ὴ {Π6Υ 84 δθ6ῃ 
αοά, {Π6Υ αἱ δηὰ ἀγδηῖϊ" ΒΒαΐὶ ἐδὸ ἔγο 8τθ 
δ᾽ λυ] δηθοῦε; {πο Βοοϊῃρ οὗ αἀοἂ δὰ ἐμο ϑαϊϊῃρ 
δηἀ ἀνϊηἰκίηρ δ.Ὸ ἰπίϊ πηδίο} Υ δΘοπποοίεδα, Τογπιΐηρ 
8 Ῥτοϊυὰθ οὗὨ βδοσϑδιῃθηίδὶ θϑηἸογιηθηίβΌ Εδατ 
ταὶ ὶ τοροτί: δ (ΠΟΥ͂ ΒΔ αοἀ δηὰ ἀϊοὰ :᾽ αὶ 
ἰπϑἰοδα οὗ ἐμαὶ ἔδυ σορογίθ: δ (ΠΥ δὲν Θοά, 
δηά δἱθ δηὰ ἄσγδηῖς."" [ἃ|}νἴ υϑὺ. 14 58 Τουπὰ δὴ ἴῃ- 
ἀϊοαίΐοη ἰμδὲ (89 ποῦΪ98 οὗ 153γ80] Τϑσθ οἢ 8 ἀ6- 
οἰ νιν οὗ [λ9 πιοπηίδίη, τ] οὮ, 89 οοπίσδβί θα πὶ ἢ 
(86 δι πιπλῖῖ, ταῖὶραῦ 0 τοραγάοα 85 ἴῃ (ἢ ΥὙΔ|]90γ, 
δηά τοι ψ αἰοὰ {Π6Υ οουϊὰ Κοορ ὕὉΡ (μοῖν δοῦ- 
ποοίΐϊοη τὶῖὰ (89 Ῥ600]6.ἁ. Αδοογάϊης ἰο Καὶ, 
Μοδοϑβ δἷδο μβδὰ ἤγδί Ἰοϊ (ἢ τηουπίαίη νεῖ ὑΠ πὶ, 
Δηά δίίου νυ ὰβ δδβδοοη δὰ 1 δραὶὰ. Τἢ18 δδβυτηρ- 
(ἰοὰ ΙΩΔΥ͂ Ὀο δνοχοὰ ὈΥ͂ ἐμ6 ἔδοὺ ἐμαὶ Ψόβδπα 
ὨΟΥῪ ΘΟΠΊΟΒ ἰπίο ΘΟΙΏΡΔΩΥ͂ ἩΙΙῚ Μοβοθ. Μοβθοβ 
ποραοα δἷδ δογυδηί, βίῃοθ ὑθογ9 85 ΠΟῪ ἰο ὃθ 8 
ἸοοΡ βίδυ οὐ ἐμ τηουποίαῖα. ΚΏΟδΕΪ 180 ὑπᾶοτ- 
βίδη 8 ἐμ δοτητηδῃά, “ ΤΆΓΓΥ ΒΟΓΘ,᾽" οὗ (δ δίϑυ 
αἱ (89 1οοἱ οὗ Βἰηαὶ, 

.--ΤῊΕ ΒΟΜΜΟΝΒ ΤῸ ΟΟΜΜΙ1Ὶ ΤῊΝ ΤΑῚ ΤῸ ΥΒΙΤΙΝΕ. 

12 Απὰάὰ Φοδονδὴ βαιά υπΐο 

ΟΠΑΡΤΕΕ ΧΧΙΥ͂, 12-18. 

Μοβοβ, Οὐμὴθ ὉΡ ἰὸ τὴϑ ἰηΐο {86 τηουπΐ, 8πα 6 {Π6Γ6: 
δηα 1 νὶ}} ρῖνο (866 [{Π66 [86] {40 168 οὗ βίοῃθ, δἀηα 8 [[86] ἰατῦ, μα ΘΟ Δ ΠΗ Θἢ 8 
[086 σοττηδπαπιθ!] τ ΠΟᾺ 

18 τἴ΄680}}} {Βθιὰ. 
μανὸ πυυϊίοη, ὑμπδῦ ἰοὺ τηαγοϑὲ θοῦ [τύγιζύθῃ, ἕο 

Αμπὰ Μόοβοβ σοϑθ Ὁρ, δῃᾷ 8 σηϊ βίον Φόβδυδ: δηα Μοβεβ σϑηΐ ἃ 
11 ἰηΐο (6 τπιουηὺ οὗ αοά. Απᾷά ἢ βαιά υπΐο ἐπ 6] ἀογβ, ΤΆΓΓΥ γὸ ΒθΥθ [ῸΓ 08, 8811} 

ΜΘ σο!0 δρϑὶη [080Κ7 υπίο γοῦ : δμῃα Ὀ6ῃο]4, Αδτοη δὰ Ηὺγΐ αγὸ Μ ἢ γοῦ : 1 ΔΏΥ͂ 
15 τηϑδῇ ἢᾶγδ ΔΗΥ͂ πη 6.9 ἴο ἀο [ὙΠΟΘΟΘΨΟΡ δἰ ἃ 80], 1οὺ ἢϊτι οοπλθ ἀηΐο ἔμοα. Απά 
16 Μοϑθο9 ψϑηΐ ὕᾧρ ᾿Ἰηΐο 86 τηουῃΐ, δπα 8 [[86] ο]ουά ουὐνεγοά (δ6 τηουΐ. Αμπα 186 

ΘΊΟΥΥ οὗἩ Φοβονδὴ δροάθ ὑροὶ πιουηΐ δ51ηδ], 8ηα [86 οἸουὰ οογογορα ἰζ βἰὶχ ἀδΥβ: δηὰ 
17 τῃὁ ἴὰ [86] βαυϑῃίἢ ἀδΥ ἢθ 0816 υηΐο Μοβοβ ουὖ οὗ (μ6 τηϊἀϑὺ οὗἩ {86 οἰουά. Απά 

1π6 Βῖρῦ [ἀρΡρϑδσϑῃς6) οὗ (6 ρ]ο 
18 οὔ (6 πιουπὺ ἴῃ {86 Θγ68 οὗ {86 ομ!] ἄγρῃ οὗὨ [βγδε]. 

οὗ Φοβονδὴ τὐα8 {||ὸ ἀονουτίηρ ἤγο οὐ {86 ἴορ 
Απα Μοθβοϑ σψϑηΐ ᾿ηὐο {86 τηϊαβὲ 

οὗ {π6 οἰουά, δπᾶ ναὶ Εἰπιὶ ὉρΡ ᾿ῃΐο (86 τωυυῃῦ: δπα Μίοβοβ ν88 ἰῃ ἐμ6 τηουῃΐ ΤΟΓΙ͂ 
ἀΔΥ8 δηά ΟΥΥ πἰρΒίβ. 

ἘΧΈΕΟΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΚΙΤΊΟΑΙ,. 

γον. 12. Διᾶ σοόδονδὴ δαϊᾶ. Τίιο ραγίϊο- 
τ Ἰοχὶ 9]αἰῖνο στοϊδιίοη οὗὨ “ελουαὴ ὮδγΘ Ὀδσοσι68 
δζαΐϊη ρῬγοιπιϊθηΐ, ἡ 6 ΓΘ 8 Ὠογο οἷο Τα ἴΠ6 ΒΟΥΘΗ(Υ͂ 
Θἰάοτθ οὗὁὨ ἰβγδϑὶ ΑΥ̓͂ ἰἰὰνθ Γαργοβοηίθα ἴβγδοὶ 8 
γοοσδίϊοη (0 ὈέοδοΙη6 ἃ ΒΒΘΡΒΟΡα οΥ̓͂ ἰὴ πείί 05 ἴῃ 
(οἷν τοϊδίϊοα ἰο Αἰολίπι. Μοβϑδ 18 ΠΟῪ δβιι- 
Ἰποηοᾶ ἰο ἃ ἸΟΏΖΟΥ δίδΥ οὔ [δ δυτηπιὶξ οὗ ὑδ6 
τοομηίαΐη. ΤῈ ποτ γοσορίίΐϊου οὗὨ ἰδ {8068 18 
ΥΤοϊαϊοὰ ἴὰ χχχΐὶ. 18. ΝῸ ὙΘΥΥ͂ Ἰοηβ Βίϑ Ἧδβ 
ποραρὰ ἴον ἐμαί. Ἦδμπεϊί Μοβθβ 88 τηϑάϊαίον οὗ 
(88 Ἰδν ἀϊὰ ἀροῦ ἰμο τπιοππηίαία, ὕοΒόνδὰ αἰὰ ἰῃ- 
ἀεοὰ ἀο (πτουρὴ δἷπι.Ὲ αὶ Ὀθβ᾽ 498 (818 {π|0Γ0 

5. ΠῚ τοργοκοηίίηρ ἴπ6 δοπι πη οοῖ8 δα οουητηϊ (ἰοὰ ἴο 
Ὑτὶπρ ὉΥ Μοβοα, απ ποὶ Ὁ. Φοδουδῖ, ϑηρο οοτίβ ὨΥ δ 85 
ἴ0 δίγηϊ πὶ ἴμ0 ᾿Ἰδηριαρο οὗ πο ἕοχέ ΤῈ ἰδ ἔττιο ἐναὺ Θ οἷ ΤΗΑΥ͂ 
Ὧο βαίά ἰο ἄο Ἡδωὶ Ηθ οοπιπιαμάδ Μοδεα ἰο ἀο. Βυΐ ἰμεὶ 

Ὅ88 δά ἀοὰ α πον, σγηπη ἃ ἐηλϑὶς : ἰδ σοπδίγποίϊ οπ 
οὗ 89 ἱδθογηβοὶθ. 9 18ὉΪ (ον, ἰ8ὸ ἰμβίγαο- 
(108) αρδὰ ἴΠ09 οοπιιαμ τηθηῖϊ. Νοὶ 88 ίνο 
Ῥαγίβ, Ὀυΐ 88 ὑνο Τυπάδιμροηϊδὶ οττμδ οὗ (80 Ἰοκῖ8- 
ἰαιῖοθ. πο Ἰδτν '8 οὐὔἱ κί 88}}}7 οτγαὶ ἱπειγυοιϊοι 
(ἐλογαλ)ὴ, μὰ 18 ψιτι θη ἀον ἢ 858 σοτηηϑδηαακεηὶϊ 
ΟὨΪΥ ΕΥ̓͂ δΦοβονδὴ 88 {86 ῬσΟΡοΡ δυίπον, δηὰ ἷ8 
δρϑδίη ἰο Ὅ6 ἰΣΓΔΏΒΙΟΡΓΟα ἰηίο ᾿ἱνίηρς ἰηδίγαοίϊ 0. 
ἴον [8:6 Ρ600]0 ὈΥ̓͂ (89 τρουἢ οὗ ὑμ6 Ῥγορδοί. 

γον. 18. Δπᾶ Φοβέθσα. Μά. χυὶ!. 9, χχσχὶϊ. 
17, χχχὶϊὶ. 11. Ἰἄοασπι οὗ ὅοὔ. Ρα. δἰ. 1. 

γεν. 14. ῬΑΙΣΥ γ7θ8 ΠΘ1Θ ἔοσ υ;5. Αἱ ἰδ ἴοοί 

που] ποὶ ἐππεῖ γ τὴ πητταῖου ἴῃ ἀδοϊδυης πὶ σα Ῥατ- 
του ΣΙ Υ πὶ {πΠ6 ἔννοὸ ὑνθ]98 γοτὸ “ πε ἴδ τ [06 δημκοτ 
οἵ θυὰ᾽" (χχχὶ. 18), αἀπὰ ἐἰαῖ “10 ἐλ Ὁ19 8 τοτο {πο ποτὰ οἱ 
Θοά, δπὰ τὴ9 νυ στ τδδ 1.6 τσ Ὸς οἵ θοὰ " (χχχίϊ. 16). 
Α Τδῃ ΤΩΔῪΥ͂ ὃο βοἰὰ ἰ0 τί 8 τῆλε δῇ διηδηποηαία πΓἰ[65 δὶ δ 
ἀϊ!εϊκτίοη : Ὀμΐ [7 ἮΘ ΘΧΡΓΡΒΟΙΥ βίδῖοθ [ἰὯδι!' οοτίαίη Τ  8 ΔΙῸ 
πτί εἴρη τ ἢ Ὠ16 οτπ Παηά, Π{ ἰδ Ππγολδοῦαυἷθ ἴο ΒΌρροδο δὲ 
ΠΟΥ ἀ΄ὸ υεἰτῖθῃ ὉΥ ἰδ 6 δηὰ οὗ δῃοίδεσ.---ΤῈ.] 
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οΥ̓ 8 ταουπίαἰηῦἢ Τμαὶ ἐΠΘΥ͂ ἯΘΓΡΟ ποὶ ἰο0 5Ὸὸ Δηγ ' 1ϊ1.}, ἴῃ οτάθρ ἰο υϑοοῖγθ 89 ἤθγυ ἰδ (θοαί. 
ζατίμβον πὶϊὰ (86 ῬΘΟρΡ]Θ πυβὲ αν Ὀδθὴ αὐΪΐΐθ.. χχχὶϊ!. 2) τ σὰ 068 ἰΒγουρ ἰθ9 πον] 8. Β18- 
8ο᾽-ονἱἀδηί. 
δυὰ (86 ἀκυίκη 685 88 ἰὑ ἯΟΓΘ ἰ0 ἀοαὶ ; 86 {δ 876- 
ἔοτο ἰπδιϊεαϊοβ ΤῸ. ἰδ9 ἰηΐοτίηι ἃ σουθγῃπθῃί, 
Ὑνπἱοῖ, ϑιδηἀΐηρ Ὀούνϑοι (86 ταοπηίἰη δηὰ (86 
ΠΘΟΡΙ6, Γοργθθοαίβ ὑμ86 οαὐπγαγαὰ Βαηοί ἈΔΥΥ τ ΒΙ6 ἢ 
Ἧγ788 8.1}} νδη( πη, δηὰ αἱ (ἢ δδ126 ἐΐλ6 ΧΟΥΘΓΏΒ 
86 ῬΘΟΡ]6. Αδοη δῃὰ Ηυτγ (υἱά. χΥὶϊ. 12) δτϑ 
ποιηηδιοα 88 ομϊοῦ τοϑρίδιγαΐθα ἰ0 δβοί.]9 βυ (δ 
δαὶ πιϊχαϊ ανἷβ6. 

γον. 1δ κααᾳ. Μοδβοϑ δβοοπάδβ ἐμ τηοποίδίη, διὰ 
8 οοῃσοαϊοα ὉΥ ἴμ6 οἰουὰ ἴοῦ δὶχ ἄδυβ. [ἰ 18 189 
οἰουὰ πλοῦ δὲ οὔθ Σ Υθα18 δῃὰ δομοθα}5 ἰδ9 
κίουυ οἵ 76 μού, ἰἀοηἰΐοδὶ ἴπ βἰ σϊἤσδηοθ τὶ ἢ 
186 ΡΠΠδν οὗ οἱοαῦ, Ὀυὶ αἰ οτοηὺ ἤγοπι ἰὲ ἴῃ ἴογῃι, 
δἷησα ἰὰ σουογβ ἐδ τοουῃίαἶη. Οη ἐδ6 βουθηὶὰ 
ἄαγ 9. βου 0418 Μοβοβ ἰο ΗϊΒ6]Γ οαἱ οΥ̓͂ [86 
οἴου, δυοὰ ὑἐμο οἷουδ 8 ΠΟΥ ἰγδπδίοσπιϑα, ἰο 
(86 ρΡεοορὶα δὖ ἰδθ ἴοοὶ οὗἩἨ ἰδ τοουπίαΐη, ἴη 
ἦἰα ουὔὐγαγὰ ΔΡΡΘΆΓΘΏΟΘ, ἱπίο 89 γτδάϊδησο οὔ 
ἃ σοπθυϊηΐηῃς ὅτθ. ἴηίΐίο (μΐβ ΔΟΣΥ͂ τ ϊδῃοθ 
Μοβοϑ οπίοσθ, ἰμγουρὰ ἰδ9 ΠΘΥΥ ἤδβηιθ, 88 
ἧς τοῦ, οὗἨὨ ἰδ ὈΌΔΡΡΓΟΘΟ;ΔΌΪΟ ᾿υδίϊοθ οὗ αοὰ 
(ΗδεὈ. χὶϊ. 18,.29), 88 1ὶ σψϑγο, ἑβτοῦ σα (86 Ἰρμι- 
πἷηρδ οἵ [80 Βδιπίης δβιυοσὰ οὔ 89 διιθγυθέτα (θη. 

Μοβοϑϑ ζοθβ ΒΟῊῪ ἰβσγουκὰ ἰδ Βδπιθ ΓΊΟΣΥ υπάϑν ἰΒ6 ῥχγουθοίίου οὗ μ6 οἰουὰν ἀδΥϊκ 688 
δηὰ οὔ 86 ὅτο (ΡΒ. ΧΥΪΐ. 8-18, οἷν. 4, 188. ν]. 2-4, 
ΖοΡἘ. ἱ. 1δ, Ζοοϊι. χίν. 7, Μα]. ἱν. 1, Μαῖῖ. χχῖγν. 
29, 2 Ροϊ. ἰἰϊ. 10, ον. χυὶἱ!.), ἢ ὁσγᾶθν ἴο Βα ΒΟΥ 
186 Ρθορὶο οὗ Θοἀ ΌΥ πιροδῃβ οὐ ̓ υάριηομὶ δηὰ ἀθ- 
Ἰίγογδῃσθ, δὰ ἰ0 ῬσΘΡραγο ἴογ 1.1.6 χϑοοπβίγυοσίϊοι 
οὗ δ οἷά που. 7μ6 Ἰασίνοσ Βαὰ ἰὸ 0 ἔδ- 
ταΪἶῶν τὶ! (8 ἀοδίσῃ οὗ (6 βδογθὰ ἢγθ, 
086 ἰγρίοδὶ βρη οληοθ ΤΘΔΟἾ 68 (8 ΟἸἸΤΉΒΣ 
δὰ ἰυγηϊηρ- οΐηί ἰῃ (μ6 118 οὗ ΕἸ Δ. 800 {π6ῃ 
ἢ Βθϑπιθα ἴο ὑμ9 ῬΘΟΡΪΘ ἰο αῦο ἀἰδρρβαγο. δὰ 
ΔΙ͂ΟΣ 818 δίϑυ οὐ Το  ἀλγβ διὰ πἰριίθ οὐ [89 
του πίη ἩΒ6ΓΡΘ δο δὰ ἃ νἱδίοη οὗ [6 ἰδ ΌΘΓΠδ- 
οἷο, (9 ἰχαρο οὗ (Π6 κΚἰηράοῃι οἵ Θοά, ἰδ Ρ60- 
ῬΗἷο τοὶ ἱπιαχὶπο ὑἰδαὺ Β6 δαὰ ρον βιὰ ἴῃ ἰδ89 
ἰθυσοῦΒ οὗ ἰδ9 πιουηίαἷῆ. Καοδο] σοηΐουη 8 ἐῃ9 
Βτβὶ βίϑύ οἵ [ΌΓΥ ἀαγδ οὐ (6 τηοιιηϊδίη τ ἢ ἐδ 6 
βοεοσοηά. Τη6 οτἱ σίῃ οὗ (ἢ 6 ἰάθα οὗἉ ἢ 6 ἰδ Ὀδτδοὶ9 
Οὐ {80 τοουπίδϊῃ οοἰποϊά68 ἰὴ (ἰΐπιθ τὶ [9 
οΥἰ κί οὗἩ ἐἰδὸ ροϊάθῃ σα], δὰ 8ο ἰοῦ δυ7ΐῖβθβ ἃ 
οοηίγαδὶ, ἰὼ τοῦ πουοτίοἶθ88 ἔθ ἰδ ΌΘΓΏΔΟΪΘ 
ουἱνν οἱ ἢ ἐπ σοϊάϑῃ οδὶ . Οἱ ἰδ 5ἰχοϊβοδηο9 
ΟΥ̓͂1Π6 ἔοτίΥ ἄδγβ, νἱά, 01|ὸ Τπιτοἀυοίϊοι, 88 8180 
180 [πἰγοὰυοίΐοι ἰο Βογο]αἰΐοι. 

ἘΕΙ.--ΤΗῈ ΥἹΒΙΟΝ ΟΚΒἈἢ' ΤῊΝ ΙΡΕΔῚ, ΟΕ 1Π5ΠῈ ΤΑΒΕΒΝΑΟΙΕ. ΤΗΞ ΟΚΡΕΒΙΝΟ ΟΕ ΤῊΝ ΑἘΚ 
ΑΝῸ ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΥ͂ΒΕ ΟΕ ΤῊΝ ΟΟΥ̓ΕΝΑΝΤ; ΟΕ ΤΗῈ ΓΕΙΥΙΝΟ ῬΒΕΒΕΝΟΕ ΟΕ ΤΗΕ ΓΤΑῊ 
ΑΝῸ ΟΕ ΤΗΝ ΜΕΙΙΙΝΟ-ΡΙΑΟΘΕ ΟΕ ΤῊΗΕΒ ΚΑΤ ΑἸΘΕΒ. 

ΟΠΑΡΤΕΕΒΒ ΧΧΥ͂.-- ΧΧΧΙ, 

Ι. σουϊτϊθυϊίοῃ8 ἴον (89 Βυϊἀϊης. τοὶ ταΐ παν Οοπάϊ ἶοι. 

12 ΑἊΑΝΡ δοβονδὰ βρβίθ υηΐο Μοββϑβ, βαυῦϊηρ, ρϑαϊς πο (6 Ομ] ἄγθῃ οὐἁὨ Ιϑγϑοὶ, 
ὑπαὶ [ΠΟΥ Ὀτγίηξ τὴ6 δὴ ΟΠΥΙηρ᾽ : ΟὗὁἨ ΘΥΘΙΥῪ τηδῃ ὑμδὺ ρίγοί Ὁ τ] ΡῚΥ τι Ὠϊ5 Βοατὲ 

8 [τὑ|ιο86 Ὠοατύ τηδ κοί Εἴτα Ὑ1111η0] γὃ 888}} ἰδ|κθ ΤΥ οδβυίϊηρ. ΑΑμὰ (8 6 (6 οἷ 
4 ἴοτίηρ ψ 10} γὺ 8848}} ἰδῖκο οὗ ἴθι ; ρ0]4, δηὰ β|Πγ6 Ὁ, δῃα Ὀγδβθ, Αμὰ Ὀ]υσ6, δηᾶ ρυτ- 
5. Ρ]οθ, ἀπὰ βοδυγὶοί, δῃὰ ἢμπθ Ἰἴπθη, δῃα ροδίβ᾽ λαΐγ, Απα ταπιβ᾽ βἰκῖηθ ἀγοὰ τϑὰ, δπά 
6 Ὀδάρεγθ᾽ [8688] βκίηβ, δῃα βῃϊ πὶ [Δ080184] ποοά, ΟἹἹ ἴὉγ (86 Πρ, βρίοθϑθ [ῸΓ 
7 δῃοϊπίπρ [{Π6 δηοϊη 1] ο1], αθα [ῸΓ βυθοῦ [{Π6 βύγθοί] ᾿ἤσθηβο, ΟἾΥΧ βίοῃβϑ, δηὰ 
8 Βῇοῃαβ [0 Ὧθ Βοί ἴῃ [βϑὲ, [077 (86 Θρῃοά, δπὰ 'π [[07] ἔμ Ὀγϑαβί- ]δίθβιυ Απὰ ]οὲ {Πθτὰ 
9 τη8κ6 Π16 8. ΒΘ ΠΟΙΌΒΔΓΥ πα 1 τρᾶΥ α)6}} διαοηρ ἰμθὰ. Αοοογάϊηρ ἴο 411 (ῃδὺ 1 Βῃ6 5 

{πθ6, αβόν [{Π66,} [Π6 ραίίογῃ οὗ (86 ἰδΌοσμδο]ο, διὰ (δ ραίογῃ οὗ 4}1 (μ6 ἰηβίγα- 
ταθηΐβ [[τηϊξαΓ6} ὑμογθοῦ, θυθῃ 80 818]} γὸ τ8 ΚΘ 2. 

Π. ΤᾺο Βιστιοίαγο ἰἰϑο . Το ῬΊδοο οὗ Τ οσβδ! ἢ. 

1, Τλε Ανκ. 

10 ΑΙΝῊ {ΠΟΥ͂ 8881] τ δὴ δὺῖκ οὐ βεϊε τὰ [δοϑοΐ8] ποοᾶ : ὑπὸ οὐδ᾽ (8 δηᾶ ἃ 881} 
διαί δὲ ἴμ6 Ἰοησίμ ἐμογϑοῖ, μὰ ἃ ουν᾽ῦ δηά 4. 81} ἔπ Ὀγθδάίῃ ἐβογϑοῦ, βῃά αὶ ουδὶς 

11 διά α μα] ἢ [86 μοῖρῃί μβοσθοῦ Απά ποὺ 8810 Ἤνθυϊαῦ ἰξ πὶ τ ρυτο ρο]ά, πὶ τη 
δηα πὶύδουΐ 88]0 (ποὺ ον υ]αΥ 1ΐ, δηἃ 5810 πᾶ κθ ἀροη ἰξ ἃ οσοσῃ [τηου] ϊηρ] οὗ 

12 ροϊὰ τουπμά δου. Απα δου 5β88]0 οαβί ἴθυγῦ στίηρβ οἷς Ρο]α ἴον 10, δῃά ρυΐ ἐΐλόηι ἴῃ 
[86 ἴουΓ Θοτογβ [661] ὑΒοτϑοῦ; δὰ ἔτο σίπρ δλαϊΐ δ6 ᾽ὰ [ὁ] (86 ὁπ6 βἰάο οἵ ἱΐ, δῃὰ 

18 ὑπὸ τίπρβ ἴῃ [08] {δθ οἴδβϑὺ δβἰἀθ οὗ 1. Απά ἰδοὺ β[ιδ]ὺ τηβῖκο βίανϑ οὔ βῃϊ τα 
14 [Δο8.14] ψοοά, δῃα ΟΥΘΥΪΑΥ͂ ἔμϑῖὰ 10} ρο] 4. Απά ἰμοὺ 888] ραΐ {δ βίανϑ ἰῃΐο 

86 τίηρβ ὈΥ͂ (80 5468 οὗ (Π6 Αγκ, ἐμαὶ {Π6 αὐῖκ πδὺ Ὀ6 Βοσπθ σἱτῃ ἐπι [ο ὈΘΆΓ [ἢ 6 
1δ ατὶς ψῖ1}}]. ΤΠ βίανϑβ 818}} Ὀθ ἴῃ (86 σίπρβ οὗὨ ἔδιθ δὺῖκ : [867 588}} ποὺ Ὀ6 ἰδίκθῃ 



104 ΕΧΟΡῦΞ. 

10 ἴγοῃῃ ἴ. Απάὰ ἰδοὺ βμα]ξ ρυΐ ἰπΐο {86 δὺῖς [89 ὑδϑιϊ τ οοΥ πο 1 8881] ρῖνο 868. 
17 Αυὰ ἰδου βιι81Ὁ τηδκΚθ 8. πῃϑγογ-ϑοδῦ οὐ ρυγο ρο]ὰ : ἵπο οὐ 118 δῃὰ 8 ἢ} δὴλαϊί δὲ ἴῃ9 
18 Ἰοησίῃ Ὁμογοοῦ, δπα 8 ουὐδὶῦ δῃά 8 δ} [86 βεδδάι ὑβογοοῦ. Απαά δου βῃα!ξ τῇδκο 

ὕνο ομογα δἰ μηβ [ΟΠ ΥῸ 11] οὐ ρο]ά, οὗ Ὀδαΐθῃ σου 88.810 ἰδοὺ τπδκθ 1Β6πὶ ἴῃ [81] 
19 [86 ὑνὸ θη 48 οὗἉ {86 τηϑγογ-ϑθδί. Απῃὰ στηλο οὔθ οἤογα οἡ [41] [86 οπο δηὰ, δὰ 

[86 οἴδοῦ ὁμβογαῦ οἡ [8] (86 ΟἶΒδὺ μὰ: εὐοπ οὗ [οἵ ὁῃ8 ρίϑοθ ὙΠ|] [86 πιϑγου-ϑοδὶ" 
20 884}} γϑ τηϑῖο ἔθ ομβογα ὶπι8 [οἰθγα δ᾽ οἡ [4{} (86 ἔτγο ομβ ἐδμογοοῦ Απὰ (6 

σδογαίπιθ [ΒΡ 112} 888}} βίγϑίοι ἴοσίῃ ἐλοὺγ τὶηρβ οα Βῖρῃ, σονογίηρ [Π6 πιοτογ- 
βοδὺ τ] 086} πῆρ, δηα {πρὶν 8068 δλαίἑ ἰοοῖξ [πιὰ {μον [8.069] ομ6. ἰο δῃοΐμογ: 

21 ἰοπατγὰ (86 τηϑγογ-βοαὺ 888}} [μ6 ἴδοοϑθ οὗ 186 σμογαθὶμβ [ομογα 1 πλ} θ6. Απά ἰδοὺ 
Βῃ] ραΐ {86 Τηθγογ-βοδὶ ΔΌΟΥΘ ΡΟῺ [86 αγῖκ ; δηὰ ἴὰ [86 δυῖὶς (που βδ]ῦ ραΐ ἐμ 

22 ἰοϑυϊ ΟΥ̓ ἰμαὺ 1 5}8}} σίνο (06. Αμπά {μογὸ 1 π}} πιθοὶ τι} 866, δὰ 1 11} οοὰ- 
ΤῊ 006 ] ἢ {866 ἔγοπλ αρονο [ἢ το γογ-δοϑί, ἔγοσῃ Ὀδίνθοη [Π6 ὕτο σμογαῖηλ5 [ομοσὺ- 
Οἷα} ὙΒΙοἢ τό ΡΟ ἴπ6 ἀτκ οὗἩ [86 ἐοβιπιοηγ, οὗ αὐ ἑλῖπσα ΜἈΪΟ. 1 ᾿}}} ρῖνα (Π66 
ἴῃ σοι ῃδηἀηηθηὺ υηο0 [86 ΟὨΠ]Πάγθη οὗὨ [βγϑ6]. 

2. Τὴ Ταδῖο. 

229 Ὑποῦ Β881}0 4180 τ κθ ἃ (806 οὐ βῃϊ τ [6 6δοῖ8] ποοα: ὕπο οὐ 18 δδαϊ δὲ ἴῃ 6 ἸδρῚἢ 
ἐβογοοῦ, δῃὰ 8 οὐδὶὺ (16 Ὀγοδαῖτα Βμογεοῖῦ, δηα 8 οὐδ δηά ἃ μα] [)6 Βεῖρῆῃξ ἱμογθοῖ 

24 Αμά (δου ΕΒ 4}0 ον αν ἢ ΡυΓΤΘ ρο]ά, δηα πηϑῖκο ἐμογοίο ἃ σσοόσσῃ [που] ] 0} οὗὖρο]ά 
20 τουηάδθουϊ. Απά μου Βα κϑυηίο 8 θοχάογ οὗ δι [8] δα γθδαίῃ σγουπὰ αὐθουΐ, 

δηα ποὺ 888] το 8 ροϊάθη οσοτῃ [που] ]ρ}] ἴο {86 Ὀογάογ ὑμογθοῦ τουμα δθουϊ. 
26 Αμά ἰδοὺ Βμ8}} πρδῖζθ [0Γ ἴδ ἴον στρ οὗὨ ρ0]4, δῃα μαΐ [86 Σῃρβ ἴπ [08] [88 ἴθΌΓ 
27 ΘΟΥΠΘΙΒ {πὲ αγό οἡ [6] οηρ 10] ἐμ6 ἴουν ἴδοὶ ὑμοσοοῦ ΟΥῸΥ δ [Ο]οβα Ὀγ7 (6 
28 Ὀογάθνῦ 8}.8}} [ἢ Υἱρθ Ὀρ 10. ρ͵δοοβ οὗ [Ὁ] [16 βίανε ὕο ὈΘΔΓ ἧς {40]6. ἀνὰ τΠοὰ 

Β810 τηϑῖζο {86 δβίανοβ οΓ βῃι {πὰ [8ο8ο]4] ποοά, δα ΟΥ̓ΟΣΪΑΥ ὑμοπὶ τ1} ρο]4, {μπδὶ 
29 (86 (40]6 ΠΔΥ Ὀ6 Ῥοῦὴθ ὙΠῸ [ἢθπι. Απά ἴδοι 888]Ὁ0 τηϑῖζο {Π6 ἀἴβῆοβ [Ρ] 8068] 
“ ἐδογθοῖ, δηα ΒΡΟΟΩΒ [(Π6 6085] ὑπογϑοῦ, μα οονοῦβ [{Π0 Ηδθροηβ])] ἐπογθοῖ, δμα Ὀο τ Ϊ8 

[[η6 Ὀ0}]8] {Πογθοῦ, ἴο οόυοῦ [ῥροὺγ οὐἢ]} πι88]: οὐ Ῥυχθ ρο]α βμ8}Ὁ [ποὰ πα ἐδ ϑιὰ. 
80 Αμπά βου 5}8}0 βοὺ ἀροὴ {86 [80]0 Βῃθτ- Ὀγοδα Ὀθίογθ πλθ ΔΙ ΜΑΥ. 

8. Τλε Οαπαϊοείοξ, 

81 Αμα (δου β[810 ἴὩδῖκθ ἃ σδῃ]θϑίίοῖς οΓ ῥυτο ροὶα : οὗ Ὀοδέθῃ σουϊκ 8}.8}} {Π6 ἌἽδη- 
ἀ]οϑεῖοκ θ6 τηδάθ : Ϊ8 βῃδ, δηὰ ἷβ Ὀγϑηοῖ 68, 18 θο 8, εἶθ ΚΏΟΡΒ, πα 818 ΗΟ ΤΟΥΣ 
Β}.4}} Ὀ6 οὗἩἨ {86 βαπιθ [οὗ Ὀοαίθῃ σοῦ 888}} θ6 πιδάθ [86 οδῃα]οβίοἷς, 115 θ8486 δπὰ 

82 18 Βῃαῖι: 1.8 ΘΌΡΒ, [5 Κη 5, δηὰ 1.5 βονγοῦβ 88}8}} 6 οὗἨ οὔθ ρίθοθ σι] 1.]1.7 Απά 
βὶχ ὈΓΔΏΘἢ 68 5}.8}} οοπιθ ουΐ [οοταΐηρ οὐ] αἴ [86 δἰ4εβ οὗὨ 1ζ: [γρθ ὈΓΆΉΟἢ68 οὗὨ [ἢ 
σδῃ ]οϑίιοἷς ουΐ οὗὨ [Π6 ὁη6 8146 [0η6 Β46 οὗὨ 1], δὰ ἴγοθ ὈΓΔΏΠΒΟΒ οὗ {μ6 68π6]6- 

88 βέϊοκ ουὖ οὗἨ (80 οἰοῦ βι4θ [8146 οὗὨ 1.1: Τῆγθο θ0}]58 [608] τηϑάθ {16 απο 8]- 
ἸΔΟΠ 48 [ΔἸτιοι α-Ὀ] ΟΒϑοπι8] υἱέ, ἃ ΚΠΟΡ δπα ἃ ἤονοῦ ἰῃ οὴθ Ὀγϑηοἢ [1π 016 ὈΓΆΠΟΒ, 
8 Κηοῦ δπᾶ ἃ ἤονου]; δῃηὰ ἰἴγθθ ὈοΝ]8 [008] ταϑδᾶθ [{κ δ᾽ πηοηβ [4] πγοπή- 
Ὀ]ΟΒΒΟΙ.5] 1ἢ [86 οὐδοῦ Ὀγϑηοὶ, υὐἱδἔ, [γα ποἢ,1] ἃ Κπὸρ [ΚΠ00] δῃὰ 8 ἤσψγεγ : 80 ἴῃ 

84 [{0Ὑ] (86 βὶχ Ὀγδποῦθϑ {Παὶ οοτμθ ουὐ οὗἁὨ [μ6 οδῃα]οβῦοκ. Απάὰ ἴῃ {Π6 σϑηα οϑίοΚ 
δῆαϊί δ6 ἴοαγ Ὀον]8 [6008] ᾿η846 ἰΚο υπίο δ᾽ πιοῃα8, οὐδ, [ΑἸ ταοη ἀ-] οββοπηβ,] {πον 

8ῦ [115] Κπορβ [Κῃ009] δηὰ ἐμποὶν [1.95] ἤονοιβ. ἀπά ἐΐογα δλαϊΐ δὲ ἃ Κποὸρ [Κη0Ὁ] 
ἀπάδν ὑνο ὈΓΒΏΟΘΒΘΒΘ οὗἉ {Π6 Βδηλ6 [οὔοῃθ ρίθοα σ] ἢ 11], Δα ἃ ἃ ἵκπορ [{π0}0] ὑπάογ ὑπὸ 
Ὀγϑηοθοβ οὗ (Π6 βδηιθ [οὐ 016 ρίϑοθ ψι 11], δηὰ ἃ ἘΠῸῚ [Κη007 ὕπο γ ἔνο ὈΥΔΏΘΝ 68 
οἵ [16 βαιηθ [οἵ ο" ρῖθοθ τῖδα 1], δοοογάϊηρ ἰο [[0Γ] (ἢ 6 Βὶχ ὈΤΆΠΟ 68 {μὲ Ῥτοσθορά 

ΤΈΧΤΌΑΛΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΑΜΜΑΤΙΟΑῚΙ, 

1 ΓΧΥΧΥ. 19. ΓΆΒΞΙΤ Ὁ, εἴο. Ἰμλίοσα!!γ, “ Ἐτοῖὰ [86 τρογον -δοαὶ β.}]} γ0 ταλῖζα ἐμὸ οδοσυδίαι.." ΤΗΐδ '6 πηδοταϊοοᾶ 

ΌΥ δοῖηθ ἴο τηθ8ῃ: “ τἰκίης τπρ ἴγοσο ἔπ τηοτογ-δοδί." Βαξ ἴδο κἰτη ρἷο 15 ΒΔΙΣΑΙ͂Υ ὀΘοῆγνου {8 ιϊ ποίίου ; ἰξ δα, Ῥοσῆδῃα, ϑοσῶθϑ-: 

πἴ οὗ ἐς οτί χίηαὶ ἱπιροσί, " μαζί," δὸ ἐμαὲ 19 ἀϊγϑοίίοσι 6 ἴο σαδῖζϑ [89 σμθετιΐ πὶ ἃ ματί οὗ (86 τοοσγογ-δοαῖ, ἰ. ἐ., οὔ ο;9 ρίδοθ 

σ|0} 11... ΡΤ Ὲ.] 

4[ΧΧΥ͂. 31. Το ομδημο ργοροδοὰ ἴῃ [᾽ Ῥαποξηδείοη [5 ὁη6 τοί γοὰ Ὁ ἴδ Μαδογοῖίο δοοοπίπδεοη, δ πο] δ ὉΥ ἴ8 9 

ππθα ταῖν δἀὐορίοα ὈΥ͂ ΟἸΪΥ ἃ ἔοιν δε οὐ ψαν ὑβαν (Κποῦοὶ, 9 Ῥοἐξο, Βυηϑοῦ). ῬΒθη ἰἰ ἰδ Βαϊ, “18 ῬΔ56 δι 118 βῊ 
σίο., Β΄Α11 85 τη8}6 ΟΥ̓ ἴῃ 8 κδγθ," [Π6 ᾳπορίίοπ δτίβο, ἔμ βδιὴϑ αἰ Ἡπδεῦ ἘῸΓ [ἢ)9 ΒΟΥΘΤΑΙ δρεο βοδ τ ἐποϊ θ τἴι6 τολοίθ 
οἵ 10:9 οδπήϊοσεῖς, ΤΉ ἀϊτδϑοίίοη ἐπηδ του] Ὀ6 ἕο παῖ δὶ ἐμ δούδσᾳὶ ρδσίδ οὗ [ἰὴ οδῃ!οδίοκ οὗ [μ9 δῖλο ρίϑοο κὶῖ ἴδ9 
οδηάιοδίοῖ---ὙΒ|ΟὉ 16 θ0η861688.--- ΒΝ. 
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86 [ςοπ167 ουἱ οὗἉ (86 σα} 6801οἷς. ΤΉΘΙΓ πορϑ [005] δηά {μοῖν Ὀγϑη ἢ 68 8}4}} Ὀ6 οὗ 
18 δ816 [οὖ οη6 ρΡἴθο6 Μι ἢ 107 : 8411 10 [4}} οὔἨ 1] σλαὐ δὲ οὴ6 Ὀδαΐθη σογὶς οὐ ρυγθ 

87 ρσο]ά. Απά (δοὺ 8881} πηβῖκθ 8 βϑνϑὴ 8108 ὑμογθοῦ; δηά {Π6Υ 804}} Πρ [8οὕ υΡ] 
38 (86 ἰαρϑ8 ἴμοτο νὗ, ὑμδὺ ΓΠΘΥ͂ ΙΏΔΥ Κὶνθ Πρ ῦ ΟΥ̓ΘΓ ἀραϊηϑῦ 1. Δηά {86 ἰοῃρβ [βαυῖ- 
39 [618] ἐμογοοῖ, δῃᾷ ῃ9 βηυ  Π|5}68 ὑπογοοῦ, δλαϊ, ὑδ Γῇ Ρᾳγθ ροϊά. Οὐ ἃ ἰδ]ϑηΐ οἵ ρῃΓθ 
40 ρο]4 3}}81} 6 τβδῖκϑ ἰὺ [88}8}] 1 [8 τη84196], ψιῦ 41 [Π 686 νϑββϑὶβ [Ἰῃβίγυτηθηί8). πα 

Ἰοοῖς [866] ἐμαῦ τοὺ τδκο ἐΐδηι αιἴοσς τὉλοὶνρ ρῥαίζοσῃ, ὙΔΙΘἢ 88 ϑηθθα ἔμ66 ἴῃ [86 
ΣΩΟΌηϊ. 

4, Τὰε διρεϊδίπρ (ἰλε Τοπὶ). 

σμαρ. ΧΧΥ͂Ι. 1. -“ΜΟΒΈΟΥΕΕ ποὺ 80] πηαῖχο (86 ἐδ θγηβοῖθ οὐ, ἔθ συγ λίηβ οὗ 
[ουγία]η9: 01] πο ὑνιηρθα ᾿ἰηθη, δηα ὈΪΐὰ6, δηα Ρυγρῖὶθ, δηα βοδυ]ϑῦ : εὐὐξέ, [Βοϑυ]ϑί, 
ΜΠ} ΘΠ γα Ὀϊτ8 [Ομ τα Ὀ1Π}} οὗ οαππίηρ τόσ [086 Μοῦ οὗὨ 8 81] τσϑᾶνογ] 88δ]ΐ 

2 τ τῇᾶῖκὸ ἴθθαι.. Τὴ Ἰοησίῃ οὗὁἨ ομϑ [686 }}} ουγίαϊη δλαζί δὲ οἱρῦ δη4ἃ ὑὙΘΏΙΥ͂ 
συΡ19, δηα [86 Ὀγοδάϊῃ οὗὨ οὔθ [680}}} ουγίαϊα ἔοαν οὐδ 19: δηά ον γΥ ομ6 οὗ (ἢ9 

8. [411 {Π6]7 σαγίαιηβ Β88}} ἢδνο ὁη6 χηϑϑϑτθ. Τὴ ἤνο [ΕἾνο οὗ [Π67 συγίαϊ ἢ 588.8}} Ὀ9 
οουρίοα ἑοροίμβν ομ6 ἴο δηοίμογ; δῃὰ οὐδδὺ [186 οἱβ6υ} νϑθ ουγίϑιηϑ δαί δὲ οου- 

4 γ]εἀ οὔθ ἴο δποίμεγσ. ἀπά [μοὰ 888}Ὁ τῃϑκθ ἰοορβ οὗ θ.θ ὕροη {μ6 δάρϑ οὗ [Π8 οῃ9 
[ἢτ30] ουτγίδίῃ ἔγοπι [89 Βοϊ νοᾶρο [δὖ (86 ὈΟΓΑ6Γ] ἴπ (Π8 σουρ]ηρ; [[86 Βοῦ οἱ συγ ΔΙ ΠΕ] ; 
δηκ 1ΠΚο 80 Β8 40 ἑμοὰ τη ΔΚ6 1η [80 ΒΠ4}0 ἴῃου ἀο ψ10}7 8.6 αὐλογιοβί ϑᾶρο οὗἉ απούϊϑν 
οατγίδίη [{Π6 Θαρθ οὗ ἔπ ουϊπηοϑῦ ουτίαϊη]7 ἴὰ [ἢ 6 ΘΟῸΡ ἰὴ οὗ [μ6 Βοοοῃά [1ὴ [16 Βοοοηα' 

5. βεΐ οἵ ουγία! 8]. ΕἾ ἸΟΟΡΒ 8.410 ἴῃ πλδῖτο ἴῃ {86 οπ6 ουχίαϊη, δηα ΒΕ 0008 88α]Ὁ 
ἴου πλᾶῖίκθ ἰη (ῃ6 δαρθ οὗ [9 ουγίαϊη (μδὺ 8 'π [86 σουρ]ϊορ οὗὨ [86 βεοοπὰ [ἰῃὰ [86 
ΒΘΟΟΠα βού οὗ ουγίαί! 8] ; ἐμπαῦὺ [88 ἸΟΟΡΒ ΤΩΔΥ ἰδῖζο μο] ἃ οὔθ οὗἉ [{Π6 Ἰοορβ 8.}8}}: ὉΘ 

6. Ορρυβιίθ ὁῃ6 [0] δῃοίβεσ. ἀπά ἴδοι 8μ8}Ὁ τααῖζο ΑΕῪ ἰδοθοθ [ο]848ρ5] οὗ σοἰά, 8πα 
οουρίθ (ἢ ουτίϑ!η8 ἐοσοῦμοῦ [009 ὕο 8πού 67} πὶ (Π6 ἰδοῖμ69 [61890Ρ5] ; δπὰ 1{ 818} 

7 Ὅθ οπθ [Δ Όθγηδο9 [{π9 ἰΔΌΘΓΠ80]6 88}8}} Ὀ6 οὔ 6]. Απά ἴδῃου β884]Ὁ πγαῖζο ουγίβ! 8 οὗ 
οδι᾿β λαὺγ ἴο ὃδ8 ἃ [Ὁ 4] οογογίηρ [6] ἀροη [ον 6γ] {86 ἰδ ογηδοῖὶθ : δον ουΓ- 

8. ἰδίῃ βι]ὺ ὕβοὰ τηδκθ. ΤῺ Ἰθηρθν οὗ ὁ [680}}} συγίδίη δλαζ δ6 {],ἰγγ οὐ 15, ἀπά 
186 Ὀτοδαίῃ οὗἩ οὔθ [686}}}] ουγίδιη ἴΌαΡ οὐδ 18: δηᾶ [ου 108 :7 ὑμ.5 οἰθνθη ουτίδί ἢ 

9 δλαἰΐ δ6 αἴ οὗ [8}8}} ἢαν6} ὁπ πηϑᾶϑυγθ. Δπηά (μοὺ 5881} σου ρα ἤνο συγίδιηβ ὈΥ 
1βθιβογοθ δῃἃ βὶχ ουγίαἰηθβ ὈΥ {ΠΟΙΏΒΟΪ 68, αηἃ 88.810 ἄου]6 [[0]4 ἰοροίμθγ] {ἢ 

10 βἰχίῃ ουγίβιη ἰὴ πο Ἰογοίγοην [γοηὉ] οὗἁὨἨ 6 ἰβΌογηβδοϊο [ἰθ1]}. Απᾶ ἔμοὺ 888} 
Τα Κα ΗΠΥ Ἰοορ8 οὐ (6 δἄρο οὗ [πο οὔθ οαγίαϊη ἐλαξ ἐ6 οὐξηχοβέ ᾿η [μ6 σου] Ἰηρ [478 
Βοί οὗ ουγίϑ 15], δηα ΗΕΥ ΙοορΒ ἴῃ {Π6 δἄρθ οὗ {π6 συγίαϊη τ] οἢ σου ρ]66}} (86 βοοοπά 

11 [15 ἐΐι βεοοῃά 861]. Απα που 8.|4}Ὁ0 Ἰπᾶκο ΑΕ Ὺ ἰδοθθ5 [ο͵4508] οἵ Ὀγαβα, απά ρμυΐ 
[Π6 δόῖι68 [6]8458ρ58] ἰηἴο [86 Ἰοορθ, δῃὰ οουρ]θ {Π6 ἰθπὲ ἰορϑίμου, ἐμαὺ 10 πιδγ [πα ἱξ 

12 88}.4}}] θ6 οὔθ. ΑἈπμπὰ (μ6 χϑιμηϑηΐ [6Χ6688] {μα΄ τοιιαϊποίῃ οὗ ἐῃ6 ουγίαϊ 8 οὗἨὨ (86 
ἰοηΐ, [μ6 41} ουγίδϊπ ὑπαΐ τϑηλὰ ποίη, 888}} ἢδρ ονοῦ {Π6 Ὀ8οκ- 846. [Ὁ8.0Κ7 οὗἨ [86 

13 τΑθογηδοῖθ. Απά 8 [{86] οὐδ ῖδ οἡ [86 ὁη6 846, δηά ὁ [[Π6]7 συ ὲῦ οα 1Π6 οὐ 6 Γ 8146 
οὗ (μδὺ πῃϊοἢ τοιαδί ποῖ 'ὰ (86 Ἰοηρίῃ οὗὨ {π6 ουτίαϊηβ οὗὨ [86 ἰδπί, 10 [τὉ6πηὲ,] 88}8}} 
Πδηρ ΟΥ̓Ὸν (ῃ6 5468 οὗ [86 ἰδοθγηδοὶθ οὐ {ἢ}18 δῖ66 δῃᾶ οἡ δαὶ 8146, ο σόυον 1. 

14 ΠΡΕῚ ἴμου ΕΠ 4}Ὁ τηδῖκθ 8. οονουϊηρ [ὉΓ [86 ἴδῃ οΥ ΓΑΙΩϑ᾽ βἰςη58 ἀγεὰ γοϑά, δῃη ἃ οονϑυ- 
15 ἱπρ δῦονθ οὐ θδάρουθ᾽ βκίηβ [οἵ 568-88 δῦονθ]. Αηά ἰδοὺ βμα}ῦ τπηϑῖζο θοαγὰϑ 
16 [86 Ῥοδγαβ] ἴῸν {π6 ἰδ θσηδο]9 οΓ ΒΓ {πὰ [δοαοΐα} τνοοά βίδπάϊηρ ἃρ. Το οὐδ 105 

δ΄ιαἶΐ δ6 ἰῃ6 Ἰδηρίμ οὗ ἃ θοατά, δῃὰ ἃ ουδϊῦ 8ηὰ ἃ Δ] δϑλαϊί ὃδ6 ἴῃ 8 Ὠγβδάϊῃ οὗ οὔθ 
17 [680}} Ὀοδτά, Ὑνο ἰθῆοηβ δ΄αϊἑ ἰΐογα δ ἰὰ οη6 [6868] Ὀοδτά, βοῦ ἴῃ ογάθγ ὁῃ6 

αρϑιηϑὺ [Θαυ8}}Ὁ ἀϊβίδηϊ ΠΌμλ ΟΠ.6] ΔΗ ΠΟΥ : (015 Β88}0 ὑπο παδῖκα ἴον [ἀο υη[ο7 8} 
18 {πο Ῥοαγάβ οἵ (86 ΔΌΘΓηδ.]θ. ἀπά ἴδοι 8.1.84}0 ταϑῖκθ (ἢ 6 Ὀοδγάθ [07 {Π|ὸ ἰθοσΏβο]ο, 
19 ὑνθητῦ θοαγαβ οἡ [[0γ] (ῃ6 δου τῇ βἰθ βουΐϊησαστα. Απά ἰμοὰ β8}0 πγδῖκο ἔοσίΥ 

βοοϊκοίβ οὗ βί νοῦ ὑπ ον ἴῃ6 ὑπ ΠΟΥ ὈΟΔΓΙΓΑΒ ; {πο ΒΟΟΙκοίΒ ὉΠΔΘΓ ομ6 Ὀοδγὰ [Ὸγ Βὶβ [18] 
20 ἵπτο ἰδθῃομβ, δῃά ἔπχο βοοκοίβϑ ὑπά ον Ὡποῖμου Ὀοδτα [Ὸγ ΗΪ8 [115] ὕτψο ἔθῆοηβ. Απα [ὉΓ 

186 Βροοῃα βἰἀθ οὗ {μ6 ἰδθθγηδοὶθ οἡ [107] (86 που βἰ46 ἑΐδγα δηαϊϊ δε ὑπθηῖῦ 
21 Ὀοδγῆβθ: Απὰά {πεῖν ἔΟσ Υ βοοϊκοίβ οὐ βί νοῦ; ὕπο βοοιιοίβ ὉΠ ΔῸΣ πα βοδτά, δηὰ ὑνο 
22 βοοϊοίϑ ὕυῃ 66} δῃοίμογ Ὀοασὰ. ἀπά [ὉΓ {9 5168 [τϑ81] οὗ 186 ἐδθθγηϑοϊθ ψοϑιναγὰ 
28 ἰδοὺ Β84}0 πηδο βὶχ θοασάβ, ἀπά ἔτνο Ὀοδγαβ βῃδ!ῦ που τηβῖκο ἴῸΓ {Π 8 ΘΟΓΠΟΙΒ οὗ 
24 16 Δ ΌΘΓΏ8016 ἴῃ 116 ὕνο 51465 [1 (ῃ68 Τοαυ]. Απά ἰμ6Υ 8}}8}} Ὀ6 σουρ]64 ἰοροίμοῦ 

[πὈῸ0 ἀοι Ὁ ]6] Ὀομθδίι, δα {ἘΠ 6Υ̓ 8881} θῸ οουρίοα ὠὐκδι θεῖ Θθογο ἐθ6 μοδὰ οὗἉ ἰῦ απο 

8ΙΧΧΥΙ͂, 421, ΤΏ ΑΥ̓͂. τοιάδεχίης (τογϑὰ αἷδο Ὁ. Καὶ δοῖ, ἀοδεμίαδ, αἸαῖτο, 0 Ὑ οἱέο, Εὔσδι, μὰ ὕδηοιι ΟΟΟ0}) δϑδυσαοθα 
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006 τἷηρ; [8πᾶ ἰορείμογ {Π6Υ 88:81} 06 016 ὰρ ἰοὸ (86 ἴορ οὗ 1ϊ, απο (μ9 ἢγβί σἱηρ]: 
20 {18 8|18}} 10 06 ἴογ (μϑαὶ Ὀοΐα ; [6 8.14}} Ὀ6 ἴῸγ [86 το οογῆθῖβ.0 Απα {Π6γ [18 616] 

Β..4}} Ὀ6 οἰρῃῦ θοδια8, δπα 186 }Ὁ βοοϊκοίβ οΥ βί νοῦ, βιχίθϑη βοὺοϊκοίβ : ὑπο βοοϊζκοϊβ ὑπ ᾶου 
20 ομθ θοαγὰ πὰ ὑν βοοκοίβ ὑμᾶς δῃοίθου θοατά. ἀπά ἴδοι βδ)ῦὺ τιβκθ Ὀδγ οἵ 
27 βΒι11π| [868614] ποοὰ ; ἤγο 0 (86 ὈοδΡὰ8 οὗἨ [Π6 οὔθ βῖ496 οὐ [89 ἱδθθγυδοϊο, ἀπά 

ἢνα ὈΔΙΒ [ὉΓ (μ6 ὈοδΙαδβ οὗ [Π6 οἰ οσὺ βι θ οὗ (86 ἰβθθγηδοὶο, δὰ ἔνθ ὈδΥΒ ἴοὸγ (ἢ 
28 Ὀοδγα3 οὗ [Π6 οἷ4ὁ οἵὁἉ [86 ἐΔΌΘΓΡηδΔοΟΪο, ἴοσ [86 ὑπο βἰἀοϑ [(86 γρὰγ] πψοδίναγά. Απά ἰῃθ 

ΤΙ 4416 ΔΓ ἴῃ [86 πιϊάϑὲ [τ144}]6] οὗἨὨ ὑῃ6 Ὀοδγάβ 8.}.8}} σϑϑοῖ [ρ888 ὑβμβγουρῇ] ἔγοπι 
29 ομά ἴοὸ θηά. Ἂἀπῃῇὰὰ βου βμδ]ΐ ουθυ δύ {86 Ὀοδγὰβ ψι ἢ ρο]α, δῃά τλδῖκο {μοὶγ σἱηρπ οὗ 
80 ροϊ]ά [ο᾽ ΡΙδοθβ Ὁ ὑμ6 ὈΔΓΒ: δπὰ ἰδοὺ 88.810 ονϑυΐ Υ (ἢ 6 ὈᾶτΒ τι γο] 4. Απὰ τδοὰ 

Β8}0 τϑᾶῦ [860] ὉΡ ἰδ ἰδ ΓΔ 019 δοοοσάϊος ἴο [86 ϑῃΐοη ὑβουθοῦ τὶ Οἢ 88 [80 
Ὀ66η7 βῃανοα (866 ἴῃ (86 τιουηΐ. 

δ. Τῆι Ῥεῖ, 

81 Απά ἰδοὺ βῆ! τρδκο 8 υδὶ] οὔ Ὁ]06, δὰ ΡυγΡ]ο, δπὰ βοδυ]οῖ, δπὰ πο ὑπνϊποα 
Ἰΐπθη οὗ ουππῃῖηρ ποτκ : ἰ ΟΒΘΥΆΘΙπιβ []ἰπθὴ: σι ομθγαθῖα, {Π6 ποΥκ οὗ 8 

82 5Κ|}1] πουϊκιηβη] 888}} 10 Ὀ6 τηδάθ. Απᾶ ἴπου 818} πδιρς 1 ὍΡΟῚ ἴΟΌΣ ρΡῚ]Π]ΔγΒ οὗ 
Βηϊ ἐπι [οϑοῖ8}] τυοοὰ ονεσϊἰὰ ἢ ρο]ὰ : {861 ἤΟΟΚΒ δὲ οὗ ρο]4, ὕροι 

88 ουΓ βοοϊκοίβ οὗ βῖγοσ. ΑἈμπάα δου ΤΑῚ Βδηρ ἃρ ἴδ γ6ὶ} ὑμπάθγ {μΠ6 ἰβοθθβ 
[ο]4805], ἰμαὺ ἴμοὰ ταδγοδὺ τίη [πὰ βῃ8]0 Ὀγηρ] ἴῃ {1 86 Ὁ πη [86 γ61} {86 

᾿ς 81 οὗὨ [Π6 ὑρϑυϊπιοὴῦ : δηᾶ [πὸ γε] 8}}8}} αν] α6 ὑπὸ γοῦ δαοίτθοη {86 ΒΟΪΥ͂ 
84 ρ»ίαοο δπὰ ἰδ τηοϑί Βοὶν [086 ΒΟΙΥ οὗὨ ΒΟ]168].0. Απα {ποὺ 888] ρυΐ [86 ΤηθΓΟΥ -Βοδί 
85 ὕροη {86 εκ οὗἁὨ [6 ὑρβΟ ΠΙΟὨΥ͂ ἰῃ {Π6 πηοϑὺ ΒΟΙΥ ρίαοδ [ΒΟ]Υ οὗὨ Βο]168]. Απά ἰδοῦ 

Β.8}0 βού {πΠ|6 (8016 πίβουΐ (86 γ6 1}, δηά {86 οδῃα]οβίϊοῖς οὐ δραϊηδὺ (86 180]6 ου 
ἐμ βἰάο οὗ ἐπ ἱδθθγηῃβο]θ ἱοτψαγὰ {86 βου ἢ : δὰ (μοὺ 888}Ὁ ρυΐ [86 ἰ8.0]6 οἡ {89 

86 ποτί βἰά6θ. Απά (βου βμιδὶῖ τδο δὴ δδηρίηρ [8 ΒΟΓΘΘῸ] Ὁ. (86 ἀοοΥν οὗ {86 ἰθηΐ, 
ὁ ὉΪαο, δῃἀ ρυτρίθ, δπὰ βοδυϊεῖ, δηὰ ἤπϑ ὑπὶποα ποθὴ, στουρης τὶ ἢ Ὠροα]6- ποῦ 

87 [τὸ ποτὶκ οὗ [6 θα γοϊίάθγου]. Ἀἀπὰ ἴδοι βῃδ]Ὁ τηδῖζο ἴος (ἢ6 μδηρίηρ' [θογ66}}} 
ἔνα ρ|}1ὰτ8 οἵἩ Βι 1 {πὶ [8ο8618] τσυοοά, ἀηα ονο ΡΥ ἰμθπὶ τὶ ἢ ρο]α ; απα ὑποὶν ΒΟΟΪκΒ 
δὁιαϊϊ δ6 οὔ πο]ὰ : δπὰ δου βμδὶῦ οδϑί ἔνθ βοοοίϑ οὗ Ὀγᾶ88 [0Γ {Π6π|. 

6. 7.6 Αἴαν οΓΓ Βωτγηί-οἤεγίπσ. 

σηαρ. ΧΧΥ͂ΙΙ. 1. Αὐ ἔθου β.81}} πῆᾶῖκθ δὴ [6] Ἱἰΐδὺ οὔ βῃϊ πὶ [8ο86]8} ττοοά, 
ἔνο οὐδ᾽ ἰοηρ, δὰ ἔνθ οὐδὶίβ Ὀγοβά ; {1|0 δ᾽ [8 8.}4}} 6 ἰουγιβαυδγα: δπὰ {86 

2. Βεϊραῦ ὑπογοοῦ δηαδ δδ ἴὩγθϑ ουδι8. Απά μοῦ ΒΒ] πιαῖκθ ὕπ6 ἤοσηβ οὗ 0 ὕροη (Β6 
ΟΌΓ ΘΟΥΠΟΙΒ ἐμογοοῦ: 8ῖ9 [19] ΒΟΓΏΒ 888}} 6 οὗ [86 βαη)θ [οὗ οὔδ ρίϑοθ ψ ἢ 117: 

8 δηᾷ ἴβου 8μ810 ΟΥ̓ΘΥΪΑΥ͂ 1ὺ Μιὰ ᾿ταθ8. Απά (ποὺ δ] πρλῖκο Ἠΐ8 [113] ρϑῃβ [ῥΡρο(Ὁ] 
“ἴο τϑοθῖγο 818 [0 ἔδκθ αιὙὟΔΥ 118] Δ88|68, Θῃηα ἢΪ8 [118] ββονοῖβ, αῃὰ 8. [118] ὈΆΒΙΠ8, 
δηὰ Ηἷ8 [115] Β΄ ΘΒ ΠοοΪκθ, δα ἢ18 [118] ΗΓΘΡΔἢΒ : 811 (μ86 γϑ88619 ὑβμογθοῦ (Ποὺ δ δ]! 

4. τοᾶῖκο οΓ" Ὀτγᾶ88 [οορρϑγ]. ἀπά ἴπου βῃδὶῦὺ δ ο ἴον ἰὑ ἃ σταίο [ρταίηρ] οἵ ποι οσκ 
οΓ Ὀγαβ88 [σορρογ]; δηα ὕροῦ ἔπ ποί βι8}Ὁ ἑμοὰ τλαῖκθ ἴον Ὀγϑζθῃ [ΘΟρΡΡ6Γ] τἱθρϑ ἴῃ 

δ Ὡς (86 ἴΌῸΓ ΘΟΓΏΘΙΒ πογοο Απά ἰδοὺ Ββῃδ]ς ρμαΐ 1ῦ ἀπάθγ (86 σομρδ88 οἵ 186 
Αἰίατσ Ὀθπϑδίῃ [Ὀδ΄ον, μον {πΠ6 ἰοάρα οὗὨ (πο 6] 47], [πΠαὺ [86 ἡδὺ ᾿ηδὺ Ὀ6 Ἔνθα ἰο (86 

6 τοϊάβὲ [πὰ {6 πο β8}} τϑδοὶ ᾧρ ἰο [Πθ τι] 44]6] οὗἨ [86 8].ασ.0 ἀπά ἰδοὺ βμαὶι 
ΤΩ8Κ6 βίδνοϑ ἴον [6 ᾿Δ 187, βίδινοβ οἢ βιε{{πὶ [468014] νοοά, δηα οὐθυ δύ (θα 1 

7 Ὀγαβθθ [οορρϑγ]. Απαᾶ [9 βίαγο [βίανϑ [Π6Γ60 8.81} Ὀ6 Ραΐ πο {86 τίηρβ, πὰ 
8 {86 βίανοβ 888}} θ6 ὕροὴ {86 ἔνο 8465 οὗ (Π6 Δ] ἰδτ, ἰο Ὀθδγ 1 [1 θοδτίηρ 10]. Ηο]- 

Ιονχ τι Ὀοδγὰβ 8810 ἰῃοὰ πλαῖΐτο ἰζ: 88 1ὅ 88 [δι ὑ66}] βῃονγοα (866 ἰῃ [86 τιουηΐ; 
80 81}8}} [Π6Υ τιδῖζθ {ξ. 

Ἵ. ΤᾷὰΣε ΟὐὈυνγί. 

9 Αμπάϊτίδου 881} πδῖκο (δ οουτέ οΟΥἩἨΣΠ 6 ἔα ΌΘΓΠ80]9 : [0Υ 6 βουΐῃ 8146 βου νατγὰ ἐΐδγα 
δλαϊϊ ὃ6 Ἀδηρίηρβ ἴοσ [86 οουτῦ οἵ Βη6-ὑνί θα ̓ Ἰηθη οὔδη μυπαταα [ΠῚ πθῃ ἃ δυιηαγθα] εὐ- 

10. Ὀἱ5 Ἰοηρ; ἴῸΓ Ομ 8146: Απᾶ [86 ὑνθηῖν Ρ᾿Π18γ8 ὑΒβογθοῦ δηὰ {μοὶγ ὑπ ἰΥ ϑοοϊκοίβ ἐλαί δδ 

Ὀ ὉΪ ἴο 6 ἃ οοπίτγδοίοὰ ἕοττα οὔ Ὁ ΙΝ. Βαυὲ ἐὲ ἰ6 δἰηφοϊας ( τ ἰ6 ἰ6 [80 6886) ("δὲ ὈΟΤὮ ἴοττηϑ δῃουϊἃ ΟΟΟῸΓΣ ἴῃ [86 βαῖθ 

ψοτθο, δ ἃ τηοτο δἰ οἶδ Γ 61}}} (μ6ς [Ποτο βῃουϊὰ Ὀ6 (8) ΒΑΙΏ6 σου πηςξίοη οὗὮ 6 ἔπτο ἔοντηβ ἴῃ [ἢ ρβατδι οὶ μαδϑαῖο χχσχτί. 99, 
Βο ἴοπᾷ δα δ ἐπ θοσὶ ἐδο οὐδουγίγ οὗ [06 ἀοδογὶρ ἰοῦ ἰδ ποῖ γοϊνονεὰ ὈΥ δι δὴ δοϑυτηρίιοπ, ἰἰ βοοπιδ ΠΟ} [ΠΟΘ ΓΘΘΘΟΒ- 
δὺϊο ἴοὸ κὸ Ὁ. ἴῃ Ἰὼ πδιασαὶ ϑϑηθο οἵ “ Ροσΐϑοι," “" π|016,᾽" δηὰ οἱυοσίάδιίο ἴδ)0 τηϑδπηίης, ἰζ7 ροδαίϊο, οὐ ἰδὲ δου» 

ἰοἱ.--Τὰ} 
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11 οὔ Ὀτβεβ [φορρϑ1]; [80 Βοοῖκα Οὗ. Ρ1]1ΔγῈ δηα (μοὲν Α]]οἰ8 [το68] δλαϊζί δὲ οἵ β] νοῦ. Απά 
Ππκονῖβα ἴον (λ6 ποτίβ β'4θ ἴῃ ἰϑαρίᾷ ἑδοτ δλιαϊΐ δ6 Ἀαπρίηρβ οὗ δὴ Βυπάγοα [πϑηρίηρθ 
8. Ὠυπάτγοα] οιδὲξϑ Ἰοηρ, δῃα 18 [119] Ὁ Ά Υ ΡΠΠΔγβ δηα {Π6 ]γ ΟΘΠΓΥ͂ Βοο κοῖΒ οὐ ὈΓΆ88 

12. [φορρΡο1]; [86 ΒΟΟΚΒ οὗὨ [86 Ρ᾿Π1Δγβ δπὰ (μοῖν ]]ο(8 [Γ048] οὐ δῖ νσοσ. Αμὰ (ον 186 
Ὀγοϑαιὰ οὗ 86 οουτὲ ου ἰδ ποϑύ βἰάθ δλαδ δὲ βαηρίηρβ οὗ ΒΥ οὐδ[(8 [Ὠαπρίημβ ΒΥ 

13 οὐδ᾽ Ιοῃρ]: ὑποὶγ ρΡ᾿]1αγθ ὕθη, δῃα (μὲν βοοϊκοίβ ἰίθβῃῸψ Απὰ [86 Ὀγεδαΐα οὗ (88 οουγὶ 
14 οη {Π6 οδϑῦ 8146 οδϑίνψαεγα δλαϊ δὲ ΒΥ οὐδ᾽. ΤῈ βρη ρίηξθ οὗ οῃ6 [49 οὐ ἐλ6 φαΐο 

ὁἦαῖ! δὲ Βδοη ουὐδὶ5 [ΕἸ θοῃ οὐδ 5 οὗἨ πδηρὶ 89 δλαϊί δὲ ΟἹ. ΟὨ6 8146 οἵ ἐΐδ φαΐ}: 
15. ἰδεῖν ρ ]]ατβ ἔμτθο, δῃα ὑμοῖγ βοοκοίβ [Β γθθ. οὨ [86 ΟἴδοΥ β49 δλαὐῥ δὲ Ἰδηρίηρβ 

ἤδοοη οδὲδ [Βοθη οὐ 18 οὗ ΒΑΠΕΙΏΡΒ]: ὉΠ οἷν ΡῚ]18γβ [Ώγ66, δηα {ποῖγ ϑοοίκοίϑ [Δ Υ66. 
16 Απὰ ἴογ (πο ρεΐϑ οὗ ἰμο οουτὶ δλαΐΐ δδ δι βδηρίηρ [8 Β0γ66}} οὗὨ ὑπϑηΐν οὐδ ἰ (5, οὗ 

Ὀ]α6, δῃὰ ρύγρὶθ, δὰ βοδυϊεῖ, δπὰ βηθ-πῖπθα ᾿ηθη, ττουρῃῦ ταῦθ Ὡορα]Θ- του 
[ΠἸηθῃ, μὰ ἀρ ἘΜΟῚ π γΚ]7: απα [μον ΡῚΠ] γα δλαϊί δὲ ἴουΓ, ἀῃα ποὶγ βοοϊκοίβ συγ. 

17 ΑἹ} ἴδ ρ1|]ὰτθ τουπὰ ανουΐ {86 οουτὶ [οὗἉ [86 οουγῦ τουπα Δρου!]} δλαϊὶ δε Β]]οὐοὰ 
ΜΠ Βῖ]νον [᾿οϊποᾶ τὶ τοάβ οὗ βῖ]1γ6γ]; ὑμοὶγ βοοῖκβ δλαϊΐ δὲ οὐ ἁ βι γον, δηὰ {μοὶγ 

18 βοοϊκοίβ οὐ ὑγβββ [οορροσ]. Τῇ Ἰοασία οὗ (86 οουτί δλαξ' δὲ δὴ [8] Βυπαγοα οὐ 106, 
δηὰ {πθ Ὀγοδάτ "Πἴ ΘΥΘΙΥΜΒΘΣΟ, 8Πα [δ6 Βοϊρῃὶ ἔνθ οὐ 18, οἵ πο-πνὶηοα Ἰΐηθη, 

19 δηά {ποὶν βοοϊκοίβ οΥΓ Ὀγα88 [οορρο 1. ΑΙ! 80 γοββοὶβ [Πιγηϊγ0} οὐὗὨἨἍ [6 (Δ ὈΘΓΏ 8016 
ἴῃ 8}1 (86 βογνίοοθ {βοσγϑοῦ, δῃὰ 8]} [1|ὸ ρἱπβ ὑπογϑοῖ, δμὰ 811 ὑπὸ Ρπβ οὗ (80 οουτγί δλαΐ 
δὲ οἵ ὈγδΒΒ [ΠΟΡΡΘΓ]. 

11. Τῆο Ῥοσβοῦβ δηὰ Τηΐη (8 οοσαργὶπρ ἰδ Βαϊ]. Τ8ὸ Βἰἰπ6] ἩΤΟΥΒΕΡ. 

1. Τὴ: Οἷἷ 70ν ἰλὲ Γατειῷ. 

20 Απά δου Β84]} οοιηταδηά [Π6 οὨ ] άγθη οὗὨ [βγδε], (ῃδὺ (Πμ6Ὺ Ὀτίηρ [066 Ῥυγα ο1] οΟἸἷνα 
Ὀοδίοῃ [Ὀοδίεῃ οΟἰἶνο 011] ἴον (86 Ἰσῃϊ, ἴο οδυδβθ {89 [8] ἸΔτὰρ ἴο Ὀυγη δἰ ταγβ [σομίἰ- 

21 Ὧ04117}. [ἢ (86 ὑΔθθγΏ8016 οὗ ἴπ6 σοηρτορδίίοη [ὑθηὺ οὗἁ τηθοῦ 0} πὶ Βοὰΐ {86 νοὶ], 
Ὑ ΒΊΟἢ ἐδ ὈΘίΌτο (80 (οΘΕ ΠΟΏΥ͂, ΑὍγοη πα 15 ΒΟΠΒ 88}8}} ογάοὺ [{τ1η}] 1Ὁ ἔτοπι ϑυθῃϊηρ 
ἴο τπιογῃΐηρ ᾿οίοσο Φοϑβονδὰ : ἐξ δλαϊ, δὲ ἃ βἰαίαϊθ ἴΌτουου ὑπΐο [{πτουρμουῦ!] [μοὶ 
ομ σαι οηβ οἢ (86 θ6 881 οὗ [οὶ [89 ρατί οἵ] ἰδ0 ΟὨΠ]άγϑη οὗ [ϑγδ6ὶ]. 

2. Τῆι ΟἸοίλίπρ 97 ἰλὲ Ῥγίοοί απα 90) λίε ϑαεσεγάοίαϊ Α6εἰείαηίε. 

Ομαρ. ΧΧΥΙΠ.1 Αν ἰδῖο ἔδοὺ [Ὀτίηρ ἰβοὰ Π687] υπΐο (866 Αβγο (ΒΥ Ὀτοίδοσ, 
δηά ἢἷ8 8οη59 πὶ Εἶπα, ἔγοτα διηοηρς ἰδ6 οὔ] ἀγθη οὗ Ιβγϑοὶ, ὑπαῦ δ ΤΩΔΥ τα ἰδίου 
πο Τ16 ἴῃ (86 ῥγοδί᾽β οὔἶοο [(δὺ ἢΘ Τ]ΔῪ 6 8 ῥγἹοδὺ πο τη6], ουεπ Αδγοη, ΝαΔῸ 

2 δῃὰ Αρίδυ, ΕἸ 8 ΖΑγ δηὰ ΠΉΔΙΑΓ, ΑἝγοπ᾿Β ϑοηὴ8. Απά ἰδοὺ 888]} τᾶ |Κ ΒΟΙΥ [βδογϑᾶ] - 
8 ξαγιθηίθ ον Αἄγοη [ΠΥ Ὀτοῦο Υ ΤῸὉΓ ΨΊΟΥΥ [ΠΟ0Π07] δηα ἴογ θοϑιιΐγ. Απά ἴδοὺ βδα}: 

ΒΡοδΚΚ υπίο 8411] ἐλαΐ αγὸ Μ186- 68 [411 (80 5.{11{]-Ὠρατίθα], Ὑβοτὰ 1 πᾶν Π]]6α 
ΜΠ} (Π6 Βρ᾽τῖῦ οὗ πίβαοπι [8[{11}}, ἐμαὺ (ΠΘΥ͂ ΤΑΥ͂ ΤΏ ΚΘ ΑΔΥΟἢ ΒΒ ρψαγιηθηίδβ ὕο ΘοπΒ6- 
ογϑίθ [ΒΔ 0 0}}} ἷπι, (δὲ ὮΘ ΤΩΔΥ͂ ΤΩ ἰδίου 0 ΤΏ6 ἴῃ {86 ῥγοδιβ οὔἶου [πὶ ΒΘ 

4 ΤΑΥ͂ Ὀ6 8 ῥγίοθί υηΐο π|6]. ἀπά {μεθ αγό [ἢ6 ψμϑτιηθηίβ ὙΔΊΟΝ (Π6Υ͂ 888] τλδΚο: 
8. Ὀγοδβίρ]δίθ, δμα δῃ δρῇοά, δῃὰ ἃ τοῦθ, δῃὰ 4 Ὀτοϊἀογοά [ομθοϊκογθα] οοδί, ἃ τα 79 
[υὙΡ 88}, δῃα ἃ ργίγα]6: δηὰ (ΠΟΥ͂ 88}8}] τηβῖκο ΠΟῪ [880γ6 ἃ] σϑγπλθηΐθ ἴὉΓ Δάγοη (ΠΥ 
Ὀγοίδβεγ, δπὰ [πὰ [01] δἷ8 βοῃβ, [μιδὺ ἮΘ ΤΑΥ͂ Τηΐ ἰδία ἀπῦο τὴ6 ἴῃ [Π6 Ῥγοβυ Β οὔθ. 

ὅ [δεῖ δθ ΠΥ Ὀ6 ἃ ργῖϑδὶ αηΐο τη6]. Απὰ ὑπο Υ 584}] ἰδῖκο ρο]ᾶ, δῃὰ Ὀ]06, δῃα ρυγρὶο, 
6 δηά βοβδυ]οί, δῃὰ ἔπο ᾿ποη. Απᾶ {86 8.811 τη ῖκο [86 Θὁρμοά οὔ ψο]ά, οἔ Ὀ]υ6, δηά 
αῇ ῬΆΥΡ οἵ βοδιϊοῖ, δῃὰ βπο- πὶηϑᾶ ΠἸπϑη, τ ἱ ἢ ουπηΐηρ ποτ [ΠἸμοη, [86 πόοτκ οὗ ἃ 

1 5Κ|}}} πϑᾶνθγ]. [Ὁ 8688}} ἤδανθ (86 ἔνο βῃουάθγ- ΐθοθβθ ἐμβϑγθοῦ )οἰπθᾶ δὲ [πδγθ ἔνο 
Βῃου ἀθγ- ρίθοοθ Ἰοϊπθα [0] ὑμ6 ἔτγο βᾶροβ ἐβογοοῦ: δηὰ δ0 ἰὲ [δηὰ 1] 8}8}} Ὀ6 Ἰοἰποῆ 

ὃ ἰοροῖμου. Απάὰ [80 ουχίουβ ργα]6 οὗ {π6 Θρμοά [88 Θῃι τοί ἀογθᾶ μ6]ὺ ἴον γίγαϊηρ' 
11, Εἰς ἐδ ἀροη 1, 8.81] ὈΘ Οὗ [86 βατηθ [βϑη6 ρἷ666], δοοογάϊηρ ἰο ἐμ ποῦῖ ὑπογοοῦ; 

9. οὐεη οἔ φοἸ]ά, οὗ ὈὉ]ι.6, ἀπ ρυτρ]ο, δῃ ἃ βοδυ]οὶ, βδηα Βδηθ-ἐπϊηθα Ἰπθη. Απᾷ (βου 5μ6]} 
{4 Κο ὑνῸ ΟΠΥ͂Σ Βίοῃ68 8Π4 ργτανθ [ΘΏΡΤΆΥΘ] ΟἹ {πηι [ἢ6 ὨΔΙΠ168 οὗἁὨ (π6 ΟὨ] άγοπ οὗ 

10 [δτϑβὶ: Β5ἷχ οὗ ὑμιϑὶγ πϑηηθ8 οὴ οπ6 βίοῃθ, δηὰ ἐΐδ οὐδ βὶχ πᾶπιθθ οὐ {86 τοδὶ [πᾶ (86 
11 Ὡδηη68 οὗ {Π6 Βὶχ Γι πίρ' 0668] ο [Π6 ΟΥἑΒΕΥ βίομο, δοοογήϊηρς ἰο ἐμεῖν δίσι. ὙῈ 

[80 ψοΥΚ οὗ δὴ ἘΠΕΈΕΥΟΣ ἴῃ βίοῃθ, ἰΐδα [86 Θηστανΐηρδ οὗ ἃ βἰῤῥηοί, Βα}. [μοὰ δῆρτανθ 
(86 ὕνο βύοποβ πὶ [δοοογάϊηρ [0] (Ἀ6 πϑηθβ οὐ [16 οἢΠ] ἄγθη οὐὨ [5γ86] : ἔθου βμδ]ὲ 

12. ταδῖζο ἴμθγὰ ἴο "6 βοΐ [᾿πο]οθϑα] ἱπ ουοο8 [ϑοιἐϊῃρ8] οὗἩ χο] 4, Απά ἐμοῦ" 588} μὰΐ 



108 Ι ἘΧΟΡΌΞ. 

186 ὑπὸ βϑύοῃϑϑβ ἅροῃ (6 ΒΒΟΌ]ἀΘΓΒ [Βῃου] 6 γ- Ρ1 6068] οὗ (88 Θρ μοᾶ [07 βίομεϑ οὗ τηϑιιο- 
Τα] απο [88 ΤΘΠΊΟΓΪΆ] Ββίοῃθϑ [07] {86 μάγοι ΟΥ̓ [ϑγ86]: δῃὰ Αδγοῦ 8}8}} ὈΘΆΓ 

18 {μοἷν πδπιθβ Ὀθοσο δ ϑΒουδῇ ὑροῦ Ἀΐἷ8 πὸ ΒΟ] 6 Γ5 [ῸΓ ἃ τηθιη σα]. Απᾶ που Βἢ4]1 
14 τηϑῖκα οὐοἕ 68 [β60{]Π05] οὗ ρο]α ; Απὰ ὕπνο ομδίῃβ οΓ ρᾷγχο ρο]ὰ αἱ μ6 βῃηᾷᾶβ; ο[ σαί βεη 

ψοῦὶς 88.4}} ποῦ τηαῖκο ἰἤθῃη ΓΝ ο]ὰ ; Ι|Κθ δογάβ βδὶῦ ἴμου τὰδῖκο ἐμοῖὰ, οὗἔ 
γοδίμ θη ΜΟΙΚ]: δηα ἰβίθη [8πα (Ποὺ βΒ88]} ρα!7 {{6 τγοδίμϑη οἢδὶπβ ἰο [86 οὐο 68 

1δ [οχ {11 οί 98]. Αῃά ἰδοὺ 5881} πιδῖκθ (μ6 Ὀγθαϑίραίδ οὗ Ἰυάρταθηΐ, τ Ὲ ἢ ουπηΐηρ 
ψότκ [(Π6 ποῦκ οὗ ἃ ἊΚι 1] πθανογ]; δὔίοσ [Π1Κ6] 106 τόσ οὗ [86 ΘρΒοά (μου 588}: 
8 0 Ὁ; οὗ ρ0}4, οἔ Ὀ]ι6, δὰ οὗ ρΡΌΓΡ]ο, δηὰ οὗ βοαυϊοὺ, δῃὰ οΓΓ ἤπο ὑπὶποα ᾿ἰπεη, 5841} 

16 ἐμοῦ πηαῖκα ἴθ. ΕΌῸΥ βαῦδγθ 1ἰ β.}4}} θ6 δείπφ' ἀου] θα [{| 8}8}} μ6 εαυϑσβ δῃὰ ἀουθ]67; 
17 ἃ βρῇ δλαϊί δὲ [86 Ἰϑηρῦι ὑμποσγϑοῦ, ἀμὰ ἃ βρβὴ δλαϊΐ δδ [ῃ6 Ὀτγοδάι ἰμογεοῦ. Απά 

ἴμοὰ 584} βοὶ ἴῃ 1ὺ βοίἱπρϑ οὗ βίοῃββ, οὐδ ἸΟῸΓ ΤΟΝ ΟΥ̓ βίοῃββ : ἐδ γϑί τον δ΄ὴῆαΐί δα 
8. ΒΑτ ἰ 8, 8 ἡ νεῖ 8Πα 8. σΑΓΡΌΠΟ]6: ἰλί δόλαϊί δὲ [βίοῃββ:: 8 ΤΟῪ οὗἉ βαγάϊιβ, ἰορβζ, 

18 δῃᾷ διμθγα]α 888}} 06] {86 γβϑί τοῦ. Απὰ {(ῃ9 ΒΘοΟΠα ΤΟῊ λαϊί δδ ΔῊ δῃιογα] , [οᾶσ- 
19 Ὀυη016], 8 ΒαΡΡὨΙΓΘ, 8ηα 8 ἀἰδπιοπᾷ. Απά {μ6 ἐβμίγα ὙῸΝ ἃ Ἰίρῃγο, δὴ ἀρϑίβ, πὰ δ 
20 ἀπιοίῃγθί. Αμπὰ {88 ου τ ΓΟῪ ἃ ὈΘΙῪ] [ΘὨΓΥΒΟ]106], Βα δ ΟἾΥ͂Χ, 8πα ἃ ͵ΔϑΡ6γ: 
21 {Β 67 888}] βοὺ ἴῃ ρο]ὰ ἴῃ {ποὶν Ἰποϊοδίῃρβ. Απὰ [6 βίομϑβ 884}1 Ὀ6 στ} Γδοοογαϊησ 

[0] {86 Ὡδῆλθθ οἵ ἐμ οδι]άγθη οὗ ἴϑγβϑὶ, ἔγψϑῖνθ, δοοοσαϊηρ ἰο ἐμιϑὶγ πᾶ πη68, ἐΐξδ 
[Π8π|68: ἐϊ}6] (86 ΘὨρταν Πρ οὗ ἃ βἰρτιοῦ; ΘΥΘΙῪ [δβἰρῃσί, ἜΥ̓ΘΓΥ] ὁπ ψ] ἢ} [ἀοοογάϊηρ 

22. [0] Ε'8 Πδ116 888}} [ΠΟΥ Ὀ6 δοοοτάϊηρ ἴω [ὃ6 101] (86 ἔπνεῖνο ὑσὶ θο5. Απά ἰμουὺ 5Π4}} 
ἸΏΒ ΚΘ ἀροὰ [86 Ὀγοαβί- ]δίβ ομδίῃβ δὖ (86 ϑηάβ {116 φογ 8] οὔ ψτοδίμθη πόγῖ οὐ ΡυΓ6 

38 γο] 4. Απᾶ βου 88810 τηδκο ὑροὴ {ἢ Ὀγθδϑί- ρ]αίθ ὑπὸ τπρβ οἵ ρο]4, δὰ 58μ6]} ραΐ 
24 (μὲ ὑτο τίηρβ οἡ [ἢ ὕπο 668 οὗ [Π6 ἘΠΘΕ ΠΩ ἈΑπὰ ἰδοῦ 8[ι8}0 ρυΐ (86 το νι τοδίμ θη 
25 οδαϊηδ οὗ ρο]ὰ ἴῃ [0η] [86 ὕνο σίηρβ υυϑὐϊοΐῦ αγὰ οὨ 186 6ηἀ8 οὗἉ 86 Ὀγθαβί- "]δίθ. πὰ 

ἐλ οδον' ὕπο θη 8 οὗ [π9 ἔνο στϑαίμϑηῃ ολαΐπϑ μου 888}0 δδϑύβη ἴῃ {μ6 ἔτο οὐομε8 [ραξ 
οα ἐδ ἔτ βοι( 05], απα ρΡαΐ ἐΐσην οα ὑπ βου  άοσ- ῬΊ 6668 οὗ {86 δρμῃοά Ὀεΐογα 1ὲ [οὰ 

26 {116 ἔγοηῦ οὗ 10]. Απά ἰδοὺ Β88}Ὁ τηβθ ὕνχο σΐῃρβ οὗ ρο]ά, ἀπὰ μου 510 ρυΐ Το 
ὍΡΟΙ (6 {πὸ 6Π68 οὗἁὨ (86 Ὀτγοϑδβί- ]δΐβ, 1 [08] ἰδ Ῥογάοσ ἱβοσοοῦ ψϊοῖ ἐ8 'π [ἴο- 

27 πιὰ] (6 8146 οὗὁ [86 ΘΡΒΟά ἰητατά. Απά ἔπνο οὐδεν σίηρβ οἵ ρο]ά ποὺ 8.8} τχδκθ, 
δηα 5ῃ410 ραΐ θη οὔ ἐμθ ὑγο 8) 468 ἰἘΠΟΝ ΠΟΓ ΘΕΟῚ οὗν {μ6 Θρῇῃοα Ὁπαογηθδίῃ, ἰο- 
ψδΙα [0Π} (86 ἔοτο-ρατί ὑμογοοῖ, ΟΥ̓ῸΓ δρδί δύ [ο]οβα ὈΥ7 (86 οὐδοῦ οουρίἑηρ [186 οου- 
Ρ]Ἰηρ] ἱΒογοοῖ, αθονθ (86 ουτίουβ ρίγα]6 οἵ (86 ὁρῃοά ἴὰις ΘΙ ΤΟΙ ογθα Ὀοὶῖ οὗ 186 

28 δρῃο]. Απα {ὑπ Υ͂ 884}} Ὀἱπά [86 Ὀγθδαβί- ρ]αίθ ὈΥ̓͂ (88 τηρβ ὑποσθοῦ υπΐο {Π6 τῖορβ 
ΟΥ̓ μ6 δρδοά ὙΠ} ἃ 18Δ.6 [ςογα] οὗὨ Ὀ]αο, [Πδὲ ὦ ΤΏΔΥ Ὀ6 δρονο {86 ουγίουβ ρίγα]6 [6 
οι Ὀτοϊ ἀογθα 0610] οὗ ἢ δρβοά, δηά ὑμαὺ 186 Ὀγοδβί- ] 6 Ὀ6 ποί Ἰοοβρα ἔγοῃῃ (ῃ8 

29 ἐρῃῇῃοά, Απάὰ Αδγοῦ 8}8}1} θθδὴ [Π6 Ὡδηγοθ οὗ [Π6 ἙΟὨΠαγθη οὗὨ ἴβγθὶ ἴῃ {Π6 Ὀγοδβῦ- 
Ρἰαῖο οὗ Ἰυάρτιαθηΐ ρου 8 ἢοατί, θη Ὧ6 ρορίῃ ἴῃ υπίο {Π6 ΒΟΙΪΥ ρίαδε, ἴῸΣ ἃ πιθ- 

80 τροῦῖ8] Ὀθίοσο Φϑβονδῇ οομ ϊπιι8}}Υγ. Απά ἰδοὺ δμα]δ ρυΐ ἴῃ ἰδ. Ὀγοδβί- ρ]δῖθ οἱ 
Ἰυάριηηθηῦ [μ0 Τὐτῖπι δηα {πΠ6 ΤἼὨυπηηλΐτα ; δηα {Β6Υ 5881] θ6 Ὁροῃ Αδγομ  Β βϑασί, πἤθἢ 
6 ροοί ἴῃ Ὀοίογο Φϑῆῃουδὴ : δῃὰ Αδγοὴ 88}8}} θδαγ (86 ἸπΈπΕῚ. οὔ 86 Ομ] άσθη οὗ 

91 Ιβγϑθ] Ὁροη 18 Ὠθαγύ θαΐογο Φϑθονδὰ σοη πα} γ. Δα ἴδοι 888]Ὁ0 τ κα 186 τοῦθ 
82 οὗἉ (Π6 δρῃοᾷᾶ 41] οὔ Ὀ]ὰ6. Απμά ἐ]ογθ 888}} Ὀ6 δὴ Βοῖὶθ ἴῃ {ἢ ἴορ οὗ 1ΐ, ἴῃ {π6 τηϊαβὲ 

ὑμογοοῦ [Απά 18 ορθεΐηρ ἔογ [π6 μοϑδα 58}4]} 06 ἴῃ {μ6 τα 416 οἵ 107: 10 888}} ανθ 8 
Ὀἱπάϊηρ οὗἉἨ τόογθῃ ΜοσΚ τουπά δὔουϊ (86 80]6 οὗἉ ϊξ [118 Ορβῃ]ῃρ], 88 10 πόσο {Π6 Βο]6 

88 οὗ δη Ὠδῦθγροοῃ [Π1Κὸ ἐμ ορϑηΐηρ; οὗ ἃ οοδί οὗ τη811], {μαι 10 Ὀ6 πού τεπῦ. Αμὰ ὅό- 
φοαίΐδ, ἌΡΟΙ ἔΑμά ὉΡΟΗ] {86 μδπὶ οὗ 1ὑ [18 ΒΕ 1γ8] ὑπο 58.810 τ κθ ροϊηθρταμπαίθβ οὗ 
Ὀ]υ6, δηὰ οὔ Ρυγρ]ο, δηὰ οἱ βοδυὶβί, τουπά δϑοιυῦ {86 Ἀ6πὶ [8Κ}γ[8] ὑπουθοῦ; δηὰ Ρ6]}8 

84 οἵ ρο]ά Ὀούτοοι ἐποα τουπα δρθουΐ: Α ροϊάδθηῃ 611 ἀπά 8 ροϊπθρσγδμηδίε, ἃ ροϊάθῃ 61] 
8δ δῃά 8 ροϊηορτϑηδίθ, ὕροι ἐῃ6 ἤοῖῃ [8 Κἰγ(8] οὗ ὑΠ6 τοῦθ τουπά δρουΐ. Απαὰ 11 588}} 

ὈΘ ὉΡΟΩ Αϑγοὴ ἴο ταϊη βίαν [Ὁ τηΐη βίου]: δῃα ἨΪ8. βοιι πα [{86 βδουπα {ῃογθοῦ] 
τς 588}} θ6 Βεοδγὰ ψῇθῃ μ6 ροϑίβ ἴῃ απίο [ροΘΓΒ ἰπΐο} [86 ΒΟΙΥ »ίαδε Ὀδίογο ἰόν, 
86 δῃηά σ]νθη πα οομῃοίῃ ουἱ, ἰῃαὶ ἢ6 ἀ16 ποῖ. Αμπὰ ἔδοὺ δα] 86 8 ρ]Δῖ6 οΓ ῬΡΌΓΟ 

ρο]ά, δπὰ στανθ [ϑῃρταυθ] ὕροῦ ἰἰ, 6 τ[ῃ6 δηργανίηρδ οὗ ἃ βἰρῃοί, ΠΟΙ ΝΕΞΒΒ 
87 ΤΟ 5ΕΗΒΠΟΝΑΗ. Απὰ ἰδμοὺ βῃδὶ6 ρυὺ Ὁ ου ἃ Ὁ] 1866 [οογα], {Πδὺ 10 τπηᾶῪ Ὀ6 

[8Δη4 10 5881} 06] ἁροῃ 186 παλύγα [τυ 88]; ὑροῦ {86 ἸὈτοίτγοην [{τοπ[7 οΥ͂ ἐπ 6 τ ΓῸ 
88 [τἀτὈΔη] ἰζ 8ῃ4}} θ0θ. Απᾶὰ ἰΐ 5884}} Ἦ6 ὑροὴ ΑΒ ἰογεῃοδα, ἰπϑὺ ΑΔΓΟΙ ΤΠΑΥ [8ηἀ 

Αδτγοῦ 84] ὑθδγ [πΠ6 ἱπίαυ τυ οὐ [6 ΒΟΙΥ͂ να {ηρβ, τ Β]Οἢ 86 οὨλ ἄγοη οὗἁ 
[8ΓΆ6] 5}14}1 ἢ8!|1ΟΣ ἴῃ 811 1861 ΒΟΙ [βδογϑὰ ]) σ᾽ δ; δῃά 1Ὁ 881} Ὀδ δἰ γᾶγβ ΡΟ Β]8 
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89 Ογομοδά, ἐμαὺ (ΠΟΥ͂ ΔΔΥ̓ Ὀ6 δβοοορίοα Ὀεΐοτο ϑοθονδι. Απά ἕπου 8.810 Ἔπι Ὀσοϊ ἀθ ὺ 
[τϑᾶν6] [6 οοεί οὗὨ ὅπθ ᾿ΐμθη, δῃὰ ὕβουὺ β.16}0 τλδκα {μ6 ταϊΐτο [γ 8} οὐ ἤπθ [Ἰη6ῃ, 

40 δηῇ ἰδοὺ 8881} παῖ (8 [8] ρίγα]θ οὐ πϑοά]ο- σοτκ [δα τοϊἀογθὰ που]. Απὰ [ὉῸΓ 
Αδτομ᾿ 8 8008 ἴδοι Βῃδ]ῦ τϑῖο οοδίβ, δῃὰ ἰμοὺ 8.}8}0 τρδῖκθα ἴογ ἔπι ρ γα ]68, δα 

41 Ὀοπηοίϑ [6858] Βμ4}0 ὑΒοὰ τῇδ κο ἴοσ ὑμ6πὶ, θ᾽ ΚΊΟΥΥ [ΒΟΠΟΡ] πὰ ἴογ θεδαΐγ. Ἀπὰ 
ἰδοὺ 5810 ναῦ ἴθπὶ ροη ΑἝτοι ΠΥ Ὀτούμοῦ, δηα ἢ18 808 ψΠῈ Εἶπ; δῃὰ βῃδ]ῦ δῃ- 
οἰηί ἰΒοπι, πα οοπβθογαίθ [ογάδίη] ἴμθαι, δα βδη ΕΥ̓ {μ6π|, [πδὺ ΤΟΥ͂ ΤΩΔΥῪ ΤΠ Ἶ9 (6 Σ 

43 υηΐο πιθ ἴῃ (9 ργίϑβϑί᾽β οῇἶῖοθ [δηὰ {δμϑΎ 5.8}} Ὀ6 ρῥγίθϑίϑ απΐο 6]. Ἀπ ἰδοὺ βῆβαὶῦ. 
τα κὸ ἰμθπὶ Ἰΐθθη Ὀγθθοΐθθ ἴο ΟΟΥ̓ΟΣ ὑμῖν [[86 66 οὗὁὨ {8617} ΒΑΘ η 6885; ἔγοι {86 

48 Ἰοΐηβ θυθῆ υηΐο [Ποΐπβ αηΐ0] 86 ἐπὶ Ὧ8 ΓΠΘΥ 5}}81}} τθδοῦ : Απαὰ {Π6Ὺ 8}}4}} Ὀ6 ἀροὴ 
Αδζοῦ, δα ὑροὴ ἢΪ8. βοη8, ἩἩΠ6Ὼ {Π6Υ͂ ΘΟΙῺ6 ἴῃ ἀπΐο [60816 ἰπ0} [86 ἰδΌ6.86]6 οὗ 
(16 σοηρτορδίιοι [ἰθὺ οὗἉ τηθοίηρ], ΟΣ ΏΘΩ {ΠΟΥ͂ ΘΟ 6 ΠΘΑΥ ὑπίο (ἢ 6 8] 7 10 πλ]η9- 
(6 ἴῃ {86 ΠοΙΥ͂ ρίαδο; ἰμαὺ {ΠΟΥ͂ Ὀθαᾶν ποῦ ἰπίαυ γ, δῃὰ ἀἷθ: ἐξ δδλαδί δα ἃ βιδίαϊθ [ὉΓ 
ΘΥ̓ῸΓ υμίο δὲπιὶ δπὰ ͵58 [ἀπ υμίο [18] δοϑα αἴνοσ ἢ ΐπ, 

8. Τὴε Οοηπεδεοταίίοη 97 ἐλε Ῥγὶεδίδ. 

(παρ. ΧΧΙΧ. 1 Αννν ἐ}18 ὁ (π0 (Πἰηρ ὑμπαὺ ἰῃου 884} ἀο υπίο ἔμ πὶ ἴο ΒΑ]]οΥ͂, (ἢ θη), ἰο 
2 πιϊηϊϑῖογ αῃἰ0 πη6 1η (16 ῥτίοϑίβ᾽ οἱἶοο [ἴο Ὀ6 Ὀγίθθίβ το ΤῈ6] : Ταῖϊζο ὁ56 γουπηρ Ὀ0]- 

Ἰυοῖκ, δῃὰ ὕνο τϑιὰβ πἰϊπουΐ Ὀ]μαΪ8}, ἀηα υπ]θανθηθά Ὀγοδα, δηα οδῖκοδ υῃ]οανοποα 
τοι ροΓγρά [τηΐη] 64} πΊ 0} οἱ], δη ἃ παῖδε απ] ανθηθα δηοϊηίθα Μ]{}} Ο1] : οὐ ἡ μοδίθῃ 

8 ἤουΓ 8.84] ἰποὰ πηᾶῖκζο ἔμοπι.0 Απά ἰδοὺ 888}0 ραΐ [μ6ὶ ἰηῦο οὔθ βαβϑίοί, δῃὰ ὑσίηρ 
4 ἰῃϑὰ ἴῃ (ὴ6 Ὀαβίκοί, τὶ ἴπ6 0] ]ΟΟ Κ δηά {86 ὑνο τάβ. Απα Αδύοῃ 8πα ἢ18 ΒΟΠ8 

᾿ ἴδοι 888}} Ὀγὶηρ απο {86 ἀοον οὗ (δ6 ἐδογηδοὶο οὗὨ (6 οοηρστορδίίοη [ἰθϑηΐ οὗὨ πχϑεῖ- 
ὅ ἱηρ], δὰ 588ι4}0 ψαϑῃ (Πότὰ ψἰ ἢ παίοσ. Απά ἰμοὺ Βμδ}ὺ ἴδ κα 86 ραυπηθηῖθ, απὰ ρα 
Ὅροι δύο ἴμ6 οοδί, δπα {Π6 τοῦθ οὗἩ {86 δρῃοά, δα {π6 ὙῈ εἶ δΔηα [86 Ὀγοδβί- 

6 ρἰαἰθ, δῃά ρἱτὰ πἴπι πὶ [86 ουγίουβ ρίτα]6 [οι Ὀτοϊἀογϑ 610] οὗ [6 ϑρῃοά. - Απὰ 
ποι βῆ! ρα [86 ταϊίγα [[ὰγὈ8}} ἀροη ἷθ Ὠθ84, δηὰ ρμυΐ [Π6 ΠΟΙΥ στον ἀροῦ {Π6 

7 ταῖίγα [ἰὰγθ4η]. ΤΆθη 8840 ἰῃου [Απά (Ποὺ 8887 ἰδῖκο [86 δηποϊπιίϊηρ οἱ], δῃα ροὺν ὦ 
8 ὕροπ [18 684, δηά δῃηοϊηΐ ἢ. Απά μοῦ 8ῃ810 Ὀτίῃρ᾽ 18 ΒΟΏΒ, δῃα ρμυΐ οοδίβ ΠΡΟΒ 
9 ἴῃθπι. Απά (μου 588}} ρἰγὰ ὑπϑῖι ψ ἢ ριγ 168, Αάσοι δηα ἢ]8 Βοη8, πα Ρυὺ [Π6 Ὀσπηθίβ 

[δ᾽πα 6405] οῃ ἐμοπι: δηᾷ ὑμ6 ρῥγιοϑίβ᾽ οβῆοϑ [ργιθβύμβοοα ] 838}41}1 9 {ποτ ἴογ [Ὁ7] ἃ 
10 ρογροίαδὶ βίδίαίθ : δηά ἑδοι 888}0 οσοηϑϑογαίθ Αδγοῃ δῃηά ἢ]Β βοὴβ. ἀμπὰ ποὺ 888]} 

σδυ86 4 Ὅα!Π]οοἰς ἕο Ὀ6 Ὀτουρὰῦ [Ὀτίηρ [86 Ὀ0]]06Κ] Ὀδέυτο {π6 ἐἈΌΘΓΏ 8016 οὗ ἴπΠ6 ὁ0- 
στοραίίου [ἰοηΐ οὗἩ τηϑϑίϊησ]: δπὰ Αδοῃ δηά δΐ8 βοῃβ 888}} ραΐ [Π61γ βδῃμα8 Ὁροη 

11 τ΄6 Βοδα οὗὨἩ {μ6 θυ] οοῖς, Απά δου 8841} Κ|1] (86 Ὀυ]]οοὶς Ὀοίοτο Φομονδῆ, ὃν [ῃ9 
12 ἀοον οὔ [π6 ἰδθθγηβοὶθ οὗ [86 σοηρστοραίίοη [ἰδπὲ οὗἉ τηροϊϊηρ]. Απά ἰδοῦ Βμα]ὺ [8 Κθ 

οὔ [86 ὈΪοοά οὗἁἨ τ6 Ὀυ]]οοΚ, δηὰ ρΡὰΐ ἐξ ἀροπ [μ6 Βοσὴβ οὗ [δ δἱίδσ ψι ἢ [ΠΥ ΠΏΡΟΓ, 
18 πὰ ροὺγῦ 4}1 (πΠ6 Ὀ]οοά Ὀαϑίάθ ὑμ6 θοίζοπι [αὐ [80 Ὀ886] οὗὨ [6 αἰ. πὰ μοὰ 

5881} ἰ4Κ6 41} (86 ἔαϊ ὑμαὺ οογογοίῃ (89 πη ταγάβ, δῃᾶ {[μ6 οδὺ] ἐλαΐ ἐδ ἄρον [1οδ6 
ΔΌΟΥΘ] {μ6 ᾿νοῦ, δῃᾷ {6 ὕτο ΚίάηοΥβ, δηα 86 δι ἐδδὲ 8 ἀροη ὑμ6πι, πὰ Ὀυτῃ ἑλόπι 

14. ἀροη {{π 4114... Βαϊ ἐδθ Η169}} οὗ 86 θυ] οοἷκ, δηα ἷβ βκίη, δπὰ ἷ8 ἀυηρ, Βῃ8 του 
156 θυγὰ ΜΠ} ὅγο πιποὰΐ [μ6 σϑιαρ: ἰὐ ἰθ ἃ. βἰη-οἤδυίηρ. Του 88|8]0 δἷβὸ ἰδῖσθ Ο6 

[116 ὁ0Π67 τῶπὰ ; πα Αδγοῦ δηᾶ δ βΒοῃ8 8881} ρυΐ [140] ὑμοῖν Βδῃαβ ἀροι ἴΠ6 μεδά 
10 οὔ με τᾶπι. μὰ δου 588}1 818 Υ [80 τϑπι, απὰ ἫΝ Βῃ810 ἰ6κο Ηἷ8 Ὀ]οοά, δῃα Βρι1} 16 
17 ἃ τουηά δϑουΐ ἀροη {86 αἰίΐδε. Απά (βοὺ β884}} οαὐ [86 τϑῖλ ἷἰπῃ ῥίθοθβ, δηα 88} 

ἐπ ᾿Ἰηψαγάβ οὐ Βἷται [18 ἴῃ να Γά8], δῃα ᾿ἷβ ἰερβ, δῃά ρμυῦ ἰΐδηιν ἀΐο ἢ18 ΡΊ6668, δῃὰ 
18 ὑπο Βἴ8 οδ. Απά ἰμοὺ 8881} Ὀυτα π6 σμοἾθ ταῖλ ροὴ [86 8]8Γ: 1 ὦ ἃ Ὀυγηῦ- 

οὔδογίηρ υηἴο Φοβονυϑα : 10 ἠᾷ ἃ βιυϑϑί βΒβύΌσ, Δῃ ΟἸδυϊηρ 846 ὈΥ το [8 ἤσθ- Ὁ υ]ρ] 
19 υπίο Φοονδῃ. Αμὰ ἴδοι βμα]} ἰαῖκα {π6 οἱ βὸῖ τᾶπι; δῃὰ Αδγοη δῃα [18 80}8 8.18} 
20 ρὰυὶ [14Υ] {ποῖ Ββαμᾶβ ἀροῦ ἐμ Βεβὰ οὗ ἐμ8 ται. ΤΆθη 888}0 βου ΚΙ] (86 τϑπὶ, δηὰ 

ἴδ κα οὗἨ μἷβ δἱοοά, δηὰ ραΐ ἐξ ὕροη {86 ἷρ οὗ (Π6 τσ οἂγ οὗ Αδγοῃ, δπὰ ἅροη 886 
ἘΡ οὗ 86 τίρμ!ξβ οδν οἵ πἷβ βοῆβ, δῃᾷ ὑροι ἴ86 ἐμὰ πὶ0 οὗ ἐμεὶν τρις μδπά, δι ἅροῃ 
[80 ρστοδῖ ἰοθ οὗἉ {μοὶν τρδὶ (σού, δῃὰ βργίπκ]α (86 Ὀ]οοά Ὡροι (86 α]ίδῦ τουμὰ δθουΐ. 

21 Απάίμου 8881 ἰ8Κο οὗ (μ6 Ὀ]οοά ἱμδὲ ἐθ ἀροπ [89 4108, δῃᾺ οὗ (86 δῃοϊπίίηρ οἱΪ, δηὰ 
ΒρυΐηΚ]6 ἐξ ἀροὴ Αδγοη, δῃὰ ἀροα ἢἷβ ρβυτωθηίβ, δηα ρΟΙ ΗΪΒ Βοη8,) Δη ὩρΟῚ {86 ρΆ- 
ἸηΘη(8 οὗ αἰ ϑοηβ στ τῃ Εἶτα : δα ΒΘ 8881} 6 8 ]οττϑα, ἀπ α ΕΒ ρατιηθηΐβ, δηὰ ἢΐ8808, πὰ 

22. ἷθ Βοη8᾽ ρϑυτηθηίβ πῖ1ἢ κω. ΑΪ80 ἰΒοὰ 8}48}0 ἰδ κθ οὔ ται [86 [8 δηὰ {π6 τὰπαρ [180 
[αὐ ἰ41}1, ἀπὰ [89 ἔδλι (μδὺ οονοσοία [86 ἱππταγάβ, δμὰ (86 οαὺ] αδουό [1006 οΓ] (86 ᾿νε, 



110 ἘΧΟΡΌΒ, 

δηῃὰ (86 το Κιάπογβ, δηὰ {86 [δὐ (8. ἐδ Ὅροι ρου ποτα, δῃὰ ὑπ στρα Βῃου]άον ; (ον ὶξ 
28. ἐδ ἃ ΤΆ. οὗ Θοπβοοσγβδίίοη : Αμᾷ οἱ ἰοδῦ οἵ Ὀγοδά, δηἀ οῃϑ οδῖο οἵ οἱἱϑὰ Ὀγοδὰ, δηἀ οῃθ 
24 πϑίον ουΐ οΟὔὗἾ16 Ὀδβκοὶ οὔἿΒ6 απ]οδυθηθα ὑσεδα (μδὲ ὦ Ὀθέοτο δ ϑθονδὰ : Απα ἴδου εμα]ὶ 

Ρυΐ 411 [[π6 ὙΠ0]6] ἰπ (86 Β8η68 οὗἨ Αδγοῃ, δῃὰ ἴῃ 186 Βδηα8 οὗὨ 18 ΒΟΠ8; δηα βδδὶ]: 
20 νδνθ ἰΒ6πὶ [0 ἃ πανϑ-οδοσίηρ Ὀοΐοτο Φοθονδῃ. Απα ἰδοὺ 588} γϑοοῖγο [[81κ6] ὑδ6πὶ 

οὗ [τοι] μοῖρ μδηάβ, δηὰ Ὀυγη ἑΐοτι ρου {86 ΔΙΓΆΓ [ῸΣ ἃ [ροη {Π6] Ὀυτη-οἴἶδείηρ, 
ἴογ 8 βνοοῦ Βα ῸΥ θοἴΌτο 6 θόυϑῇ : Ὁ ἐδ δὴ ΟἸδτίηρς τη849 ὈῪ το [ἃ ἤγθ ΟΠδτηρ] ὑπῖθ 

26 Φοβονδβ. Απά δου β88}0 ἰ8Κὸ [πὸ Ὀγοδϑὶ οἵ [86 σᾶπὰ οὐ Ἀδγοῃ Β οοῃβοογβαίϊοῃ [οὗ 
ΑδΓΟἢ Β Τϑηὶ οὗ ΘΟὨΒΘΟΓΔΙΟΠ], δηα πᾶν ἰζ ἴον [88] ἃ γᾶνθ-Οσίηρ ὈοΙΌΓΟ ΦοΒονδὴ: 

27 δῃὰ [ὑ 8Π84}} Ὀ6 (Ὦγ Αμπὰ ἰδοῦ 588) ββδῃοι ἔΥῦῇ {86 Ὀγοδϑὶ οὗ [86 νδυθ- δυίηρ, 
δηᾶ [Π6 Βῃου]άοσ οἵ 86 βου οδεϊηρ, τ Β1οἢ 18 παν, δηα ἩΒΙΟΣ 18 Βοανθα ὑρ, οὗ 
(86 τϑῖ οὗἩ ὑπ [067 οοπδοοσβίίοῃ, ὀύεπ οὗ ἐλαξ ΒΊΟΝ ἐδ ἴον ἄδγοη, δὰ οὗ ἐλαΐξ π οὶ 

28 18 [ἴὉΓ 818 ΒΟΠΒ: Απά ἰΐ 888}} 06 ΑἝγοῦ᾿Β δῃηὰ ΒΪ5 ΒΟ; Β᾽ ὮΥ 8. βίδίπὖϑ ἴῸΓ στ οΓ ΤΟ [86 
οὨΣ] άγθῃ οὗ [βγϑοὶ ; [07 10 ὦ δὴ [84] Βοδυβι οβδειηρ : 8πᾺ 1 88} ὕ6 δὴ [84] ἢθανθ- βίην 
ἔργου ἰμ6 οὨ] άγθη οὗ [βγβοὶ οὗἨ (ῃ6 βδουιῆοθ οὗἉ {μοἱγ [18γδ6] οὗ {πο]}] ρϑδοθ- οἴ σΙηρβ, 

29 δυδη, [μον μοδνθ- οἶδε υπίο Φοθονδῃ. Αμά (Π9 ΒΟΙΥ ραγτηθηὶβ οὗὁἨ Αδγοῃ 8})8}1 Ὀ6 
80 ὲθ Βοῃβ᾽ δίϊον πὲ, ἰο ὃ6 δηοϊηἰδα ἐμπογοίη, δηὰ ἴο 6 οοπβοοσδίρα ἴῃ (θῶ. ἍἌἍπά 

{πα ϑοὸη (πᾶὲ 18 ᾿χὶοϑὺ 'ῃ Η18 δύθδ 88}] Ῥῃϊ ὑπθπὶ ΟἹ βεύθῃ ἀδγβ [ὅδνυθη ἀδΥ8 588}} 
δ6 οὗ ἷ8 ΒΟΏΒ Ὑ80 18 ῥσῖϑδβί 1 ᾿18 βίεδα ρμαΐ [θη οη], Ὑ Β6ἢ 6 Θομλϑί ἰηΐο (86 ἰδ- 

81 ὈΟΙΏΔΟ]ο οὗἉ [6 οσοηρτορδίίοη [δηΐ οὗὨ ταηϑοίΐηρ] [0 ΤΑἸἢἰδίοσ ἱπ [ἢ 6 ΒΟΙΥ͂ ρίαοθα Απάὰ 
ὑπο 8}8}0 ἰβκθ (86 σϑὰ οὗἨ ἰδο [οΓ7] οοῃβοογδίίοη, δὰ βϑοοίδθ [Ὁο]}] ἷβ 68 ἴῃ (86 

82 [8] ΒΟΙΥ ρ]δοθ. Αμὰ δγοι δῃα δΐβ ϑοὴβ β8ἢ}8]}} οδί δ 868}} οὗ [86 Γᾶπι, δηὰ (δθ 
Ὀγοδά ζά ὦ ἴῃ (80 μαβκοί, ὄν [π6 ἀοοσ οὗἁ [86 ἰΔΌογδ 019 οὗὨ {86 Θοῃρτερβίίοι [ἰδπί 

838 οὗ τηοοηρ]. Απα {ΠΟΥ͂ Β8]] δ. [Πο86 ὑμίηρβ ὙΒογο ἢ (δ [Ὑ ΒΓΕ 1 }} δίοποπιοης 
ΔΒ τη846, ἴο οοηϑοογαῖο ἀπά ἴο ΠΡΟΣ ἴοι; Ὀυΐ ἃ Βίγδηρο ῦ 888}} πού οδὺ ἐλεγοοί, 

84 Ὀδοδιιθ6 ΠΟΥ αγὸ ΒΟΥ. Απάὰ 1 δυρμῦοί (δ Η68} οὗἁ [Π ΘΟμβθοσαίϊομβ [οοηβθουδίοῃ], 
ΟΣ οὗὨ [86 Ὀγοδά, σουηδὶη ὑπίο [ἀμ0}}] {86 τιοσπΐηρ, (68 Ποῦ 58810 ὈΌΓΗ {86 το- 

80 τηδίπαον ΜΠ ἢχο: ἐΐ 88}8}} ηοὶ Ὀ6 οδίθη, Ὀθοϑῦδθ 1 ἐδ ΒΟΥ. Απά (δυ8 βμ6]} (δου 
ἀο υπῖο Αδζὸῃ δηὰ ἰο ἢ ΐβ 8οη8, δοοοσαϊηρ ἴο 8}1 ἐλίπσα ἩὮ]ΟΣ [411] (μ4}]1 Βανθ 
ΘοΟΙηΔη δα [866 : ΒΟΥ ἀδγβ Βα} ῃοὰ οομβθογδαίθ ἴδ 6 πὶ, 

4. Οὐυπεεογαίίοη απὰ Πεείση 97 ἰδὲ Αἴίαν 97) Βυγηπί-οδονίησ. 

86 Αμπά (δου Ββ.8]0 ΟῚ ΘΥΘΟΙΎ ἀΔΥ ἃ Ὀυ]] οἷ [0Γ 8 βἰη-οβδυϊηρ [ὉΓ δίοποιηθῃΐ : δηά 
(μοὰ 88] οΙθβῆβθ ὑπμ6 8]080, βοὴ ἔθου μαϑὺ τηϑάθ δὴ [ὈΥ̓ὦ τρδ κί ηρ] δἰἱοῃθεηθηΐ [ὉΓ 

91 10, Δα ἰδοὺ 8810 δηοϊηί 1, ἰο ΒΒ ΟὟ 1. δνθῃ ἀδυβ ἴδοι 8.18}0 τη |Κ6 8 [1286] 
αἰοηθηχθηΐ [Ὁ (86 6](8Γ, δα Βαη ο ἿὟ ἰὉ; δηα 1ὑ Βῃ8}1 6 8 ΔΙΙΆΓ πιοδϑί ΒΟΙΥ͂ : ψῆδῦ- 

88 ΒΟΘΥ͂ΘΡ ἰουομοὶ ἢ [89 Δ᾽} 884}} ΡῈ Βοῖγ. Νον (88 ἐδ ἐξδαΐ τι αἰ ἢ ἰμοὺ 808}Ὁ ΟἸῈΓ 
οτος {86 «Ἰΐᾶῦ : ὑπὸ ἰδ θ οὗ [860 ἔγβύ γϑᾶσ [ἃ Ὑ6ΔῪ 014] ΟΔΥ͂ ὈΥ ἀΑΥ ΘΟ ΠΔΙΪΥ. 

99 Τὴο ομϑ ἰδ ἰμοὺ 588} οὔ σ ἰῃ ἐμ τηογηϊηρ ; δῃα {86 οΟἴμοὺ ἰδ ἑῃουι ΒΠ8]} ΟΗΡ 
40 δἱ θνβὴ: Δπῃάὰ ψ| ἴἢ6 ὁπ δηλ 8 ἐμ εν ἀναὶ [ρατὶ} οὗ βουγ τηϊηρί θα πὶ (86 

ΤΟΣ Ρατί οὗ δὴ [84] δϊη οὗ Ὀοδίθη οἱ] ; δῃα {μ6 ἰουγίἢ ρατγί οὗ δῃ [8] κἴπ οὗ ψ]πθ 
41 ον ἃ ἀγ ] -οἰδυίηρ. Απα {86 οἴβοῦ ἰδ μου Βῃ8]ὺ ΟΡ δἱ θνθὴ, 8δηα β8}} 60 

{Βογοίο δοοοσαϊηρ 0 {Π6 τηοραί-οἤδυϊηρ οἵ [β88]1 οδδτ ψῖθῃ 1ὑ (86 ΒΆΠ16 τη68} -οΟἤἶσῖηρ 
88 10] {86 τηογηίηρ;, ἀπ δοοοχάϊηρ' ἴο {89 ἀτίη κ- οἰδυῖπρ ἐμογθοῦ [δηἀ {86 β8π|6 ἀτηΚ- 
ΟἸ ΣΙ], ῸΓ 8 βυθοῦ βΆύΟσ, 80 οὔδυϊηρ πηδάθ ὉΥ το [8 ἢγο- οὔδει] υπΐο ΦοΒΟΥΔΆΒ. 

42 Τλὶδ δλαϊξ δὲ ἃ οομπιίϊπ 8] Ὀυτηϊ-οἴδγίηρ ἐΒτουρηουῦ γΟῸΣ ψοπονδίοηβ αὐ {πΠ6 ἀοογ οὗ 
[86 {Δ ΌΘΓΠ8016 οὗ [88 οοῃρτορδίζοη [ἰοηΐ οὗ τηϑοίΐηρ] Ὀοΐοσθ Φϑβοσδὰ; σι θ γα 1 π|}} 

48 τηϑοί [πιϑοὺ 10} γοῦ, ὑο Βρϑβδῖ ἰμογὸ υηΐοὸ {π66.{ Απά ἔδοτο 1 Μ“1}} πιροί ἢ [86 
44 οὨ]άγϑῃ οὗ [δυο], απὰ ἐἦο ἑαδογπαοῖδ [πὰ 117 888}} Ὀ6 καπ οι θα ΌὈΥ͂ ΤΥ σίοσγ. Αμπὰ 

[ ν}}1 βδῃ ιν [86 ἐΔΌΘΓΏ 8016 οὗ {86 οομρτοραίίοι [ὑδηὶ οὗἁ τηϑϑέϊηρ], δῃὰ ἰδδ δ]ίδτ: 
1 Μ1}] 58) ΟΌΠὟ αἰδὸ θοΐἢ ΑΘΙῸ; δηᾶ ἢΪ8 ΒΟΏΒ, [ο ΤῊΣ βίο ἴο τὴη6 ἰῃ ἴδ 6 ῥυἹδδὶ β οὔ οθ 

45 [ἴ0 Ὀ6 ’Θ απο τ16]. Απάὰ] 11} ἀπ} διηοηρ 6 οὨ!Π] άσοϑη οὗἉ [βγϑεὶ, δῃὰ Μ1}}} Ὀθ 
40 {86 ὶγ . Αμὰ {8 6Υ 8}|8}} Κπον (μα 1 απὶ Φοιονδῆ {πεῖν αοα, ἐμδὺ Ὀγουραΐ ἔΒότα 

ἴοσί ουἱ οὗ {π6 ἰαπά οὗ Ερτρί, ἰδὲ 1 τιδὺ [πὰρ] ἄν 76}} δυιοὴρ ἔμθια: ἱ ἀπὶ «6 }0- 
υδὴ (μοῖν αοά. 

ὅ. 726 ΑἸίαν 977 7ποοπδε. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΧ.Ι. ΑνΡ ἴδου 588] τηδκο δὴ δία ἰο Ῥυγῃ ᾿ῃΟΘΏΒ6 ὍΡΟΙ: οὐ Βμ1{ {1πὶ 
2 [0804] ψοοα 884] μοι πᾶ ῖκθ 1. Α οὐδὶὺ δλαϊ δὲ (Π6 Ἰεηρίὰ ὑμαγοοῖ, δπὰ δ ουδὶΐ 
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(86 Ὀχοδάτ ὑδμοσθοῦ; ΤΟ γ-ϑαῦδγο 8841} ἰὺ θ6: δπᾶ ὑνο οὐδ δλαϊί δὲ (86 μοῖρμι 
8 ἐδογϑοῖ: [06 ΒΟΓΏΒ ὑπ ΓΘ δὲ οὗ (86 βδμο [οὗ οὔθ ρίϑοβ πῖὰ 11]. Απά {ποὺ 

8880 ΟΥ̓ΟΥΪΔῪ 10 1} Ρυγθ ρο]ά, [86 ἴορ ὑδογθοῖ, δῃὰ [6 βἰάθβ ἰπμθγϑοῦ σουπὰ δδουΐ, 
8η6 τ|16 ΠΟΓΏΒ υὐειροῖ: δα (μου 8.8}0 τραῖκο απο [[0Γ] ἰΐ ἃ ὁσόσῃ οὗ ροϊά σουπά 

4 αρουϊ. Απὰ ὑπο ροϊάθῃ σίηρθ Βμ4}0 [ποὺ τάδ ἰο [{0Υ] ἃ πάθον [Πῃ6 οτόνῃ οὗ 1, 
Ὀγ {86 πὺ ΘΟΥΏΘΥΒ [ΡΟ {86 ὕνο ΗΔ} Κ8] ἱμογθοῖ, Ὀροπ {π6 ὑν)1ὸ 81468 οΥ̓ ἰὺ 8141} ἔδμοιι 

δ τη8ο ἰδ; δῃά {ἘΠ 60 8}}8}} 06 [0 Ρ]8068 ἴὉΓ {86 βίδινοβ ὑὸ Ὀθδν 1ὑ πὶϊῃ4] [108]. Απά 
ἰοὺ 8810 πιδῖκο [Π6 βίαυϑ οὐ βιι:ὑ{ἶτὰ [6 08018}] τοοά, δ! οΟνουϊαΥ ὑπ ότὰ τ ἢ ρο]ά. 

6 Αμὰά δου βμδὶζΐ ρυὺ 10 Ὀοΐογθ (86 ν6 1} ἐμαὶ ὦ ὈΥ [86 ΔΥῖκ οὐ [Π6 ὑοϑ πον, Ὀοίογο [86 
7 τοϑγογ-ϑοδί ὑμδὺ 8 οὐδοῦ {86 ἰοΒυ ΟΠ, ὙΒΟζΘ 1 {111 τηϑοὶ ψ ἢ [ἢ66. Απᾶᾷ Αδγοη 

888}} Ὀυχῃ {ΠΘΓΘΟῚ βυγθϑὺ 'ΠΟΘΠΒ6 ΟΥ̓ΘΓΥ͂ ΤΟΓΏΪηρ : ΏΘη Π6 ἀγΟΒβοί ἢ [{Υϊπλπηθ. }} ἐδ 
8 ᾿διιρβ, Βθ 88}8}} θυση ᾿ΠΟΘΏΒΘ ὍΡΟΩ 1. Απαὰ σι πθὴ Αδζγοῃ ᾿ἰρηὐδί [βοιίϑί ἢ} ἃρ] (89 

Ἰδῖὴρβ δὖ θύϑθη, ἢθ 8881} θυγη ἱποθῆθθ ΡΟ ἰὗ [στη 11}, 6 Ρογρϑίι8] ᾿ῃοθηβθ ἰξῶτο 
9 Δοδονδὰ ὑπγουρηουϊ γΟῸΓ ροπογδίίοηβ. ΥὙ 88}|8]] ΟΗ͂Σ ὯΟ δίγϑηρο 'ἤοθηβα ἐμ θ , 

ΠΟΙ ὈυΤΏ 106 [Ὀυτη-οἤδυϊ ἢ ρ], ΠΟΥ τηοδί οΒδσίης [1168]- ΟΠ ΓῺ] ; ΠΟΙΓΒΘΣ 88}}} 
10 γο Ροὺγ [8η4 γ6 8}8}] ροὺυγ 0] αἀγ Κ- ΟΒδτῖηρ' [ΒΘσθοῦ. ἀπά ΑἌσοη Β}8}} πη ῖκο 88 

[1286] διἰοποιηθηῦ ἀροῖ [101] [Π6 ΒΟΙΏΒ οὗ 1Ὁ ὁπο6 ἴῃ 8 [{Π6] γοᾶγ σι (6 Ὀ]οοά οὗ 
{86 8β'η-οδσίπρ οὐ δίοπθῃθηίθ: ΟΠ09 ἴῃ ὑΠ6 γ6δγ 888}} [8 τηδίκο δίοποιηθῃηῦ ὕροη [01] 
1. τουρμουΐ γΟῸΣ ροηΘΓβ 0:8: ἰΐ ἐδ τιοϑὺ ΒΟΙΥῪ απίο Φο μου. 

θ. Τ΄ε Οοπίγίδυίίοηδ 70γ ἰδλα ϑαποίματῳν (Ῥοϊϊ- (α2). 

11,12 Αμάὰ «6ῃονδὴ βραῖκθ υπίο Μόοβεβ βαγίηρ, βοὴ ἔβοὺ ἰδκοδῦ (86 δπὶ οὗ [86 
οὨ] τα οὗ [8.86] δῇοσ [δοοοσαϊηρ 0] ἐμ ῖν πυτα θοῦ, ἔῃ 6 888}} [Π6Ὺ ψῖνϑ ΘΥθΥΥ πλΔἢ 
8 ΓΒΏΒΟΙΩ [ὉΓ 18 800} υηΐο Φομονδὴ, θη ἰμοὰ πυτηθογοδῦ {Π θη; {μΠ8ὺ 1Π 6.6 Ὀ6 [ἸὩΔγ 

18 6] πο ῥΪαρυθ διμοηρ ἔμ πὶ, ἤθη ἕλοις πυτηογοδί θαι. ΤΆΒ (Π6Υ 8}8}} σῖνο, δυο υΥῦ 
ΟὯ6 ἰδεῖ ῥαβϑοίῃ δλοηρ [οὐδοῦ υηΐ0] ὕπο ἐπδύῦ Δ ΓΘ ΠΑ ΟΓΘα, μ8] ἢ ἃ ΒΒ οὶ δον 
[Δοοογαάϊην (οι (86 ΒΒ 6 [κ6] οὗ [16 Βαῃποίθδ Υ : (8 Β[61κ6] ἐδ ΠΘΕΤΥ ρζΌΣΔἢ8): δὴ [8] μα! 

14 βοΚ6ὶ δλαϊΐ δὲ (86 οἤδγίπρ οἵ [πο] Φοβονδῃ. ΕΥΘΥῪ οπα (μαὺ Ῥϑββθίῃ δον, 
[ονοῦ υπίο] ἔπι (μδ0 ΔΓΘ ΠυϊαθοΓοά, ἔγοπὶ ὑΘΏΪΥ ὙΘΔΙΒ Ο]ἃ δῃα δΌΟΥΘ, 8}8}] σῖὶνθ 

15 δὴ οδογίηρ υπίο Φο βουνὰ [9 μονδ᾿ 5 θυ ηρ. Το το 8}}8}} ποὶ σῖνϑ πιοσο, δά 
(86 ῬΟῸΓ 8Π|8}} ποῖ γίνϑ 1688 [88η 881} ἃ [[Π6 ἀμοεῖ ἐμανο ψθοὴ ἐΐον ρῖνο δῃ οβδτ- 
ἱηρ υπίο Φοπονδὴ [ρῖνο Φοθονδμ οΒδυϊηρ], ἴο Θ 8 [Π186] δίοποιηθῃηΐ [ὉΓ γοῦΓ 

16 βου]8δ. Απὰ δου βμα]ὺ ἰαΚο ὑμ6 δἰοῃοιμθηΐ ἸὩΟΠΘΥ͂ οὗ [!}ΓΟ11] (86 Ομ] άγθῃ οὗ [5τ86], 
δηαὰ β8δ)ὺ δρροϊηΐ 10 0 (ῃ6 βουνΐοθ οὗἩ ἐμ ἱδθθγη 8016 οὗὨ [86 οοῃρτοραίίοη [ἰδπΐ οὗ 
τηοοίϊηρ] ; ἰ;δύ 10 τηΔῪ 6 [Ὧπά 1{ 81}4}} Ὀ6] 8 τη ϑποσ8] αηΐο [10ΥὙ] (86 ΟὨΙ]άγσῃ οὗ 
1βγϑοὶ Ὀδέίοσο Φε δον, ὕο τααῖκο δ [π286] δἰοῃθπιθηΐ [Ὁ γοῦΓ 800}8. 

7, Τλε Ζαυεν. 

17,18 Απὰ ομονδ βραῖο απΐο Μοθθβ, βαυίηρ, ΤΠοῦ 8881} 4180 Τρ ῖζο ἃ Ιϑιύθὺ οὗ ὈΓΆβ8 
[οΟΡΡ61], δῃὰ μἷ5 ἴϑοῦ αἶϑο οΓ Ὅγββθ [1189 Ὀ886 οΓ ΘΟΡΡΘΓ], ὕο ψαβὰ εοὐλαΐ [18]: δηά 
ὑποὺ 588}0 ρυΐ 1ὸ θούπϑοι ἐπ 6 ἰΔὈΘγΏ 8016 οὗὁὨ [816 ὁ0η οη [ἰδηΐ οὗ ἘΠΡΘΗΠΑῚ δηά 

19 {86 δἰίαγ, δὰ ἰμοὺ βδ])Ὁ ρυΐ νχδίσ. ὑπογοΐῃη. ΕΓ Ὦ 8δηα [158 ΒΟΏΒ 888} νναβϑῇ 
20 ἐμοῖν Ββδηᾶβ δηά {ποὶν ἔθοαϊ ἐμβογοϑὺ [τοπλ 11]: ὙΒΘῺ ὑΒ6Υ ρῸ ἰηΐο [89 ἐΔΌΘγΏ 8616 οὗ 

[86 οοηρταρδίίοη [ἰδηΐ οὗ τηοοϊηρ], (ΠΟΥ 80}81}1 ψα8} τ πύον, ὑμαὺ ΤΠ6Ὺ α16 ποῖ; 
ΟΥ ΜΠΘΩ ΠΟΥ ΘΟΠ16 Π6ΆΓ ἴο {86 Δ[8. ὑο πλϊηἰδίογ, ἴο θυση Οἤδεῖηρ, πιδᾶθ ὈΥ̓͂ ἤτο [8 

21 βγθοβδυίηρ] υπίο Φομονϑὰ : 80 ὑΠ6γ 588}1 ΑΒ ὑποὶν μδηα8 δηα {Ποἷγν [δοί, (μδὺ ΠΘΥ͂ 
ἀϊα ποὺὶ: δηά ἰΐ 818}} 6 ἃ βίδιαἴθ [Ὁ δυὐδγ ἰο ἤθη, δυό ἴο πὶ δηὰ ἴο [ιἰβ βοοα 
τσουρδοῦς {μι 6 1} σΘΠΘΓΔΙΟΙΏΒ. 

8. 71 λοῖν Αποϊηέξηρ Οἶ. 

22, 98 Μοτγϑονοῦ “6 μονὴ Βραῖκα υηΐο ΜΟΒΘθ, βαυϊηρ, ΤᾺ ΚΟ (πο αἶθὸ ππίο {πθ60 ῥγΐῃη- 

οἶρ8] βρίοαεβ [86 ομίθ βρίθθ8], οὗ ρυσ [βονηρ]) παγττὰ ἔνθ Βυπάτγοα δροζεΐβ, ἀπὰ 
οὗ σνϑοὶ οἰπηδιηοη [8]} 80 τπηυοῖ, εὐοπ ὑτο Βυπαγοα δπὰ ΠΥ δλοζοῖδ, διὰ οὗ ϑπθοῖ 

24 οδ]δπυϑ ὑπὸ Βυηαγοα δηὰ ΠΗ͂ δλοζοῖθ, Απὰά οὗ οδβδὶδ ἔγο ῃυπαάγρα δλεζοῖδ, αἴϊογ [86- 
25 οοτάϊηρ [0] {}:6 586 6] οὗ {86 βαποίυδεΥ, δα οὗ οἷ] οἰἶνϑ δὴ [οἱΐνθ 01] 4] μἴη : Απὰ ἴμοὰ 

88.411} τη Κο 1ΐ δὴ οἱ] οἵ ΒΟΙΥ οἰπίπιδηΐ [ἃ ΒΟΙΥ δῃοϊηἷπρ; ο11], 8 οἰπίπηθης οοπρουπάὰ 
[οοτμρουμπι6α] αἴνος (16 ἀεί οὗ [π6 Δρού ΒΘ ΟΔΥΥ [8 ρεγβιπηεὰ οἰπίτηθηΐ, (86 πογῖς οὗ [80 

11 



113 ἘΧΟΡΥΞΗ. 

22. ρουδιπι 677: 10 8881} Ὀ6 8ῃ [84] ΒΟΙΥ δῃοϊηϊηρ 01]. Απᾶ δου δβιδ]ὲ δποῖπί {ῃ6 
ΚΔΌΘΓΠ86016 οὗ {ῃ0 οοηρτγοραίίοα (βοσον [{Πογοντῖ ΒΒ (μΠ0 ἰρηΐ οὗ ταροιηρ], 

27 αδῃὰ ἰη6 δὲῖκ οὗ (6 ὑθΒΕ ΠΟΥ͂, Αμά {86 4016 δῃϑὰ 811] διῖ8 γσϑββϑὶβ [118 ἔσηϊυΓ6], 
δΔηὰ [16 οβηα]οβϑίϊοὶς αθὰ 18 σϑϑϑοὶβ [1{8 ἀὐμδι νὰν δηα {16 δἰΐδυ οἵ ἰποθῆβθ, 

28 Απὰ (ἢθ α]ίδν οὗἨ Ὀυτηῦ ΟἸδυῖηρ τ ἢ 411 ἢ18 γθβ8618 [118 ατηϊγ6}, δηα [86 ΙΑ ΥΟΓ 
29 δηὰ ἢ18 ἰοοὺῦ [18 θ6486]. Απάὰ ἰδοῦ β8ῃ8]0 βδῃοι Εῦ ἔμϑγα, [μα΄ (ΠΟΥ͂ ΠΙΔΥ͂ Ὀ6 πηοεί 
80 ΠΒΟΙΥ: τηδίβοονοσ [ἩΒΟΒΟΟνΟΥ] ἰουομοί ὑμοῖὰ 8881} Ὀ6 ΒοΙγ. Απα ἰδοὺ βῃδὶζ 

δηοιηῦ ΑΔΙῸΏ δηα ἢΪ8 Β0η8, 8η4 σοῃδθογαῖθ ὑμθη, ὑμαΐ ἐλ ΠΊΔΥ͂ Τα ηϊθίον αηΐο 
81 πιθ ἰῇ {Π6 Ὀγίθβι β οἤοθ [10 Ὀ6 ῥγίϑδίβ υπΐο τω6]. ἀπά ἰδοὺ 884}0 βρϑαῖκ υπίο {86 

σὨ] ἄγοη οἵ ἴβγϑοὶ, βαγίηρ, ΤῊ Ϊ8 εἶδ! ὃ6 81 [4] ΠΟΙΥ δποϊηπίηρ οἱ] υπΐο πὶ ὑβγουρἢ- 
82. ουὖύ γΟᾺΓ ροηογϑίοηβ. ἰἼροη τδ Β ΗΠ βῇ 8}8]] 10 ποῖ Ὀ6 ρουγοά, πρὶ 88}8}] γο πλϑδκθ 

απν οἶον ᾿ἸἸτΘ 10, αἴνον [8.6 οοπιροβιίοη οὗ 1 [8 γθ 8.18}} τηα!ζθ βοῃ6 {π|Κ6 1ὑ ψ ἢ 15 
88. ῥτορουί0}57: 1 8 ΒΟΥ, απὰ 1ξ Β.}8}} θ6 ΒΟΙΥ υηΐο γου. Ὑ ΒΟΒΟΘΥΘΡ οορουηάοί ατν 

Κα 10, ΟΥ̓ ΜΏΟΒΟΘΥΟΣ ρα οί απν οὗ ἐδ ὉΡοὴ ἃ δΒίγβηροῦ, 888}} ὁυθη [6 δι811} Ὀθ οαΐ 
ΟἹ ἔγομλ δβ ῬθΟρΙ6. 

: 9. 7λε 7πεεηεέ. 

84. Απά ΦΔοῃονυδῇ βαϊά υπίο Μοβοβ, ΤΆΚΟ υηΐο ἔπ60 βυθοῦ βρίοθϑ, βίδοίθ, δα ὈηγοΒδ, 
8δηἃ ρΆ]Ρθδηυτα; ἐΐό86 Βιυθοῦ βρίοοθβ Ὑ 1} ΡυΓῸ ἔγαη Κίποθηβο : οὐὗὁἁἨ δ ἢ 884}} {μδγο Ὀ6 8, 

85 Κα ὡδῖσλέ [8η Θ408] ρϑγὶ]: Απα δου 584} τηβῖο 10 ἃ Ῥοσέσσηθ, ἃ οοη δοίΐοη, ΔΗ 
[86 τὺ οὗἩ [86 Δρούίδοολτυ, ἰθπηρογοα ἰοροῦθ ον [πᾶ ῖκο οὗἁ 10 δὴ 'ΏΟΘΏΒΟ, 8. ρογταθ, [ἢ 6 

86 ψοῦῖκ οὗ [π6 Ρουτηου, παρ ΗΝ δ ΓΘ, απ ΒΟΙΥ: Απα ἰδοὺ 884} Ὀοδὶ δοηια οὗ 10 ΨΘΣΥ͂ 
ΒΙῺ811 [1Ὁ 8.Π6], δῃᾶ μευ οὗἨ 10 Ὀοΐογθ 86 ὑδβυ  ΠΊΟΩΥ͂ 1ῃ 086 ἐΔΌΘ 8016 οὗ [ῃ6 Θοηστορδ- 
οη [θη οὗ τηοοίϊηρ], ΤΠ6ΓΘ 1 Μ{1}1} ταϑοῦ τ} (866: 10 884}} Ὀ6 απίο γου τηοβὺ ΒΟΙγ. 

97 Απάὰ αϑ [ον (μ6 ροσίαστηο [πὰ (δ ᾿ποθηθ6] τ 8 16 (μου Β.}84}0 τηδκ6, γ9 881] ηοῦ 8 ΚΘ 
ἴο [01] γουγβοῖνοβ δοοογάϊηρ ὕο {86 δσοταροβιτοη [ΠῚ 1[8 ῬΓΟΡΟΣΕΟΙΒ]: 10 888}} ὈΘ 

88 υπΐο {πθ6 ΒΟΙΪΥ ον [υπίο0] Φοθονϑῃ. ἘΝ Βοβοθνοῦ Β84}} τζϑδο [τη κ6 877 {|κὸ υπίο 
(Πα, ἴο 8116}} ἐβογοῖο [{π γ6 0], 8.}8}} ὀυϑθῃ [}6 5841}1] 06 ουΐϊ οΝ΄ ἔγομῃ 818 ΡΘΟΡΙ6. 

ΙΨΡ. Τὴο Ασοβίίοοίβ. Τὸ Μεδδίον.- ποντϊκηδη Βοσαϊοοὶ δηᾷ 8 Τοοδίϊΐοη. βιδοτοὰ Ατί. 

ΟΗΑρ. ΧΧΧΙ. Ὶ, 2. πὰ Φοβονδὴ βραῖκο υηΐο Μοβϑβϑ, βαυίηρ, ὅθ, 1 βανθ ᾿δ]]οᾶ Ὀν 
ὃ. π8π|6 [βοζαΐϑοὶ ἐδθ ϑοῃ οὗ Ὁ τὶ, [π6 βοη οἵ Ηυτ, οὗ ἰμο ἐσῖθα οὗἩ Φυάδῃ: Ληὰ 1 δανϑ 

Β]1οα Ὠΐτα πὶ [16 Βρ!τιῦ οὗ αοά, ἴῃ νι ϑάομῖ, αηα ἴῃ ὑπ ἀογβίδηϊηρ,, δηα ἴῃ ποπ]οάρο, 
4 δῃᾶ ἴῃ 811] τῶδῃποῦ [ΚΙ|η45] οὗἨ του κιιδηβαὶρ, Τὸ ἀνθ συπηΐηρ [8118] ψουκβ, ἕο 
ὃ σψοῦϊζ ἴῃ μο]4, δπᾶ ἴῃ βῖϊνοῦ, δῃὰ ἴῃ Ὀτγαβθ [ΠΟρΡΡ6Γ], Απά πὶ ουὔίηρ; Οὗ Βίοῃ 5, ἰο βοΐ 

ἑλϑηι, [Βύο 68 ἔοτ' βοί(1ηρ], δα ἴῃ οατνίηρ ΟὗὁἨ {πα θογ, ἰο τουῖς ἴῃ 811 ωϑηηον [Κἰη45] 
6. οὗ πογϊκδηβδίρ. ἢ Ι, 6 Πο]4, 1 αγοὸ ρίνϑη τ ἢ πἴτὰ ΑἸΒΟ 40, ἐμ 9 Βοη οὗ ΑἸ ιἶβα- 

τηδοΐὶ, οὗ {86 {ὙἸ06 οὗ δη: δηὰ ἴῃ {π6 μϑαγίβ οὗ 811} (ῃδὲ δγὸ τὶ ῖϑϑ- βοασίρα 1 ἤδαγὸ ρυΐ 
1 νι βάομι, ἰμαὺ {ΠΟΥ͂ πηαῖζο 811 {πα΄ 1 ανθ οουιηδηαοα {μ60: ΤῊΘ ΔΌοτΏ8ο]6 οὗ ἐῃ9 

οοηρτορδίίοη [ἰδηὺ οὗἁ πηοοίΐϊηρ], δηα [86 δὐὶς οΥἁΎ {Π6 ἐδβι ΟΠΥ͂, δῃηἃ {6 τηογογ-δοδὺ 
8 (μαὺ ὦ ὑπμογθαρου, δηα 811 (86 Τυχηϊΐατο οὗ 1Π6 ἐΔΌόγη 8616 [680], Απά {Π6 ἰ40}6 δπὰ 

δἷβ [119] υτηϊίαγο, δηα [86 ΡυΓα σδῃ βίο τ [ἢ 811} μἷ8 [118] διγηϊζυγο, απ 1Π6 ΔΙΓΔΓ 
9 οὗ ᾿μοθηβὸ, Απὰ ἔδθ δ] 8 οἶ᾽ θυγη ΟἸδυίηρ τὶ 411 818 [109] δυτηϊαγα, δηα {Π6 αν ο 

10 δῃὰ Βῖβ ἔυοὐ [18 Ὀ486], Απὰ {86 οΟΙοίμβ [ρϑυτηθηί8] οὔβοσνιοο, δηὰ (86 ΒΟΙΥ ραυταθηΐβοῦ 
Αδγοη ἴδ ῥγτθβί, δῃα [86 ψαγπιθηΐβ οὗ ΒΒ ΒΟΏΒ, [0 τ ἰβίον ἴῃ [86 ργιοδὶ Β ΟἤἿοα [89 

11 ργίθβίβ], Απά (ποθ δηοϊηϊηρ οἱ!, 8η4 5σνγοϑί ᾿ΘΘΏ86 ῸΓ (86 ΒΟΙΪΥ »ίαρο: ϑοοοσαϊηρ ἴο 
8}} ὑπαῦ 1 πᾶν οοχαηδηαθα [μ66 884}} (ΠΟΥ ἀο. 

Υ. ΤΒὸ Οουάιιίοη οὗ [86 Ψι ΔΙ οὗ ἐμ ΕἰαΔ], ΤῈΘ Βα θδίδ. 
12,18 Απά Ζ6Ββονδῇ βρβαῖκο υὐΐο Μοβεβ, βαυίηρ, ὥρϑακ (βοὰ 4180 πηΐο {π8 οὨ] άγθῃ οὗἁ 

[βγϑ6], βαγίηρ, ΟΕ ΤΥ ΒΑ ΔΙ8. γα 58.811 Κοϑδρ: ἴον 1 ἐθ ἃ βίρειι Ὀθύνθθηῃ τὰ6 δηὰ 
γοῦ ἱπγουρμουΐ γοὺ ροπογαίίοηβ; (αὐ ψ6 τ} ΚηΟΥ (μαῦ 1 απὶ Φθμονδὰ ἰῃδὺ ἀοίἢ 

14 βδῃοι γ γου. Υὁ 888}} Κορ {8:9 βα Ὀθδίῃ {πογοΐοσο [Απά γο 88}8}} Κϑθρ 0Π:6 Βα Ὀδί 7; 
ἴον 1 ἐ8 ΒΟΙΥ υπίο γοῦ : ΘΥ̓ΘΙΥ͂ ὁη6 (δἰ ἀ6Ά] 60} [Ῥτοβιδθί }] ̓ξ 8:8} βιιγϑὶυ θῸ ραϊΐϊ ἴο 
ἀδϑίῃ : [ὍΣ βοβόθυοσ ἀοοί απ ψοτὶς ἐμογοίη, (μὲ 8ο0] 8}1411 Ὀ6 ουΐ οὔ ΤΓΟΤ δπλοηρ 

16 μὶβ ΡῬθορὶθ. ΚΚ.'χ ἀδὺβ πιαῦ σψοῦῖς Ὀ6 ἀἄοπο; θα ἰπ [ο0η] (16 βουϑῆίῃ ἐδ {Π6 [4] 58Ὁ- 
Ὀδίῃ οὗ τοϑί, ΒοΙ͂γ ἐο ϑϑβονδὴ: Ἡβοβοθνοῦ ἀοϑίἢ απ ποτὶ ἰπ [06] (86 Βα δι ἀαΥ, 

16 ἨΘ 5888}} ΒΌΓΟΙΥ Ὀ6 ρμαὶ ἴο ἀοαίῃ. ὙΒογθίογα {16 δ] σθαι οὐ ἴβγϑθὶ 5}}8}} Κϑδρ {}6 
ΒΑ ὈΡδίἢ, ὑο Οὔβοσνθ ὑπ6 βαρθϑ ἢ} Γπτουσμουΐ {Ποῖ ροπογαίϊομϑ [00 [858] ἃ ρογρεῖῃ) 

17 φονθηδηῖ, [0 ὦ 8 βίῃ Ὀούνθθη τ6 δηα {6 οἰ] άγοῃ οὗὨ [ἴβγϑοὶ 0 δυϑῦ: [ὉΓ 12 δὶχ 
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., ἄδγα ες Βόνδὴ πιδάθ βϑανθὴ δῃηα θϑγίδ, δῃ4 οἡ [δθ βονθῃη(ἢ ἀδΥ ἢθ τοβίθα, δηᾶ τγᾶβ 
18 τοίγοβῃδσά. Αμπά Β6 ρᾶγθ υπΐο Μοβθβ, ψίθη ἢ6 δά τη866 8} Θμα οὗ ΘΟΙΩΠΆ ΠΏ; 

᾿[8Β Κρ] πῖῦὰ Βίτα ἀροὴ τηουηΐ ὅ1η8], ὕνο [086 5] (8068 οὗἉ [οὗ (Ἀ}6] ἐεϑιποΏγ, 
[40 168 οὗ βίοῃβ, γι θα Μιὰ [86 ἥπρον οὗ αοα. 

ἘΧΕΘΞΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ,. 

Το οτἱκίη οὗ ἐμ9 ἰδΌθγ 8016 8 ἐν ὶσο τοοοτἀοὰ 
ἷπ Εχοάυδ: ἔγξί, (σοπδίἀογοα ἔγομῃ ἰΐ8 ἀϊνὶῃθ 
ἷ 46) 88 ἃ οοϊειηδῃά οἵ αἀοα, ΟΥ (οοπδί ἀογθὰ ἔγοπι 
ἐϊβ υϊηδῃ 546) 88 ἃ Υἱβίοῃι οὐ ἰάθαὶ (ὑπὸ ἰδΌθ᾽- 
Ὡδοῖὶο Ὑπῖοι αοα βηονγοα ΜΟοβ68 ου ἐμθ σῃοπῃϊ), 
ΧΧΥ.-Χχχὶ. : ΒΟΟΟΠΟΪΥ, 85 (06 δἰδίογ σαὶ ἔδοί οἵ 
ἐμβο οχϑουϊίου οὗ ἐ86 Ὀυϊἀΐπρ οὗὨ (89 σοῦὶκ οοτὰ- 
τηδηἀοα ὉΥ Ψοδόγϑὶ, Ὀαὶ ἱπογγυρίθα ὈΥ [86 ιΐ8- 
ΛΟΥΥ οὗ 89 ροϊάθῃ οδ)]ΐ, χχχνυ.- χὶ, 
ΤῸ ἰδΌΘΓΠΔΟ]. 16 ποὺ ΙΔΘΓΘΙΥ͂ ἃ Ὀ͵ἾδΔ66 οὗ γοῦ- 

Βεὶρ ; Ὀαΐ, 858 Ὀοΐης 86 Βουβ6 οὗὨ (πο ατὶς οὐ [ἢ 9 
δογϑηδην οΓ οὔ ἰδμο ἰδ Ό[68 οὗ {0 141Κ7, δῃη 48 Ὀοΐη 
ἐδοὸ Βοιϑο οὗ 9 [ογὰ οὗ (0 σονοηϑηΐ 0 τηδηὶϊ- 
[ε515 Ηϊ τ 86] ἴῃ ἰη6 ΗΟΙΪΥ οὗ δοῖϊ98, 1ἰ 18 γϑί οἵὗἁ 
8}} ὑπὸ οδοίγο οὗ (ἢ ψθοΐο Ἰορὶβ᾽δίϊου δαὰ ἰδ9 
Τοδίάθηοο οὗ {86 Ἰατχῖνον ΗΪἰπ)8691, τ ο ΒοὶὰΒ 
ΒΌΘΔΥ Ὀοί ΘᾺ {86 δον δὶ ΟΥΟΣ ΗΪΒ αν, δηἀ 
ἩΠῚ ποῖ ἰοὺ ἰξὲ Ὀδσοι!ο ἃ ἀοδὰ ογάϊνθῃοοθ, ὃὈυΐ 
ΤΩΔΪ 65 ΒΏΌΓΟ (δαί ἔγοπι ουἱ οὗ (19 ΒΟΥ οὗἁ δΒοΙῖ68 ἰἰ 
8.811 στοῦ ἰηΐο ἃ ᾿ἰνίηρ Ῥονοῦ. Ηθδοθ, [Π676- 
ἔογο, {μιὸ βίου οὗὨἨ ἰδῖβ ἱπβιξι αἱ] ῬΓΟΡΟΥΪΥ 
βίδη β πὶ Εχοάυϑ, ποὺ ἰ [ουἱΐουθ, ΦοΒοΥδἢ 88 
τοἀοοιηοὰ Ηἰδ ῥϑορῖο ουὲῤΔ οὗ 89 Ὠουϑ6 οὗ Ὀοηά- 
89, δὰ Ὀτγουρὶ ἴπθαι ἰο ΗἿδ ΠΟΙΥ͂ Βουβο, τ ὁ ἢ 
ἦΒ δὲ ὁη66 ΡαΪδΔ00, ἰθι}}9, δηὰ σουτί-Πουδθ, ΟΥ̓ 
ῬαΌ] 6 χαιβογίηρ- ͵8Δ66---ἰ9 ουδο ἰῃ τοὶ 29- 
Βονδὴ τοϑοὶβ ὶτὰ Ηἶΐθ ρΡΘοΟρΪΘ6. 

ΤῊΘ ἰΔΌΘΓΩ86]6 885 Ὀ66 64]]6 ἃ 8 ποτλδάϊο ἰοτὰ- 
Ηὶ6. [ε ἷ5 ἱπάϑϑοὰ {πὸ Ὀγθ] πὶ ΠΑΥΥῪ ἴοτια οὗ ἰδ 9 
ἰθρ]6, Ὀαὶ 1.86} δσοπίϊηυθα, οἷον (86 ῬΘΟΡ]6 
οοδδοὰ ἐμ ῖῦ Ἡδηδουϊηαθ, 70. α' ἰοηρ ἰἶπι9 ἰο 
δ χο ἐΐϊα Ἰοοδιίίΐοῃ ἰῇ [8.86] ὑ{}} ϑο] πο π᾿ Β 
ἰο Ρ]θ νῶβ Ὀυ}}. ΑΒ ἐμ ῥγοίοιυρο δῃά ορρο- 
εἷϊθ οἵ χατῖβῃ Βϑδί θη ἰδ ρὶθθ; 88 {86 δἰ βίοσὶ 68] 
τποάοὶ οὗἩὨ 106 [8:86] 18}} ἐθτ ]6 ἐμ (5 {8 γθ9 ῥσγίη- 
οἱραὶ Βἰβίογί οαὶ ἤογτὴβ (ἰοπρὶο8 οὗ βοϊομηοι, Ζ9- 
ΤΌΔΌΟΙ, δὰ Ηοτοά); 88 πΠ6 τυοϊϊ ζίουιβ τηοαο], 
οὗ ουἐ]ΐηθ, (89 ἰγρ6 οὗ Ομγιβί'δῃ ρ͵8οο98 οὗ ΜὙΟΥ- 
διυὶρ; 8ηαἃ 85 {86 ΒΥΠ100] οὗ (80 ΡΓορογίϊοῃβ οἵ 
(9 κἰπράοπι οὗὁἨ αοά, οί ουϊνατα γ δηὰ ἴὺ- 
ἩΔΣΑΪΥ οουδίἀοτοά; Δοσογ ὨΙΥ, 88 η 6 Τὰ ηἀ8- 
τοθηίδὶ ἴοτΣ οὗ ΘΥΟΡΥ͂ ΓΘΔ] ΒΔΠΟΙΌΔΤΥ, ἐδ ἰδ ὍΘ Γ- 
ὩδΔοῖΪΘ ῬΤΌΒΟΣΥΟΒ δὴ ᾿π| ρον ΒΔ Ὁ]6 δἰ ρηϊ βοδη66--- 
δἰιποδὲ σῆοσθ δἰ χηϊβοδοΐ ἰῃ 118 παϊοὰ δι ρὶ Οὐ (Υ 
(δὴ τὶ 18 οὐαπιθηίδί'οη δὰ το]. Ἡμ6Ώ 
πο ουὐὐπγατὰ κἸΟΥΥ οὗ ἰδὩ6 ὑθιρὶθ ἰβ χοῦς, 6οα 
ὙΠῚὃ τοῦυϊ ἃ ἐμ6 ἱδθότγηδοὶθ οὗ δανϊὰ (Απιοϑ ἰχ. 
11, 12). 
τις ἰδ ΘΓ δοῖο 85 δίοθοβ᾽ ἰάθα, πο ϊοῖῦ ἰηδορὰ 

ΒΘ οἾο6 ἴἰο ἀϊνῖηο τουοϊ αι θη, ομδτναοίθνυὶσοϑ ΜΟΒ6Β 
88 8150 8 ζγοαί δηὰ οὐ ρῖπαὶ τοῦδ ἱῃπ ἨΘΌΓΘΥ δσί. 
Βοσα]ϑοὶ ττᾶ8 ΟἿΪΥ ἰδ6 δυί ἰδὲ οὐ 8 8.6 Ὁ- ΟΥ ΚΙΏΔΏ 
πο οατγὶοὰ ουὖὧἱ (86 1468, τον δοοογάϊης ἴ0 
Μοδβοβδ᾽ ρἴδῃ; διὰ οὐϑθὴ Μίοβοὶ Αὔροὶο, νο οἰ ὶ- 

δε Ἰοὰ {πὸ ἄρατο οὗ Μοβοβ, ψονῖζοα, 858 δυσῃϊϊοοί, 
δοοοτάϊηρς ἴο ἰμο ἱμϑοοοταίΐο οὐ] ηθ το Βδά 
Ὀοοη ἰπἰτοὰἀυοορά ἰπίο [89 πουν]ὰ του ἢ Μοβοβ. 

ΟΥ̓ ι8ο πυπιογοῦβ ἰγοδιΐβοθ οἡ (ἢ ἷ8 βδῃοίυδνΥ 
σοί. Ὀοδίάοα Βάμν (ϑυπιδοίνξεξ ἀεβ πιοβαίϑολεη 
Κυΐιμα 1. Ὁ. δ8 8η4ᾳ.}) δηὰ ΚοΙ! (Δ δὲ, Ατολδοϊοσὶε 

1, 2 17 544ᾳ.), εβρϑοίδ!ν Πογτον ἴῃ Ηεγσορ᾿ Β ἤεαΐ- 

Ἐπευκίορδαϊε, Ατὶ. δι λείο, νος σῖνοβ ἃ δου- 
ἀϑηβοὰ νἱοῦ οὗὨ 81} ὑμ6 ορίῃΐοπβ δῃὰ οου͵θοίατοβ 
ὙΒσΒ δᾶνθ θη Ῥγορουπάρα γχοβρθοίϊῃρς ἐΐ8 
διτυοίατο δῳὰ βἱχηϊδοδῦοο. Ὑπὸ Ἰδίοδὶ τη ῃο- 
ἔτδτηβ δῖο: ἯΠ8. Νουϑηη, 2 ιἐ6 δι ιολώμί6 ἐπ 
διά υὑπά Ἡροτί σεζεϊελπεί, αοίδα, 1861 (το ἴῃ 
[δοϊαϑιϊο Ἀγ ροί 6868 ἀοτὶ γϑὰ ἔγοτῃ (6 ἀἰβοουθυῖοϑ 
δ ΝΘ), δηὰ Ὁ. 1. ΒἸ σχοηθαοῖ, 2 6 πιοδαϊξοςα 
διξιδῆϊ(ίο πεῖί ἀγεὶ ζίλοσν. Ταϊεῖπ. (Βα86ὶ, 1862.--4). 
γιά. Κυοῦοὶ, Οοπιηθηίαγυ, ὑΡ. 249-267. Ῥορ- 
ῬΘΓ, 122εγ δέδίϊδελε Βετίολέ ὥδεν αἷε διϊιδλω(ίο, εἰς. 
Ποϊρεῖς, 1862). αηχοπιδηη, 2) 6 Βεάριίωπο ἀδν 
πλῶκί6, ἩΡ(δδεηδολα οδεῦ Ῥοτίγασ, εἰο. (Βοτ- 

᾿η, 1866). ΑἾδ8ο  ἰηθγ᾽ 8 Κεαϊϊοχίοοη δὰ Ζ6}167᾽ 8 
Βιδίολεε Ἡγοτίετδιιοῆ. [70 (8686 πιαγ Ὀ6 δά ἀοά, 
Ὀοϑ 68 ϑιηΐι 5 Βιδίε Πιοίίοπατν δὰ Κιιιο᾽Β Ον- 
εἱορεάϊα, Ἰζατὶς, ϑαοτίΠεϊαὶ Οβετγίησε 7 (δε Ο. Τ'; 
Ἡδμοθορῷ, 2 ὲ6 γτεϊσίῦδεη Αἰενιλῶπιεν ἀν Βιδεῖ 
(Μυπίοδ, 1869); Τ΄ Ο. Ῥαΐπο, ϑοζοπιοη᾽ 8 Τεπιρὶδ 
(Βοϑίοι, Η. Η. ἃ Τ. Υ. Οδτγίον, 1870); δηὰ Ε. ΕΒ. 
Αἰνδίον, Ηδίονῳ απᾶ ϑίρηϊίοαποε 97 ἐδλε ϑαοτεα Τα- 
δεγπαοῖά ὁ (λε Ηεότειοα (Ὠοάὰ ἃ Μοδὰ, Νὲνν Υογῖ, 
1878).--- 8.] 

Ι. ΟΘΟΕΝΈΒΑΙ, ΥΙΕῊῪ ΟΥ 

ΒΟΌΙΓΌΙΝΑα. 

ἸῊΒ ΙΌΒΑΙ, ῬΙᾺΑΝ ΟΕ ΤῊΣ 
ΟΗΑΡΒ. ΧΧΥ.--ΧΧΧΙ. 11]. 

Ἐχίοσηδὶ Ῥυογθαυϊδῖίοθ. Βαϊ] ἀΐηρς Μαίοτίαἶβ. 
᾿Αβϑεβϑϑιηθῃίβ [0 ὑἐδ6 Βυϊ]ἀΐηρ. ΟἾΔΡ. χχνυ. 1-9. 

α. Τῆε Τίοΐπμο 846 97 ἰδλε ιοοϊϊίηφ. 

1. Τ8ο Ασῖκ οὗὁἨ (89 Οογοπδαί, τὶ (89 ΜόΓοΥ- 
βοδί δπὰ ἐμ Ομ νυ ἷπι, 88 (86 οὨίοῦ ὑπ ἰπρς ἰῃ [86 
Μ 0019 Βυ!]ΐηᾳ, τοῦθ. 10--22. Οὐ ]εοὶ οΥ̓͂ Ἢ: (890 
οοπἰΐηυλ), Ἰἰνίης Βογοϊδίΐοα οὗ αοὰ. Υεν. 22, 
Τὰιε Ἠοῖν α, Ἠοϊϊε8. 

2. Τὸ Τ016 οὗ Βμον-Ὀτοδὰ (οὗ Οοτητη πίοι 
τὶ αοἄ, οοηδοογδίοα ἰο 6αοὐ, τον. 80), δπὰ (9 
Οδμα] οβίῖ οἰ τὶ 118 Αρρατιοηδῆσοβ ({πΠ6 Ὀΐνίπο 
ΠἸυαπιηδίϊοι ἰη δοσογάδηοο τ ὶΐὰ (86 168], τον. 
δ ΥΟΥΒ, 28--40. 

., Τὴε ϑαποίματν. Ζίυϊπε απά Ηωπιαη. Τῇ 
Τοηῖ, οὐ 96 Ὠτν Ι]ηρ ἰδοῦ, ομᾶρ. χχυὶ. 1--30. 
Οοπίογιδά ἰο 89 ΙΔ οαὶ, γον. 80. 

4. Τὴ) οὶ] ἰο ἀϊϑιϊη συ δα δηὰ αἰγὶ θ ἰδ 6 ΗΟΪΥ 
οὗ Ηο]ΐθα ἔγομι (89 βιϑδῃοίυδγυ, το τ. 8]1--837. 

ὃ. Τ΄ε Ἡωπιαη δὲ 9} ἰλὲ Πιοεϊϊησ. 

1, ΤΏ Αἰιᾶν οὗἩ Βυτηϊ-οδοτίης. ΟἾΔΡ. ΧΧΥΪΪ. 
1-8. Οοπίοτιμοα ἰο {Π6 [ἀ68], ΥΟΣ. 8. 

2. 9 Οουσί, τοῦϑ. 9-19. 

6. Ῥμηείίοπα Οοπηεοίοα υἱίλ (δε Βιεϊαϊησ. 

1. Βεϊηκίης οὗὨ ιῃ9 ΒΟΙΥ ΟἹ], ἀπ ὰ {80 ῬΙΟρδγα- 
ἐΐου οὗ 6 Οληάἀϊοϑι οἷς, γογϑ. 20, 2]. 

2. Ἑᾳυϊρηηοηὶ οὗ ("6 Ρυίβδι, ἰ9 ΗΠ, Ὀνὶθϑί 
δηὰ δί5 Αβϑίβϑίδηίβ, ο!δρ. χχυὶϊὶ. 1- 48, Ο]θοὶ 
οὗ ἱἰ, νορϑ. 86, 48, 

8. Οοπδοογδίϊοη οὔ ἰ89 Ῥυϊοδίβ δῃὰ {μ6 ϑιεογὶ - 
οἷα! ΕΒαποίϊομϑ οὗ ἰδ Ῥυΐεβδί, οδρ. χχὶχ. 1-40. 
ΟὈ͵Ϊ οί, γϑγϑ. 43.--46. 

4. ΑἸἰὰΓ οὗ [πόθῆδο, δὰ ἰ(8 ὕ86, ΘΟἾδΡ. ΧΧΣ. 
1-10. 
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δ. ΑΒθϑϑδβιοθῃ ὶ [07 ἐμο Κ'δηοί Δ ΓΥ 88 ἃ Οοπεϊπυ αὶ 
Μοιυιογὶδὶ 0. ἰ86 Ῥα6ΟρΙθ, τογϑ. 11--16. 

6. ΤΟ Βγδσθῃ [8 Ὺ0Υ ἰὴ τἘ80 Οουσί ἴον ἰδ Ῥεγΐοδίδ 
[0 δὴ ἴσοι, γοτϑ. 11--2]1. 

1. Ὑμο ᾿Αποϊιπϊίηρ οὗ (Βὸ ΗοΙΥ ΤὨΐηρθ. ΤῈ6 
χαοδὶ ΒΟΙΥ Οἱηίπιοηί, γογ8. 22-38. 

8. 19 Μοβὶ ΗΟΙΪΥ [ὩοΘΏ89, γθ18. 84--38. 

ἃ. Τὴε Μαείεγ- τον ηιοη. 

ΟΒδρίοσ χχχὶ. 1--1]1. 

ΟοποιῦΒΙ0Ν.--- Τὴ ἐπ ἀδιπθο 8) οοπά ἰΐοη οἱ 
νοι (89 τηθοίϊηρ Ὀοίνθοη ΦοοΥδι δηὰ Ηΐθ Ρ60- 
Ῥὶο ἰά θα Υ γοδίβ: 86 ϑδΌ σαί, γορβ. 152-17. ΤῈ 
δαάϊιϊοι οὗ ὑπ6 Ὀἱγθοίοηδ σοποοτηΐηρς ἰμ9 Τ8067- 
80]9 ἰο 86 οοπιρ]οιεἀ τχὶίοη 80, γοὸῦ. 18. 

11. ΟΕΝΈΒΑΙ, ΥἹΒῊ ΟΣ ΤῊΞΝ ΛΟΤΌΑΛΙ, ΟΟΝΒΤΒΟΟΤΙΟΝ 

ΟΥ̓ ΤΗ͂Ὲ ΒΟΌΙΓΚΌΙΝΑα. 

- Ἑουπδαϊΐϊοπ: ΤῸ ΒαΌθΔΙἢ 88 Ῥχογοαυ βὶίθ ἰοὸ 
9 ΤΑΌΘΣΏΔοΟΪ6. ΟἸΔΡ. ΧχχΥ. 1--ὃ (Ομδρ. χχχὶ. 
14-17). 

1. Τηὸ Αϑβοββιβθηίβ Χ0} ἐμ ΒυϊἸἀΐηρ, δῃὰ (6 
Ῥνορδγαίίου οὗ {Π6 Μαίουϊαὶ δ θ ὑπο} (86 ἀϊΐ- 
τοοἰΐοη οὔ (6 Μδβίογ- ΤΟΥ ΚΘ, ΧΧΧΥ͂. 4---ΧΥΧΥΪ. 
Ἴ (χχυ. 1-9; χχχί. 1--11). 

. πο οτϊς οα ἐπ Ὀνγο)]}η, χχχυϊ. 8-88 
(χσΥϊ. 1--87). 

8. Το Ατῖκ οὗἩ 86 σονθηδηί, ἐΠ9 ΜοΤΓΟΥ--ϑοδί, 
δυὰ (μὸ Οδπογυδίηι,, χχχγυὶϊ, 1--9 (χσυ. 10-22). 

4, ΤΠ Τ40]6, τὶ ἢ (8 ΑΡΡυΓγίϑηδηοθο8, ΧΥΧΥΙΪΙ. 
10-16 (χχν. 28--830). : 

ὅ. Τμὸ Οδῃάϊοδιίοῖς, χχχυὶϊϊ. 17-24 (χχν. 8]-- 

᾿ ΤῊ ΑἸίδν οὗἩ [Ὥσθῆδο, ἰδ ἴπόοθῃ86, δά ἐδ 6 
Αποϊἰαίίηρ ΟἹ], χασυὶ!. 205-20 (χχχ. 1-10, 28--88). 

1. πο ΑἸίῶν οὗ Βυγηϊ-οδοτγίηρ, χχυχυ δ. 1--7 
(χχνῖϊ. 1--8). 

8. Τὸ ΒΡΆΣΘη ἴδον, δη (86 Οουτί, χχσυὶϊὶ. 
8-20 (χχυὶϊϊ, 9--19). 
᾿ 9. Τὸ Βοοϊκοπίηκς οἴ (9 Μαίονἶ δ] υδϑοᾶ, ΧχΧΥΪΙΐ. 
1-81. 
10. Το οὔοἶΔ] ἀδγιθηίδ οὐδ ὸ Ῥυίοδίβ, χα χῖὶχ. 

1-81 (χχυϊὶ. 1- 43), Τὸ Οοηδοοσδίίου οὗ {86 
Ῥυϊοδίβ, δηὰ 89 Οτγάϊμδηοο οὔ ἰμ9 βιδοσχίῆοϑϑ, 
Χχῖχ. 1-40. 

11. Τπὸ Ῥγοβοηίδιΐϊου οὗ ἰδ Οοπδιϊαοηὶ Ῥατίϑ 
οὗ 86 Ὀτυο]] ης;, χχχὶχ. 82--48. 

12. Το Βγοοίϊου οὗ ἰμ0 Ὦνο]]ηρ, δηὰ {89 
ἩδΑΥΘΏΪΥ Οοπδοοτδίϊοη οὐ ἰδ ΟΥ̓ Ἰη6808 οὗ ἰδ6 
ῬΊ]Δν οὗ ΟἸουὰ διὰ ΕἾἶγσο, ἱμὸ δίψχεη οἵ (μο  εἰϊοὰ 
ῬΓΘΒΘη66 οὗἩ μ6 ΟἸΟΣΥ οὗὨ ἐδ [μοτὰ, οἴδρ. Χὶ. 

ΚΌΟΕ] 04}18 αἰἰθη οι “ ἰο {Π|0 Θχδοὺ γϑοϊκοηΐῃρς; 
ἷπ χχυχυὶ!. 21 8)ᾳ. δηὰ (μ0 πα γβοΡ Ἰ ΠΔΥΥῪ οἷγ- 
ουπιδίδης8}} Ὁ} δηὰ αἰ θοηθ88 μη οὶ ἰδ Τουπά ἰῃ 
ὯΟ ΟΥΒΟΥ ΠΑΓΤΘΙΟΣ (0 ἰῃ9 88:20 ἀθῷτοθ. 80 6χΧ- 
ἰοπαρὰ 8 γοροιϊ θα ἀο68 οὶ οὐου οἰδο ΟΣ ἴῃ 
8}} {πὸ ΟἸἹὰ ἸΤοδίαιηθηϊ.᾽" ΑΒ ἰο {89 ἀἰ δ δομοβδ, 
(8ο Ο. Τ. ΟΥΟΥΥΙΘγΟ ρἶτοθ ἀοίαιϊα τ θὰ ἐδ6 
ΒΑΠΟΙΌΔΥΥ ἰδ σοποογηθα, 88 ὈΘοοῖμθ8 [ῃ 9 δυο] ΐ- 
ΘΑ] βἱροϊοδῃοθ οὔ 89 ϑαῃοί Δ ΥΥ δὰ {Π6 τοϊ σίου β 
δρὶ τὶ οΥ ἰῃ9 ᾿βγδο]ίθβθ, υἱά. 1 ὅδ. ἰν.--σῖϊ.; 1 
Κίηρϑ νυ. -ἶχ. 1δ: 2 Κίηρϑ σὶϊ.: 2 ΟὭγοη. ἰ].--νἱῖ.; 
Ἐτοῖ.. χ].--χὶνὶὶ.; (89 τβοὶθ οὗ Ηαρραὶ; ΖοοΆ. ἐἰ!., 
ἷν. 1ὐ ἰδ ἰδῖκθα ΤῸ ζτϑοϊθα (δαὶ ΠΟΘ πῃ ΟΥΘΡῪ 
ἰοαϊν᾽ ἀπ) Γδαίαγο ἱμογθ ἐδ ἰο 6 γεδοχζηϊσοὰ (ἢ 9 
Τοβοοϊίοη οὗ ἃ νοὶ] κίουῦδβ ἐπουρῆῖ. ΑΒ ἰο (89 Γ6- 
Ῥοιοα, ΒΟΉΘΥΟΣ, δΒίγϑδϑ ἰ8 (0 Ὀθ ἰδίά οὐ ἐμο χο-| 

ὯΘΓΒ] δΟΠΒΟΪΟΏΒΩ6ΒΒ οΥ͂ Θοηῃθοίΐοα Ὀοένοθῃ ἸΔοδῖ 
δ χϑαδὶ ουδΒὶρ, 88 Ὑὸ6]} δ ()6 βρ06618] οσοῃδοίουδ- 
1688 (δαί (Π6 Γ68] ἰδΌΘΣΏΔοΟΪ9 γγδ Ὀ01}} ΟΧΔΟΙΥ 
δοοογάϊηρ ἰο (86 ἰά6α οὗἩ 0. Μογϑουου, ἰδ9 86- 
οομὰ δοοουῃὶ 5 Ὡοὶ 8 676 ΓΟΡΟ (10 οὗ {μ0 ἄγει. 
ἴη ἴῃ ρῬγοδϑηῃίδιϊου οὗ ἐδ ἰά68, [6 πιδδίου-σοσκ- 
ΤΩΘΏ 606 δ ἐδοὸ οῃ ἃ: ἰῃ ἐΐπὸ πδυσϑιϊυο οὗ (89 80- 
ἰμ.4] ογθοίζοη οὗ 86 Ὀυϊ αἴης, δὐ [86 Ὀθχίηἰῃρ,--- 
αυϊὲθ ἰπ δοοογάδηοο τὶν 89 Τοϊδίϊοηδβ οΥ͂ σϑδὶ 
16. ἴῃ ἰδο δχϑουϊίοῃ οὗ 89 ψόοσκ οὗ ἰδ ἰδ 06 ;- 
Ὡδοῖο [89 δδοθγάοίδὶ κασσοθηὶδ 8ΣῸ ἀθδοῦὶ 94, διὰ 
ΟΥ̓́Θ ἰδ οδΔΙουϊαίϊοι οὗὨ ἰδ 9 οοδὲ οὗ (86 θυ) ϊῃρ.--- 
6 ΘΒ ΌγΟΙ δοοουπὶ, 80 ἰο ρος. ὅ0ο ἐμὸ ἀδθῆυη- 
οἱδιίοι οὗὨἨ 6 βουύϑυθ ῬθΏΔΙΥ οὐ (06 τηδηυΐδοίυτε, 
ἴον Ὀσίναίϊθ 89, οὗ ([)6 ΒΟΙΥ δηοϊηϊξίηρ, οἱἱ δηὰ οἴ 
{86 ᾿ΠΟΘΏΒΘ, ἰδ 0026 οὗἩἨ ἐδ πι688 υβοα (0 Ῥτονοϑδὲ 
{86 Ῥτοίδῃηδίιίοη οἵ ἃ ᾿Ἰορϑὶγ Ῥτοδοσὶ Ὀθα βγβίθῃ οὗ 
γΟΥϑΐρΡ. Εσϑῃ (89 Εἰπάογδῃοθ ἰη ἴΠ6 ΘΧΘΟΌ 08 
οὔ [860 ποτῖς ργοϑδουϊ δ6α πῃ {86 πιουπί, οοσδδὶουοὰ 
ὈΥ (86 φοϊάθῃ οδἸΙΐ, ἰδ ηοὺ σἰ(ουί ταοδαΐης. ΗῸΝ 
οὔϊοι ἰἱ 16 6 χοϊάδη οδἵ πιῖοι ΒἰηάὁΓ (6 Ἔἀχϑοι- 
ἰΐοα οὗἩ ρΡυγθ ἰά68] θοοϊϑβίδϑίσδὶ σοῃποοριϊοιδὶ 
Ηθγθ, ΒΟΎΘΥΟΣ, ͵ἰβ8 ΟΥ̓ΟΥΥ ὙΠΘΓΘ τηδηϊΐοβιοαὰ ἐμ 18 
ἤδδαίυτο οὗ γονοϊδιίου, ἐμπδὲὶ (ἢ 6 ἰάθδ τὶ Ὀδοοϊῃθ 
ἴδοι, δὰ θαὶ ἐΠ6 δοὶ τηῦσδὶ ΔΗ ΒΉΘΡ ἰοὸ (06 ᾿ά68, 
Ἧο τρδῖζο ὅγο ζϑῆογδὶ αν βίου ἰῃ (86 ἰδίημΒ 

οοτητηδηδεά: 1, Τὴ9 Ῥτοτθαυ δὲ.6---(ἢ 9 ΜΙ δίοτὶ δ]. 
1. Το Ῥγϑοοθρὶ δοῃοοσπίης (μ6 Βισαοίυτο ἰ(86 7. 
[Π. ΤῈο Ρογβοιϑ δηὰ Τηΐη ΚΒ οσουργίηρς τ Βι}11ἀ- 
ἷῃρς. ΙΡ΄ϑ. ΤΒὸ Ατομειοοία δῃά (μποὶς Ἥσοτικ. Ψ. 
Τ8ὸ Οοπάϊίοι οὗἁ (6 Υ Δ} οὗὁὨ {86 [ποι οι --- 
180 Βαῦθδια. 

Ι. ῬΕΞΒΕΟΌΙΒΙΤΕΒ: ΤῊΝ ΜΑΤΕΒΙΑΙΒ:; ἘΞΕ ΑΒθ588- 
ΜῈΝΤΒ. ᾿ ΟΗΑΡ. ΧΧΥ. 1-9. 

Α5 (86 γθ8] ἰθρ]ε οὗ αοἀ τησδβὲ οομβὶϑί ἴῃ Ὁθ- 
Ἰϊονίης ποϑγίβ τ ΒΙΟἢ ΟΡ ὑδοιωβοῖνοβ δηὰ θυ] ἀ 
ἰπϑιλβοῖγοβ ἰηΐο 8 ἐθτρὶο οὗ ἰδ ϑρίτίϊ οὗ αοά, 
80 ἰ.6 ἰγρὶ68) βαποίυδεΥ τησϑὶ Ὀθ6 Ὀ01]} οὗ τοϊυη- 
(ΔΥῪ οβου 8 οὗἉ (89 Ρ60}]6 οὗ αΟοὰ : ““ ΕΥ̓́ΘΣΥ ὁπ8 
ἩὮΟΒ6 δοϑτὶ τππδ κοί εἶτα τ} 11 ᾳ.᾽ἢ 

Οπ (δὸ δβδϑοδϑιβθῃίδ (0. {89 δυϊάΐηρ (ΣΟ) ἽἼΠ, 

μοδυθ- οοσϊη κ), (86 ὈΪὰ9 ρατρἶθ (Π5})), 8 Ρὰ- 

ΟΪθΘ Ῥτοροσ, (89 νὰεὶΐο οἱοὶβ (ὥ, βύσσος, ἢπο 
Ἰἰ 6), δίς.) ΘοΡ. Κοὶ!, 11., Ρ. 108, Τότ ἰ8 ἀϊδ8- 
Ραΐθ οοποογίης ἰμ6 Ταλαελ δεῖμα (Ὁ δοοοτά- 
ἴῃ (ο δοῖῃθ, ἐἰ89 868]; δοοογάϊηρ (0 οἰοῦα, (6 
Ὀδάρον), {89 88 1{1πὶ τοοὰ (ΡΤΟΌΔΟΌΪΥ δοδοὶδ; 8690 
Καὶ} 5 βοΐ, Ῥ. 164), ὑπο ϑλολαπι ϑίοπ (Ὀθυγὶ, Οὗ 
ΟὨΥ̓Χ), ἰμ6 σαν θη [ὉΣ {8:9 ΒΒου 6 (6Ρ 04), δηὰ 
(80 Ὀτοδβιρίαίθ. Τὴ πιδίϑγὶδὶβ γόγο: (1) ΤῈ τὰθ- 
(415, Ρπμά. Κποῦ., ». 267. Ιτοῦ οδὴθ ἰηΐο 080] Δ ο τ. 
(2) ΤῊΘ δὺο Γ18}8 [Ὁ οἰοίβ. (8) Τὴ πόοσϑὴ [δὉ- 
τὶοβ (Ὀσοσδάθβ, ναυ οζαϊϑα οἱοίβ, ρ]δὶα οἷοί δ). 
() Βκίηθ. (ὅδ) οοά. (6) Οἱ]. (7) δρίοσεβ. (δ) 
χϑοΐουβ βίοῃϑβ. Τ8ι680 τηδίδυ8}8 ΘΓ 0 Ὀ6 Πη8Δ4 6 

ἱπίο ὑπ6 Βδῃοί Δ ΥΥ͂, Φ 6 ΒΟΥ Β ἀπο] Ἰ ᾳ-ρἾδοο, ἴῃ 
Ὑ ΐοἢ Ηο ἰδ ἰο αἀ76}} ἴῃ {86 τηϊά δὶ οὗ Η 5 Ρθορὶο, 
δὰ ππϑοεὶ τ ἢ {Π Θ0,.---Αοσοταϊος ἰο 41} δαὶ 1 
Βῃ ον [ἢ 6605" ποί, ““δανὸ δῃόνῃ ἐ8.66.᾽ Τ0 ἰὰΔ68] 
εἰχηϊδοδηοθ οὗὨ ἰΠ9 ραϑίζογῃ ἴδ οσοηἰθβϑίοἂ Ὁγ Καοὶὶ 
ἱῸ βυσἢ ἃ ἮΔΥ 88 ΓΘΔΙ]Υ ἸΟΔΥ͂68 ΟἿΪΥ͂ 8 τη Δ Ὠ σ] 658 
τη 086] [0ΓΥ 8 πη ϑῃΐ 95]688 διγυσίαγο; ἱμουσὰ δίϊος- 
ΔΡᾺΒ (118 νἱοῖν ἰ8 το Βοα, 1ἴ., Ρ. 168. 

4 [8ο Κηοῦοὶ δαγβ. Βυΐ [πὸ ᾽80 οἵ ἰγοῃ ἰδ δδουροῖ ἴο 
ΤΌΡΑ]-οδ.. (Ο6ῃ. ἴγ. 22), δῇ ἃ ἸΣΟῺ ἱπϑί τι 5 ἈΓῸ Γο' οσγρ ἰὸ 
ἴῃ Νυ χχχν. 16, ἴο δὰ ποϊίηκ οἵ 186 [ἰδοαυτοῖ το οα οὗ 
ἰσοῦ ἴο θα ΘΓΟΏΟΙΩΥ δηὰ Φοδῃδ.-- ἔκ.) 



ΟΗΑΡ, ΧΧΥ. 

11. ΤὯ85Ε ΒΟΙΓΌΙΝΕ ΙΤΒΕΙΡ. ΟΒΑΡΤΕΒΒ ΧΧΥ. 10- 
χχνυνιιῖ. 19. 

1. Τε Αγὰ. ὝΜῶοτα. 10-92. 

Τὸ ἨΟΪΥ οὗ ΒΟ]168 ἴῃ {ἰμὸ βἰγϊοίοβὲ 80η86---ἰ 0 
οϑβοηίἷ αὶ, ὑυϊηοὶρα] ὑμιηρ 'ἴὰ ἃ, ΤΈΓΘΟ ἰΐθτηϑ δ ΓΘ 
ΒοΙΘ ἴο ὃὉ68 οοπδίἀογοα: (1) Τδο Ατἰ; (2) ΤΘ 
Μοχογ-8εαι; (8) Το ΟΒοσαΐτ. [ἢ ΟἾΠΟΥ ΤΟΤαΒ: 
(6 ῥγεβογυϑδίίου οὗ ὑπὸ 187 85 οχργδϑϑίηρ ὑδμθ 
αἰνίηθ ν}}} ἴῃ ἐϊ8 Βρ6614] ἀθιηδηϑ: {86 ἰδ Ὶ ἴῃ 
118 δὶ σίιοδβί ἔογηι, υἱΖ., {89 ΤΩ ΓΟΥ -δοαΐ (ζαρροτείλὶ, 
88 8 Βγ|0ο]ὶ οὗ (068 στϑδοίουβ ἩΠ|1η 5Ώ 688 ἰ0 86- 
δορὶ οχρίδιϊοῦ 88 δυο ἃ ἔμ] ἰπχοθηΐ οὗ ΗΒ σοῃ6ΓΑ]) 
ψε}}} 88 ΘΟΥΘΥΒ δη ΓΟΙΏΟΥ͂ΘΒ ἴδ ἀδμ8η48 ἐτηροδοα 
ὈΥ ἰδῸ 147, ΟΥ [0.8 ΒΡ6Ο18] ΜὙΠμΠ, οὐ δοσουῃηΐ οὗ 
εὐἰϊι; βμΆ}}Υ, ἰὯ6 ἔνο ΘὨΘΓΌ Θ᾽ ὶ 88 ΒΥΠ. 008 οὗ 
Θοά᾽ 5 τἰρδίϑοιιθ ἀοτηϊπίοη ἴῃ (Π6 ψοΣ]α, ρτοσθοά- 
ἧπς ουἱ οὗ Θοι᾿Β ρστδοϊουβ Ὑ0}1}} δπὰ {πὸ δύ, ἰὴ 
ΟΥον ἰο [Π6 τηδϊίθηδησο οὗ (Π6 ᾿υϑίϊ66 ἩΒΙΘὮ 18 
χερτγοδβουϊοά ΌὈΥ (π6 πηΐοη οὗ (6 δὶς δηὰ (86 
ΘΟΥ͂ΘΡ ΠῊΡ ΤΏΘΓΟΥ-8041]. Τηὴ6 πμοὶθ 'β δοσογὰ- 
ζηδιΕᾶνγ ἴπ6 ρἷδοθ τβογΘ αοἀ τουθα]β Ηϊτ86] ἴῃ 
Ηἱΐδ αΑἸΟΥΥ ὑπάον ἰῃὴ6 σοπαϊἰοηθ δοοογάϊηρς ἰοὸ 
φίο ἰδ6 δἰ ἢ -Ὀυὶοβὲ 18 (0 ΔΡῬΘδΡ Ὀοΐογε Ἠΐῃ). 
ΕΡτ ἃ ἀοδδογί ρίϊοη οἵ (89 δτὶκ νἱά. Κοὶ!, 11., Ρ. 167.-- 
ΤΥ δύο [π8 ἰ8Ό168 οὗ {π6 Ἰὰνν ψ ἱο Αγ ἰο 6 
Ῥαυὶ ἴῃ ἰἰ οα]] 6 {16 ἐέδένποπῳ (80 χχχί. 18; χχχίν. 
29) Βοοδυβθ {ΠΘΥ͂ ΔΘ ἴο ὮΘ 8 ΣΙ η688 οὗ [86 
ἔουπάδιϊου οὗ ἰμ6 οονθπδηΐ ψὶο ΦΟΒΟΥ͂ΔΒ 88 
τηϑδᾶο πῖϊὰ [βγδο],---ἰῃ6 οΥἱ κ'π8] τϑοογὰβ, [8 6Γ0- 
ἔοτο, οὗ 89 οχϑοὺ ῬὨΥΘΒΘΟΙΟΔῪ οὗἩ ἰδ 6 σογθηδῃί. 
8.ο, ἰοο, ἐΠ0Υ πιϊρῦ ὈΘΟΟΙΩΘ 8 (688 [ὉΣ 7680- 

τγδὲ δραϊηϑί [βγϑεὶ.---- 8 (8 Ἰ1ὰ οα]]εὰ ΠῚ597 
Οονί δἰ ποὶ ΒἰΡῚῪ ὈΘΟΔΏ86 ἰΐ ΟΟΥ̓́ΘΤΒ (80 ΔΓ. 
Βυὶ ποα Κοὶϊ (Ρ. 168) ἀθηῖοβ ἰμδὶ {6 τοὶ ἰχίουβ 
δἰ κυ δοδῆσθ οὗ ἰμ6 ἰθγπὶ οΥτἱ σί παίθα τὶ ἰμαὺ οὗἉ 
οονογίησ, οὐ {Π6 ρτουηά ἰμδὲ {818 0116 πιθδηΐῃρ 
οδηποὶ ὃδο Ββυδδιϑηιίαίοα, ὑπ 1678] 80η86 οἵ 
ἫΣΞ ἴα 665. νἱ. 14 18 δραίπβι μἴτα; διὰ πθὰ ἰῃ 1 

ΟὨτοῆ. χσυυΐ!. 11 (80 ΗΟΙΥ οὗὨ Βο] 198 18. δα]ϊοα 

ΓΊΒΞΠ Π3, (δαὶ τὺ ἰπάθοά ποῖ ταθδῃ “11ἀ- 
Βοῦβα,᾽ δαὶ ἰ( ἀοο8 ποῖ ἐβογθίογϑ 70. ἐδ δὺ Γβββθοι 

ταθδῃ δου οὗ οσχρ᾽ διΐου, Ὀαὶ μου οὗ (16 ξαρροτ- 
εἰὐ, οἵ (.ο Ἰἰὰ οὗ ὀχρίαἰΐοη. Τὴ ἰγδηβὶ(ΐοη, ἴ00, 

ἤτγοτα {μ6 δτβὶ πηθδηΐης ἰο [89 Βοοουα ἰδ ΥΘΥῪ πϑίυ- 
ταὶ. Τῇ σογογΐης ὑρ οὗ {Π0 ἀθιηδηα8 οὗ Ββρεοοῖϊῆο 
αν Τογπιυϊαϊθα ἰπ σοι δηἀτηθηί8, δηὰ (88 ΟΟΥ̓́ΘΡ- 

ἸῺ ὉΡ οἵ ρυ}} 186} δΓθ ΣϑοΙ ΡΓΟΘ0Α] ποίΐοβ. ΤῈ6 
γογὺ Ὅ93, πο τοϊαἰΐης ἰο συ }}0,18 Θοββίγα θα ψῖ ἢ 

1Βθ Ασουβ. ΡΒ. Ἰχχυὶϊ!. 88; αἾβο νῖτα Ὁ»), ὅ6ν. χυἱὶ!, 
28. Τὰ πογὰ ἴῃ σοϊδιϊου ἰο Ῥθυβοη8 18 οοῃδβίστιοα 

στὰ ὅ), πῖια Ὁ, δὰ πῖια Ἴ73, 81} Ἰὼ ἐμι βεμοταὶ 
80:86 οἵ “ἴον. ΕὙοπι (86 16ϑὲ ῥσϑροβίιΐοι [ “ἴῃ 
ὈΘΒΔΙΓ οἶ7 ἴν οἰ ἤο ον 8 {μδὺ {Π9 ΒΘΏΒ6]688 

Ἔχρ δηβίϊου τ Βἰο ἢ τηλῖτοβ Ἴ33 ἀθποίθ 8 σούοείηρ 

(σοποοδὶϊηρῚ) οὔ ἐμ δ ηΐα] ρότγϑοῦ δἰ ταβοὶ ἢ ἔγοτα (μ6 
ΟΥ̓́68 οὗἩἁ Φεδονδῆ, δῃ οσρδηδίϊοη ΤΙ οἷ δὶταβ ἰο 
ἐπνδ᾽ δῖ τἢ6 ἀοοίγίηο οὗ [86 δἰοηδπιοῃΐ, ἰΒ θἢ- 

εἰτεῖγ ἀπίθθδῦ]ο. Το ἰγδηβδοίίοη ἰπἀϊοδιθᾶ ὈΥ 

ΞΘ ἴθ ρογίογιθοα ὈΥ (86 ῥσΐθδί θούἢ οὰ (89 ρϑτί 

οὗ πιδῆ δηὰ οἱ {890 ρατί οὗ Ψοβουδῆ.---ΕΧΔΊΙΏΡ]6Β 
οὗ ἰδ ἤ}} οομδβίγυοιϊοι, θγ. ν. 18; ἰν. 26.--Οἡ 

86 ἱλαστήριον 8εὲ6 Οοπιη θη Δ ΥΥ οἡ Βοιι. ἰἰὶ.---Ἴ Β 6 

δ τη] οὗ (86 σμΘτυ Ὀἷπι Μ͵88 β ΘΔ ΌΔ}Ὑ ἀονεϊορεὰ 

ουἵϊ οὗ ἰδ6 ραββαβο ὅθ. ἰϊὶ. 24; υἱά. Οὐταπι. οα 

1. ΧΧΧΙ͂, 18. 118 

θη6815, Ὁ. 2211. Ηορτγο (Β6γ0 8Γ6 88 γοί ΟἿΪΥ ἔνγ7Ὸ 
ον τη9, 88 4180 ἰὴ 2 Ὁ γοι. 11, 18; [86 [Ὁ}} ἀθνο]ορ- 
τθηΐ 8 Τουσηὰ ἰῃ (86 βυῦ0} οὗ Εσε κί οὶ, οἷ. 1. 
Βτοῖὰ ΕΖ Ϊκῖ6] ψγὸ ταὶ Ὀ6 1θα ἰο οΘοπ͵οοίατο (μα 
π6 ἢγβὶ ὑνὸ ΓΌΤΙΏΒ ὙΘΓΘ ἰδ ἔβοθ οὗ ἃ δὴ διὰ 
(μδὶ οὗ 8 Ἰίοῃ : Ὀαυὺΐ ἴ( ἰ8 οὗ σὨὐἱοῦ ἐπ ροτίδησθ το 
τοδὶ ἰδία ἐπὶ (ἢ 6 σΘΌ ΓΑ] ἐδβουρῶν ἰ8 ποὶ (πα οὔ 
ΤΟΡσοδοιϊδίγο ἴΌΤ8 οὗ ἁδῃ͵24] 116, Ὀὰὺ ΟὨἹῪ οὗ 
χαργοδοηίδίϊνθ δὴ ἔΌΥΠΒ Βυμο] ζίης {119 
ἀϊγίπηθ Βουογοί χη 88 φτγοϊοοίΐης ἰῃ8 αὐκ οὔ 
(89 οογοιδῃϊ:; [ΠΟΥ 8ΓΘ ΤΌΓΠῚΒ τ ἃ ΪσὮ σοπλ6 [Ὀτι 
ουαἱ οὗ {16 Βα Ὀδίϑηοθ οὗ {86 τ οΓογ-Βοαὶ. Οὐ |Ἰ6 88 
ἴΌΡ8 866 Καὶϊ, ». 168, ἰ)9 Ἰεχίσοηβ, δηὰ ψονκ5 
ΟἿ δι ΒἘ ΘΟ] ΟΩΥ. Οἱ ἰδ βίανοβ 880 Κροῦοὶ, ννῖνο 
ψὶ(μοαῦ σϑαβοὴ ἀθηΐοβ ὑμαὺ ὈΥ ““ ἰοδἰϊτ Οὐ {16 
νο (801]908 δΔ΄Ὸ τηϑϑδηΐ. Τμι686, Β8 ΒΑ γ8, Ὑ6ΓΘ 8]- 
τοδὰγ ὑγοραγοᾶὰ; Ὀὰὺΐ (89 σοπίοχί αἀἰϑργουθβ (ἢ ͵8. 
Ταῦ 86 ἱπιαροβ οὗ (80 σὨΘΥα δ ῖπι ἀγ6 ἰο Ὀ6 σοη- 
οοἰνοὰ 88 Βοίϊονν, ἀοθϑ Ὡοΐ ἀργθθ Ὑἱ(ἢ (ἢ 6 ΣΟρτο- 
βΒοῃίαίϊου δαὶ ΠΟΥ 8.6 οὗ Ὀθαίθη σόσκ, οὗ 006 
Ῥίοοο πῖϊὰ (0.6 ΤΩΟΤΟΥ -8681.--- ΕἼ ΠΔΙΪγ, (ἢ 6 ἰδπς 

ὑπάον ἐμ ἀοοίφπαιίου Ἵ)]Ὁ πῆ, ““ἰρῃΐ οΥ̓͂ πιοοί- 

ἱὨ 0 ,,᾽ ΠΙΘΔῺΒ ΒΟΠΊΘΥ Δὲ ΙΩΔΟΓΘ ἐπ8ῃ {μι ΖοΒουδἢ 
ἐπογϑίῃ μ88 ἃ ἄχϑα ρἷδοθ οὗ τηϑοί πα νν ἢ Δίο868 
δὰ ᾿ϑγδοὶ, υϑι 88 ΠΡ) Ἴ32) 5 Ὅὁδῃποὶ τηϑδῃ ἰ8- 
ὈΘΓΠ80]9 οὗ αἰἱοβίαἰΐοη, {. 6., 60 8 ρ͵δοθ οὔ ὕ8γ9- 
Ἰαϊΐοιυ, Ὀὰΐ Δ ὈΘΡΏΔ016 οὗὨ {π 6 (ΘΒ. ΠἸΟΏΥ ; [ὉΓ Ψ0}20- 
γ8 8 Σουοἰδίίουῃ Ῥἃ8 οὶ δοηῇηθαὰ (0 {18 Ρ͵800 
ἴῃ [διδ6]. 

2, Τὴε Ταῦίε. Ὕατβ. 28--80. 

ΤῊο βϑυταθοὶ οὗ οοπιηυπίοη Ὀοίνγοθη 70 ΠΟΥΔᾺ 
διὰ Ηΐβ ρϑορὶθ. ὅι6 Βονεοϊα(ΐου οὗ δΦοβ. Οπ 
119 ὑγγο ΟΥΓΟΤΠΒ (τὶ π|9) οὗ (0 ἰΔΌ16 886 Καὶ]. Τδὸ 
γοβϑοὶβ Ὀθ᾽ οησίης ἰο (ἢ 6 [8Ὁ]6 ΘΓ ὈἷδίθΒ 70 [16 
ΒὨ ον τοδὶ, ὈΟΝ}8 [ῸΓ (8 ἰπαθῆβϑα ([ω6Υ. ΧΧΊΥ. 7), 
Ρἰϊοπογθ ἰο Βοϊὰ {μθ τνῖηθ, δῃὰ ρμοθ]οίβ ἴῸΣ ἐδθ 
ἀτγηκ- οδδογίηρ.-- -Τὴθ ““Ὀτοδὰ οὗ (πὸ ἴ806,7 ΟΥ 
Βον-Ὀγοδα, 18, δοοοτάϊηρς ἰο Καοὶ!, “βυ0] οἔ 
86 βρ᾽ γἰϊυδὶ ἤοοα τ δἰ οἢ. 1886] ψγἃ8 ἰο ρτοάιυοο,᾽᾽ 
Τοίογσίης ἰοὸ Φοδη τὶ. 27, δῇ ἀοι Ὀ11]688 4180 ἰοὸ 
Ηδη βίο οΥ,. Βαΐ πμϑδὺ βρί για] ἑοοα νν88β [8- 
γϑοὶ, δοοογάϊηρ ἰο Φοβῃ νἱ. 27, ἰο ργοἀυοσοῖ Α 
[οοὐ νοι (86 ϑοη οὗ ἀοἀ που]ὰ ρσίνο ἐπ 6πὶι, ἰδ 9 
Ὀχοδὰ το οδτι6 ἔγοιῃ ἤθαύθη, ὃγο τηυδὺ 4180 
δυοϊὰ οοηΐξουπάϊΐηρ, τὶ Καὶ], 6 βῃθν- τοδὰ 
αὶ [6 Ὀϊοοάϊοδ8 οβοτίη δ, υἱα. Τόν. 11, ΤῈθ 
ΒΘ -Ὀγοη ν 88 0η6 Οὗ ΪὮ6 Ροτηδῃ θη ἱπ601{π|10}}8 
οὗ (89 ἰδ 16, ποὺ οῃ0 οὗ ἴ0 βροοΐαὶ οἴδεγίηβ οὗ 
(6 ῬΘορὶθ. “ΤῸ (8016, 8808 Κυορθεὶ, “ βιοοὰ 
ἴῃ {86 ΒΟΙΪΥ͂ Ρίδσθ οὐ ἰδ ποῦ βἰ46 (χχυὶ. 88), 
ὙἈ110 (86 οοπαϊθβίϊοῖς ὈΘ]οη οα οἢ (Π6 Βοι ἢ 8149 
γοΥ. 86), δῃὰ (μ9 δἸ]ίδν οὗ ᾿ἰπσθῆϑθ ἴῃ [86 τηϊά- 
16 (χχχ. 6).᾽᾽ Αγοβοθοϊορὶοδὶ οὐβογυδίϊοηβ υἱά. 

ἴη ἷβ Οοηα, Ὁ. 266, ΘΒρϑοῖδ! ν οἱ ἰμ6 αἰδ.}68. 
Ου ἰδ6 υ8θ ἰο νίοι (86 Ρ᾿Ι ΟΠ 6ΓΒ δηὰ (Π86 σοῦ] ο 8 
ΟΥ Ὀον}18 τ ΤῸ ρυΐ, Κοὶ] δηὰ Κηοθοὶ δοτμθ (ο οὁΡ- 
ρΡοβίίθ δομοϊβίοηϑ, {86 Ἰδίίον τὶ ἢ ρτβιητλδι 108) 
Ῥτοοῖβ. Ἐ 

8. ΤΥε ΟΘοϊάεη Οαπαϊοοίϊος. ὝὍοτβ. 81-40, 

Εἰτϑὶ 15 ἰο δ6 σοῃϑβι ἀογϑα 1ῃ6 ἔοττῃ οὗ (9 σοϊ 6} 
---ββ--ς-. 

4 [ΤΊ οἱγ οομοὶ υϑἰοῃϑ ΕΓ ἀἰ ἤδτθῃ ΟὨ]Ὺ 85 τορασὰμβ (9 [..}.}} 
- τ 

δηὰ ΓΡῬΩ9, Καὶ] δ κίης ἰμ6 ἢγδι ἤθδῃ (6 ὈΟῪ]8 οῖα 

πο Ὦ [π6 τίη9 πᾶϑ ρουτοὰ ουξ δ ἃ ἀτί εἰς οδουίης ; ἐδ δ6- 
οομά, ἴμ6 ΡΠ θγΒ ἰῃ ΨὨΐσἢ [Π6 ψίηθ βἴοοα οὐ ἴπο ἐδβθϊο. 
ΚΚυοδοὶ γϑύογβεθ [18 γοϊδιίοη, δυζαίης ἴμαὲ ΠΡ ἰδ ἀοχὶ γϑά 

φτοῦ ΤΡ.), ἴο Ῥοὺσς οοέεευ ΠΕ τὰ δίτοο Θοδεηίαϑ δϑὰ 
τ' 

Τδτοι.- - ΤᾺ.]. 



116 ἘΧΟΘΌΞΒ, 

σΑῃα]οβίϊοῖ ; ποχὶ, 118 υ86: δηδιγ, ἰδ βίου ϊβ- 
οϑησ6. Το οδηα] οβ( οἷς 888 Ὀ6Θη οἴοη ἀοβονὶ 6 
δηἀ ρἰοίαγοά (υἱά. Τμοπίυθ, Βώολον ἀἐν Κὐπίσεα, 
Ταῦ. 1Π1.,11)]. Οοαρ. ΤΠ 6 Ρ, Τ᾿ εαϊϊεχίοοη ; Ζ56}]- 
16γ᾽ 8 Ἡυγίαγ μοῦ, διὰ 1Π6 (οπιτηδοίατίεβ. [ΜοΓγθ 
οδρϑοίδι νυ, Βοϊδηα, ἐς δροίω ἱεπιρίὶ Π|ιογοεοῖϊψπιῖ- 
ἰαπὶ ἐπ ατορ Τιίΐίαπο, Τπ.. Οπ [89 Ὀ886, νι αὶο 
Ιηθί ὨΘΟΘΒΒΑΓΪΥ ΠΑΥ͂Θ δα ἴοοῖ, βἰίοοὰ ἰδ 6 σΔῃ- 
ἀ]οδβιΐοκ, ἅγϑιὶ 85. ἃ δβίημίὶα ἰδίῃ. [ οχίοπαϑα 
ὈΡνατὰβ ἰὴ ("6 ἔοτιι οὗ ἃ ιἱἀ ἀϊο βιδῆι, πϊοὰ 
δὰ οὐ 6βοἢ δἰἀθ (ἢ γθ6 βἰιδύϊδβ ἱῃ οὔ ρΪαῃο, ὈΘηα- 
ἴῃς δυουπὰ ἴῃ ἰδ ἔοτι οὗ αυδτιίοτ- οἶτο}685,---ἃ 
αὩϊῖ, ἰΒογοῖογ, Ὀσδησίης οαἱ ἰπίο 1Π6 βδογϑὰ 
ΒΌΙΩΌΘΣ, ΒΟΥΘΏ. 

ΤῊ ΚΘΏΘΓΔ] ΤΌΣτΩα ἰδ δαδὶϊγ οἰοίαγοὰ: ἃ 486; 8 
Ῥογροηαϊουΐϊαῦ σθη ΓΑ] ΒΗ Δι, (8 9 ὑστυ ηἶκ, 85 ἴΕ ὙΘΓΘ, 
οὔ δὸ ἸυπιϊουΒ ἰΣ66; δῃὰ ρῥγοσοοάϊης ουἱ οἵ ἱϊ αἱ 
ΣοσυΪν ἀἰδίδποθδ ὑΠ γ66 ὈσθΏσ 68 Οἱ οἰ 6 Ὁ δἰα9. 
Τηὸ ἀοδοσὶ ριΐοη ἰδ τηδὰθ οὔϑουτθ οὐ ἀϊθῆσυ] ὉΥ 
(ῃ6 οΟΥπϑιηθηίβΒ. Τὰθ Ῥτὶποῖρδὶ ἔδδίυτο οὐὗὨ 86 
ογπδιηθηϊοιϊου ἰ8 [ἢ δΔ]τηοηἀ-Βῃαροὰ σὺ: ἰὺ 15 
ἀϊνἱ θὰ ἱῃμέο ἰῇ ΚηοΌ, ΟΥ ΔρΡῖὶθ, δῃὰ 86 βονου. 
ΤῺῊ6 τοδὶ Βμδῖϊ 85 ΤΟῸΣ δυο ΟΌΡΒ; ουἱϊ οὗ {89 
Ἰονγοδί Ῥγοοθθὰβ {86 βῃδῖϊ 1ϊ80}7, δ ὋὙ6Ὸ}}] δ ἰμ6 
ἄγβδί Ῥδὶν οὐ Ὀσδῆοδθθ. Ουἱ οὗ 0 δβοοοπὰ ρτο- 
οοθαἀ8 1} βοοοηῃᾷὰ ρδὶνρ οὗ Ὀγδη 68; ουΐ οΥ̓͂ (86 
ἰϊτά, {πὸ ἰμϊγνα ; 118 Τουτί ἢ ΘῸΡ ἐδ 18 ἰορΡ. ΤῈ0 
δὶχ ὈΣΔΏΘὮΕΒ, ΟΥ 5146 Βμδίϊβ, βΒαῦὸ δδοὺδ ἐδτθο 
ΟΌΡ5Β. Τηθ οὁ86 ἔοττηϑ ἰδ6 ἰορ ; [86 Βοσοπά ΤΗΔΥ͂ 
μαῦθ Ὀθοπ ἰὰ (δ τηϊἀὰϊο οὔ (80 δυγτο οὗὨ μ9 
ὈΣΔΏΘΝ ; ἰδ9 ἰμϊχαὰ ΒΘΟΙΏΒ ἴ0 Ὦδγνο ᾿ἰδὶῃ διραϊπδὶ 
οπὸ οὗ ἰδ ἰΒγθ6 ἀϊν βίο ϑ, Οὗ σὰ ρΒ, οὗ ἰδ6 πιδΐῃ 
βιδῖῖ, ΤΠ βούθῃ ΘΌΡ8 Ὑὶοἢ ἤόσηι [Π 6 ἴο0Ρ δίδπὰ 
ἷπ ἃ ΠΟΥΪΖΟΙ(ΑΙ ᾿ΐηθ; ἐδ Ἰδωρ8 8.6 δβοὶ ὕρ ἰηίο 
μοῖγ βονγοσβ. Βυΐ (86 οχρ᾽ δηδίϊομβ οὗ {86 ἀἰ8ῆ- 
ου]} ραβϑβαρο 8.90 τδγίουβ. Ἐ 

Βυΐϊ ἐμ πιαΐπ βδϊ 5 ἀϊδί ἢ ρχυΐϊβμοὰ ὉῪ Βανυΐος 
ΟΣ οὔρθ. ὅο (6 ὁπ υηἱΐῦ Ὀγδηοθθ8 ἱπίο {ἢ 9 
δγοθ, ἰδ ἰὮτοο ἰηΐο (ἢ βούθῃ, δὰ ἐῃθ βϑύθῃ 

᾿ ἰηΐο {89 ὑποηϊγοῖνο. “186 σοϊάθῃ δαπαϊθβίλοῖς 
85 Ἀδοϑὰ οὴ (89 βου β'4θ πῃ (6 ΒΟΙΥ ΡΪδ6θ 
οὗ ἰῃ9 ἰδΔΌΘΓἢ 8016. ΕΓ (μ6 βου ἴδ ἐδο ἀϊτϑοίΐοη 
ἕγουι ὙΒΊΟΝ ἴπθ Ἰἰρι σοιηθ8, δηὰ 8 ἐμ ο ΓΘ ΌΣ9 

66]16ἃ Αἴ80 ὈΥΎΤ. ΤῊο δουθῃ ᾿ἸΑτ}8 οὗὨ (86 68} 16- 
δἰϊοῖκ ογ9 βοὶ ὉΡ ΘΥΘΤΥ͂ οὐθηΐηρ δὶ ἰ86 {ἶτηθ οὗὨ 
{86 οΟΥ̓Θπὶ Πρ ̓ ΠΏ66η99 Οἴἶδοτίηρ, δπὰ νότο Κορὶ Ὀυτη- 
ἴηκ 1ΠῚ1] τον πη ρ᾽ (ΚοοΌ61). ΤΟΥ ᾿ἰκχιοα ἐδ 9 
Ὑ0Ϊ6 ΒΑΠΟΙΌΔΓΥ͂, Ὀαΐ οαϑὶ ἐδ οὶ ᾿ἰσΐ οϑρϑοΐδ!]ν 

4 [Αοοογάϊης ἴο ΒΟΙηΘ (6. θ. ῬΆΠΙῚΡΡδοΙ) {πὸ 11πὸ οΘοπῃθεῖ- 
ἐπ [ἢ δούϑῃ Ἰῶπηρ8 ογττηϑά αὶ συγυθ, ποῖ αὶ β'γαίχς 10. Ις 
ποῦ ὰ δοῦν Ὀσχοῦυμβ!ο [δὲ [86 ΟΥΏΠΔΠπιρηΐδ] Ποῦ 6 γ6 δοὲ 
οτονἄοα τορρίποΓ οἡ (ἢ οδηῖγαὶ δῃδῆι, δ [δ μο οὐηοοίγοι, 
Ὀυῖ ναὶ αἱ οαυδὶ ἐπίργυαϊβ ἴτοιῃ οὔθ διηοΐμοσ, [8 αἶδο ὑσο- 
ῬΑΌ]6 ἐπὶ [ἼΘΓΘ ΟΤῸ ΤΠ Γοο ΠΟΎΤΟΓΒ ΟὮ δδοῖλ ὈΥΔΏΘὮ ὈΘέτγΘΘ 
ἐὴ6 τοδί δαί δὰ ἔπ Ια ρ, δηὰ ἰδὲ [9 Ὁυτίἢ δονοῦ οὗ 
ὰνὲ πὰ δυρ τδϑ ὑυοίπϑοι [8 Ἰδὴρ διὰ [8 ΠΡΡΟΣ ὈΣγδῆοῖι. 
-ἘῈὩ.]. ᾿ 

ποτ ναγὰβ ἰοτασὰβ ἰμ6 δ᾽ίατ οὗ ἰποθῦδο δῃὰ {μ6 
(809 οΥ̓͂ δ ονγεὈγοδὰ ; ἴον (8 ᾿ϊ76 οὗ ΡΥαυοΣ δηὰ 
189 δοταπηαηΐοι οὗ Βα  γαίΐου δΓο οοραἰοπθὰ οη 
(86 ᾿ἰσὰιϊ οὗἨ γονεϊδίϊοη, δ σϊθατθί. Κ 61} 5 
Ἔχ δηδίϊοη οὗ (9 σδῃ ἀ]οδιϊοὶς ἰδ, ἴῃ ΟΣ ορί ποῦ, 
Δ8 τη ἰϑί δ κϑὴ 88 ἰῃαι οὗἩ (06 ἰ40}]6: “ἢ 1Π6 Βληϊης 
ἰδ 5, 85 γοοοίψογβ, ὈΘΆΓΟΙΒ οὗἉ ᾿ἰρι, ἴϑγδϑὶ ἰδ ἴ0 
Ῥτοβθῃί ἐιβοὶῦ σοῃ πὰ 4}}} ἰο Φουα 85 ἃ Ῥ60Ρ]9 
{81 1ο(8 118 Ἰχσα δ 1π6 ἰῃ (86 πἰχἂ οὗ (5 νου]. 
διὰ (86 ποσίυχηαὶ! ἀδγίζηθϑα οὐ ἰδ 6 βΒδῃηοῖ ΤΥ 
Βυτ 0129 “(86 πὶρσὶ οὗἉ {18 τον] ἢ 8.86] 18 
ἰηἀροά δρροϊπίοἀ ἰο Ὁθαν Ἰἰχαϊ, ὈὰΓ (86 Ἰχδῖ 
γγΒοἢ ἰ( ἰ8 ἰο ἀϊ 99 8 (86 Ἰἰχὰς οὗ [86 τουοΐδ- 
τἴοη οὗἨἩ Φοβογδὴ, δηὰ {8.6 ὈΘΆΤΟΣΒ οὗ ἰδο Ἰἰρμὶ ἃτὸ 
ῬΓΙΏΔΥΙ (86 δοϊθοὶ ὁη68, (ἢ 8 Ῥτορδοίβ οὔ ἀοα. 
ΚΟ! ἰπΒο]ΥΓ αγροδ ὑΒδὲ (86 οἱ! 15 ἃ δΥπιῦο] οὗ 
(οἄ᾽ 5 δριτγὶι, 88 4190 ἰμὸ οἱ γϑιςγοο ἀοβοσὶ δε ἴῃ 
Ζ60}), ἷγ., ἀηὰ (δ βεσϑθῃ οδηδ]οϑιϊοῖβ ἰπ ΒΟΥ. 1. 
"0, 86 δἰσηϊδοδηοθ οὗ [86 βδογὰ πυπΌ 8, 45 
Ὑ6]1] 85 (μδὶ οὗ (ἢ 8 Ῥᾳγθ σοϊὰ, ἰἴ8 οὐνίουθϑ. Οαυ 
(.}6 αἰπιοη ἃ δονογβ, δορ. οὶ] δηὰ Κποῦθὶ. Οαὰ 
19 ΔΡρυγίθῃδησοϑ οὗ ἰμὸ οδῃ ] βϑιϊοὶς 866 Κποῦε]. 

4, Τὰε Τεηί, ον ἰλε οινοϊἱἶησ ἐε, ΟἾΔΡ. χχυϊ. 
1--80. 

:. Τ8ὸ Οοιηρουθηὶ Ραγίβ οὔ ἰδοὸ Τϑηΐ 88 ἰ0 ΕΌσεα. 
α. Ἶἴμπο ἰοηϊ 1ἰ8615., (1) ἴδε ουσίδἰηδ οὗ Ὀγκβϑυβ 

ΘἈΟὮ 28 συὈ 8 Ἰοηρ;, δα 4 σου 8 νά6. (2) ΕἸΩΥ 
ἴοορβ ἰο ϑδοῖὶ; ουγίδίη, ἰο σοππηθοί ἰοζοίμον ἤγ9 
ουγιαἶπα. (8) Εἶνθ ἐἰτηοβ ΒΥ ζο] θη οἶδδρ8, ἰο 
οορῃοοῦ (89 100Ρ8 

ὃ, δ οογονίηρ οὗ ἰμο ἰθῆὶ. δγε οονογίης, οὗ 
βοαίδβ᾽ Βδὶν: ο] οὐ ουγίδ! δ, Θδοῖ 80 οὐὉΪ 15 Ἰοηρ, 
δΔΒἃ 4 ουδνὶϊθ νίὰο, αἰνἀοἀ ἰηίο δ8εί8 οὗ ὅ δπὰ 6. 
σον ἰμοαι ὅθ [οΥ ταῖς, 1007 ᾿ο0Ρ08 δῃὰ δ0 Θορ ΡῈ 
οἶδϑρ8. Ομο ουτγίβἰη 15 ζοΪἀεἀ ἀουδῖα οα ἐδ6 ἔγους 
δά οὔἐπθ ἰθηὶ. 1110 βυγρὶ δ οὐ ὉΪΓ᾽Π58 δὴ ΟΥΟΓ οα 
180 ὑνγο 8.68. Α βίαν Θχο 658 μδηρ5 ΟΥὐἝ οὗ [ἢ 6 
Ὀδοῖὶς οπὰ οὗ (6 ἰθηί.---Θεοοπα σον, Τϑπχδ᾽ 
βκίῃ ἀγεὰ γτοά.---Τὐὶγα οογοσίης, (86 ΟὈΪΟΣ ΟὨ6, 
868-88. 

6. Τὰθ βαρροτίβ οὗἩ (ΒΒ ἰϑῃί. 89 Ὀοδγὰπ οἴ 
δοδοὶδ οοά. Ἐδοῇ Ὀοαγὰ 10 οὐ 8 Ἰοῦρ, 1 
ου118 τὶὰθ. Ὑνο θη 0}8 ἰῃ οδοῖ Ὀοατὰ. ΤπΘΩΙΪΥ 
Ὀοαγὰβ οὐ (86 δου ἢ δἰ ἀθ τοβίϊῃρ οἱ ΖΟΥΥ δῖ 
8βοοϊεείβ (16 61).---Ἴ ΘΏΤΥ Ὀοδτὰδβ οἡ (86 ποτὶ β' 9 
ΓῺ (6 ΒαῖὴΘ ὩυΠΌΘΣ οὗ δβοοίζείβ. Ξὶχ Ὀοατὰβ 
ΤῸ (19 γὰρ. πο ὈΟΘΓΩΒ [ὉΓ [Π6 ΘΟΥΏΘΓΒ οὗ 86 
ΤΟΣ. ἴη δαάϊιϊου, [6 ὈδῚ8 (ογοϑδ- ὉΔΤΒ ΟΥ 60ῃ- 
ποοϊϊῃρ ὈΔΓΒ), ὃ [0Γ 6808} βἰ(ἰ9, ἐμ τηϊὰ ἃ] 6 οὔθ 
Ῥδϑβὶηρ ἰδ 6 π|οὶθ Ἰϑοσί οὗ {Π ἔγδιπουσοσῖς. ΤῈ 
ὈδΔτδ δηὰ Ὀοαγὰϑβ κἱἷϊΐ, ΑἸδβδὸ (μ9 σίῃμβ ἴον ἐμ9 
ὈΔχ8.ἢ 

. [ΤῊ18 ἰδ ἱποοττθοῖ. ΕΠΠῪ Ἰοορα ἴο οδοῖ ουγίδί πουϊᾶ 
τ 9 ἔἥνο υπάγϑα ᾿οορβ, ποῦ ἴθ Γ9 ΟΓΘ ΟΥ̓ ΟἿΘ διτιη- 
ἀτγεά, ἘῸΣ 1ὲ80 ἸοΟρΘ ΓΘ Ὠοΐ ἴο οὐσῃδοοξ ἴδ6 ὅγο ουγίαϊ 6 
ἴο οὴὁ δῃοῖδου, 85 [ΔΏκΟ δα γα Ὀαϊ ἰὼ ςοῃῃεοςίΐ [89 οὔθ συγίδί ἢ 
τολθ ἢρ οὐ ἔνο (οουρ!οα ἰοκθίθο Σ Ἐπ δΓῸ ποὲ Ἰο]Ϊ ἃ ΠΟ) πίτὰ 
16 ουτίαϊη τολάθ ἢΡ οὗ ἔπ οἷπος ἧτο. Αοοογάϊηογ, 
ἔμ ΓΘ ΨΟΓὸ ΟἿΪΥ ΠΥ εἶαδρο, οἱ πο ὰηάτοα δπὰ ἤζιγ.--Τὰ. 

Τ [ΙΔ ρο δα γη πος δῦουΐ (᾽6 δῆδρο οὗ (πὸ [ΔΓ δοῖοδ. οὗ 
δῦουξ {πὸ πιδῆποῦ ἰη ἈΝ} ΟὮ ἐδ συΓΙδίηκ ἀγὸ δισδηροά. [{|8 
ἃ νοχϑᾶ ησυρδίίοη. πο (ΟΠ ον Κ τὸ τη ῥτίησίραὶ τον : (1) 
Τι νοίηρ οἴθαῦ δηὰ παϊδρυϊοὰ ἐπαὶ τ Ὀοαγὰ ἔγαιθυσοτῖς ττα 
80 οὐὐϊτ Ἰοπᾳ, 10 γοδά, δὰ 10 μἰρὶι, οὔθ ΤΏΘΟΥΥ ἰδ ἴδδι 156 
ἴδῃ οσπτγίμ δ, ΟΑ]1οὰ “1ΠπΠ6 ἰΔΌΘΓΠΔΟΙ ἡ ἰὴ χχυὶΐ. ἴ, ποῖ 80Ὸ 
7οἰυθά τομκοϑῦθογ δά ἴο δἰ46 πα ἴο γι ἔτγο ουτίδηθ οὗ οαυδὶ 
δἷξο, δδοὴ 25 οαυ 8 ἸΙοηκ, κηὰ 20 οὐδὶῖα ὑτοαὰ; τπῶΐῖ 680 ἔνο 
Ψ6ΓΟ Ἰοοροὴ ἸοχϑῖΠοΓ (ΥΟΥ, δ), Δ [9 πίι016 τϑ8 βρσοδ μογὶ- 
Ξορῖδ}}ν οὐον ἴῃ ἴορ" οἵ [η8 Ὀοασάβ, πὸ παπρίηρ ὄονει 9 
συν 8 ὁπ θεοὶ! δία, ἐ. 6..,) Ὑ] ἘΠ ΐ οὐδ σαὃ!ὶ οὗ [π 6 ατουπά, εἴποο 
ἴη)6 ἔνο βἰάδβ (οδοῖι 10 ουδί 8) δηὰ ἴῃ ψ τ (10 τ 18) ἴο- 
Εϑῖμοσ δὸ θα] τὸ 80 ουδία. Τ9 Ὀγορα ἢ οὗ ὑοίἢ ουσίαλεδ 
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ἱϊ, Το Οοπιροποηὶ Ῥατίβ 85 [0 πηδίουῖδ]. Βγυβ- 
ΒΌΒ, ᾿ἰἱΘΏ, σοδίδ᾽ “ΒΔΓ, δῃα 86 το ἰκὶ πὰ οὗ βίῃ. 
Ἀοδοὶδ ποοΐ, ρο]ὰ, βγοῦν, ΟΡ 6 υ. 

1}. 76 Οοϊοτα. Ἐβρθοῖδ)ν βἰχηϊδοδηί. ΤῈθ 
Θονυοεΐης ΡΤΟΡΘΡ Οὔ η6 ᾿θηὶ οοηίδίἢΒ (ἐ 6 ἴΟῸ 60- 
1οτγδ: ψ ϊῖθ, ραν  18}- ὈΪ 6, ΡΟΓΡῚ 8 -Γοα, ΟΥἰπη808Ὲ. 

Ῥεῖης 40 συὐΐτα. πὰ [80 Ἰεσία οὗ [Π9 ποοάδῃ θἰΓυ οί ΓΘ ΟὨΪΥ 
830, αὰ τ.9 ΒΊΤΆ πο (ἐσοογάϊηρ ἴο γογα. 9 δηὰ 36) Ὀοίηρ ὑσὸ"- 
υἱάθὰ σἱτἢ ἃ Βρθϑοΐδὶ ουγίδιη, ἰδ (ΟΠ οτΒ ἴθδὲ 10 οὐ 15 πυδὶ 
αν Βυης ἀον οἢ ἴδ0 νοδί (080) θυ, δῃ δὸ [πο συνιδίη 
δυδὲ τοδομοὰ ἴὴο ρτουῃά. (2) ΑἸΟΙΒΟΡ Υἱοῦ (Ὀγουσῶῆξ [οἷο 
ἔδυοῦ ὕγ Βλἢτ) ἀΠΠ τα ἔγοτα ἔπι ἰη πὲ [6 ἰΟΤοῦ (1{ΠῸ0Π} σΌΓ- 
ξαϊηθ ΔΙῸ οοποορινοῦ ἃ9 δαηρίημς ἄοτεῃ ἰηοίἀθ, ἢοἱ οὔἱπια9, οὗ 
με Ὀοραγάδ. (32) Ξδδιδο !1} 2 δυρροδοθ ἐμιδὶ ἴδ συτιαίυθ Γοττηϑὲ 
ἃ τοοίδα ἐσπέ δῦοτο 1:9 Ὀοατάδ, ἐδο Ὀοΐέοτῃ οὗ (9 ἀπάετοοιιτ- 
δἰ .δὲ τοποπίηρς ἴΠ6 ἴον οἵ ἴὁ νοαγάϑ, Ταΐδ τοοῦ που]ά 
τοδοῦ δρουϊ 13 συὐϊῖ8 δῦοτο ἔπ ἴορ οὗ [6 Ὀοαγάα, (9 στίχο 
Βανίημ δὴ δηρίο οἵ δρουῖ 4090. Ῥαί;δ' β ἔπΘΟΤΥ [8 δοπιονσ αὶ 
εἰ πλ!]αγ, θα ἰπ 115 ἀοίδ δ ἰ8 δὸ διηϊδδιίοαὶ κηὰ δΡΌΪΤΆΤΥ ὧθ 
Βδγαὰγ ἴο το τὶ ἃ [Ὁ]] σἰδίοιηοηϊ. ( Ἑεγχύυδεοη ([π ϑπι ἐπ᾿ 8 
Βιεδὶς Τοῖς Ατὲ. Τεπερίε) δἷβδο Ὠοϊάφ ἐβαῖ ἐμοῖο τἂἣϑ ἃ 
στ ὅχο δῦουο ἐπὸ ῥδοατάα ἀπά ἘΔΙΓ ΤΑΥ͂ Ὀοί ΘΟ. ἔποτι, δὸ ἐμαὶ 
[8 χοαίπ᾽ -Παΐν οσυγίδίη ἰοσιηϑὰ 8 ἰοϑέ ῬΙΓΌΡΟΣ (88 [{ [6 (Ἀ}164 ἰπ 
χχγυΐ. Ἰ, πιοτὸ Α. Υ. πιἰδίγαποϊδῖοθ, “οουθγί μ᾽). Βπὶ Η18 
γίον ἀϊδοτα ἴγοσῃ ἐπὶ οἵ β δ δον {{Σ, ἰπ ἐμὲ ἢΘ τρδῖκοβ ἐδ 
ϑιακὶο δὲ ἴμο τί ἀκο ἃ γέρλί δηκῖθ ([ἢΠ 9 πογο παῖ] δηρὶο 
ἃ τοοῖῦ), δο ἐδαξ δ ἔνο δἰὰοα οὗἩ ἴπὸ τοοῦ ρτοϊθοϊϑὰ Ὀθγοπὰ [86 

Ὀοατάϑ, 86 Ἰονγεῖ ροίπὶ θείης δ συ] ἀρονο [86 κγουπὰ δηὰ 
δ συ 8 Βογί ξοπίδ!Πν ἤγοσῃ ἐδ Ὀοδγάδ. Ηο αἶδο δδδιιπιθδ (ῃδι 
Ὧδο τοοῦ οχίοηδϑὰ δ συδίι8 θογοπὰ ἔθ Ὀοαιάπ ἐπ πο γοπῖ 
δηὰ ἰὴ ἴδιο ΣΟΘΣ, Βὸ ἐδδὲ [π0 οχίσγα 10 ουδ ἐδ ἀϊ ἃ ποὶ δηρ ἀονη 
δὲ α]} οὐοὸσ ἴῃ πιοοῖ οηᾶ, Τθο δοοοιῃραηνίης ἀΐδρταπι ΟΧ ΣΟ] 
4 δβοοίοη οὗ (89 ἱθογῆδο]ο δοοογάϊηρ ἴο οΘγΚΌΒλΟΙ Β [ΒΘΟΓΥ. 
ΤΏο τί ΔΌΘοηοο οἴ 4}1 ΔΙ πδίοῦ ἴο ἃ τἰ κϑιρο ὁ Εογχύδδοη 

ἐθ λδὰ πὶ α ἀγὸμλμὸ ὉΥ οχρ᾽αἰεἰης “ 1.6 τα! ἀ]6 ὈαΓ᾽ οἵὗὨ γϑζ. 28 ἃ 

5 ΟυΒΙΤΘΙ δαὶ Ουθίτϑ 

δουβιῖδ 
δ ουθιτ8 Ι0 ΟυΒ!ῇτϑ 

Σεῖοττίπρς ποῖ ἴ0 ἃ ΔΓ |Κ (86 οἵ σα δὲ ἴμὸ βή6, ναΐ το [Ὧ9 
τί α6-Ρο]96. Ησ δὺ δἷδο (ΠΟΌΚἢ ὯΟῸ ΟΧΡγθκδ τηϑῃτίοη ἐσ 
το οἵ ἰδ) ἔπιαν 1:6 δἰάδδ οὗ 89 γογα) ἢ δηὰ ἐδ νγεϑίθγῃ 
φηὰ πόσὸ οῃποίοδοα νἱ ουτὶαἰ δ, αηὰ {πὲ [6 τί ἀκ6- ῬΡῸ]6 πηυδὶ 
δ νὸ Ὀδθὴ βυρροτίϑα δἱ 1886 πη 416 ὉΥ ἃ ρμὶ|18}.-- -Τὴο ργϊποί- 
ῬΑ] γολδοὴδ ὑγχοὰ ὉΥ Ν΄. Ἐογατδδοὴ ἴον 18 ΓΏΘΟΓΥ δγὸ ἢ 9 
Το! οπίης: () Δοουτγάϊηρ ἴο [ΒΘ σοΣαση. "ἢ Υἱ 0 ΟὨΪΥ ΔὈουξ ΟΠ6- 
Ἐπ|γά οΓ [86 ΠΟΥ ΟΥ ΟΥ̓ΒΒΣΩΘΏ 8] συτίδὶ η ου ] ἃ ἤαγο Ὀθρῃ νἱδί- 
ὯΪ6. ΒΑ τ’ 8 ΓΠΘΟΕΥ͂ ΟὈνίδῖοα ἐμ |8 οἰ ΠΠσΌΪν, Ὀπΐ στοδῖδα αὐ ο- 
ἘΠΟΥ, τὸς. ὉΥ τηλιείης οὔἱ {πὶ [6 ρκἰ ἀοὰ Ὀοαγάδ γοτο δ᾽ πιοδί 
Φῃ το σονετοὰ ὩΡ. 1780, ΠΥ 80 ΘΧρΡΘΏ ΘΙ γΟΙΥ οοὨδίχυοῖθα 
.(3) Τὴ ουγῖδίη δρσοδὰ ἤδι οὐὸσ [86 Ὀοαγὰ9 ποιϊὰ πᾶνθ 

τ ΠΟ Ὠτοϊθεοϊίοη δραίηδὶ ὁ ταίῃ, Τ|19 δκ' 8 δῦογο [ἢ6 
εἴοι ἢ δηὰ μαὶτ οσυγίδίηθ που ]ά, τ ἤθη νγοῖ, ΟἾἹΥ ὨδΥο ἀοργοαβοὰ 
180 σσῃῖσο δυὰ τογ [86 συγίαϊ δ ὈΠῸΣ ἐπθιη. (3) ΤΏ οοτ- 
Τησῦ τίου οοηίγϑαϊςοῖβ 6 ἀοοοτίροη ἰῃ χχγί. 9, 12, 18, δο- 
φογάϊης ἴο μίτον ΟΟἿΥ ἔνο οσυυΐῖς οὗἩ [89 χοαί8᾽ αἱ συγίαί ἢ 
ΒθΩς ΟΥ̓́ΘΡ δὶ ἴΠ0 νϑαῖ θῃηά, αηὰ οην οὔθ οὐδ αἵ ΘΒΟ δἰ; 
ὙΠ οτοϑδ [Π9 οἵδοῦ ΤΠ ΘΟΓΥ δάσο δὲ 10 οὐ "8 δυιηρ ἀονχη 
ΟΏὮ ΘΟΥΟΙΥ κἰάθ νὰ {ΠῸ Ἰτοηῖ.---ἼΠθ Δ ΌΟΓ δΥχα ΠπΙΘ ΠΔΥῪ ὑθ 
ἘΘΕῸΥ ῖΠηο Βυρροπίίου {παι τὴ 6 ΒΙΌΠ1 4] δἰδίθ πιοη δ γοίοστϑα 
Ὧο ΟἿΪΥ͂ αδδοοῦὶ ἰμδὶ ἰδ ρορῖν᾽ -ατ οπτίαίη Πιιης οΥὐοσ [ἢ6 

ἐ. 6... ἴῃ Ἰηθῃ ουὔτίαί, ΒΛ] αὶ σας αἱ 1η6 Μοῦ 
ΦΏΦ, δαπὰ οὔο “Ὠ αἵ δηοὴ δἱά9.- - 9 ϑοοοηὰ ΓϑΆβοη [8 ὨΠ- 
ϑουυ θη! ν 6 δβίσοηχοοῖ οηθ. Τ7Τ|ι6 ᾿δθθγηπδοίϊθ, δυοογάῃς ἴο 
δο ταύ τομαὶ τίου, (8 ἢ ὈπΠΩΑΪ ΠΥ διγυςσΐιξτυ, ἢ} ῥτοίζοονκ ἃ 
δροϊη»ῖ τα ἢ ΟΥὉ ΒΏΟΥ,, βῃἃ ἈΠ᾿|ΪΚ6 οἰζποῦ "0860 οΥ ἴθηῖ; ὙΠ|19 
γοεὶ ἃ ραγί οἵ ἐ( ἰ8 ἀἰβεί 1] ον Πα δ ἔθηϊ.--γν, ΑἸ αῖογ ρ'η18 
οὔυ [ΠπῸ τηοαί οὐ ον οὐὐδοϊίοη ἴο Μτ. ΒΟΓΧΠΒΒΟῚ δ ΤΠΌΟΟΥΥ, υἱΖ,, 
τῃλῖί, δοοονϊης ἴο χχανὶ. 33, τπ νοὶ! οἵὨ τη 9 ΗΟΪΥ οὔ ΠΟ] 68 ψτηϑ 
Βυθα πόρον ἴΠ6 Οἰδδρδ (δαὶ σοππθοῖ {Π0 ἔν χ0|Ὴο ρμαγῖβ οἵ ἴδ 6 οο- 
ψογίης. Ὑη6δο τυδῖ πᾶνὸ Ὀδοη 20 συ 8 ἤγοπι ἔπ ἔγοηΐ οὗ τῃ9 
νη αίρ, δηθὰ 10 οὐ 18 ἴτοπλ [Π6 τϑηγ, βοσογιϊ πα ἴο [ἢ» ἔγη- 
ἀϊοιδὶ τίονν, ΘΟ ΤΟΙΣ ἰῃ δοοογάδηςθ 1 ἴδο Βυρροδεα ροϑί- 

ἷν. 7 οτϊς οὐ (9 Οσυτίαϊη9. ΤῊΘ ποτκ οὖ 
ΒΚ1|7] υΘΑΎΘΓΒ, ἱ. 6., νυ {1 ἄσαγο8 ΘΓ ΤΟΥΘΏ, υἱΖ., 
τὶ ἄρσυγοβ οὔ σμογυΐ πηι. 

γ. Το αἰ δογθηί ἰκηἀ8 οὗ πσόουϑθὰ Ἰτοτῖς. 

ὅ. Τὴε Ῥεῖῖ. Ὅόοτβ. 81--87. 

ΤΌΘ αἰνί βίο Ὀοίτοθη ὑπ86 ΠΟΙΥ Ρ͵8ο0 δηὰ ἐδ9 
Ηοὶν οἵ μοϊῖο8. Ασοογάϊῃς ἰοτηοάϑγῃ ποίἱ ο.8 (ἢ 679 
8 πο ἀἰδογθηοο Ὀοίν θη 89 γ»ῖἀθ, βδαυαζθ πολ ὰ 
δηαὰ ἐδο σουγί, πο αἰ ογθηοο Ὀοίπθοη ὑπο οουγὲ 
δηὰ (6 ΒΟΙΥ Ῥίδσθ, ΠΟ;9, ἰῇ 8πῸ, θοϊπσθθ ἐἢ9 
ΒΟΥ ρίδοο δῃηὰ {86 τοδί μοῖγ. Τῇ Β[Ὁ]164] ηο- 
(1088 8ΓΘ ἱπδηΐ 6} Υ ῬΌΓΟΡ δηὰ ὅπογσ. Ἐγθῃ ὃ6- 
ἔσϑθι ἐμ6 ΒΟΙΥ ρΡἷδοθ δπὰ 186 τηοβίὲ ΒΟΥ βδηρδϑ, 
(πἰοῖὶς ουγίαΐη, 88 Ὀοίτγοθη {6 Ο]ὰ δηὰ Νοὸν Τ68- 
ἰἀτηθηῖ. Τὴ Ραββαρθὸ ἔγοτῃμ {16 ΒΟΙΥ ῥἷδοθ ἱπίο 
(9 ΗΟΙΥ οΥ Πο]1θ8 [88 ὈθΘῺ πιδὰθ ἴγϑο ἰο Ηΐβ 
ῬΘΟΡΪο ὈΥ ΘΟ τῖϑί. 

ΑΒ 180 Βθαάγϑῃ οὗ ΒΟΘΥΘΗΒ 8 ἴο ὃΘ Θοποοίγοά 85 
8 ἰρὴ Βοανθῃ Θοπβίβιϊηρς οὗ ἐπαϊν 8] Βροανθηδ, 
180 ἃχὸ (4οη) οἴ δρθ8 (3 0η8) 88 8 βρὲ νι δἰ ἢ 
οΟμδ᾽δί8 οὐὁ ἱπαϊνί 08] δῴζοϑ, ἰῃ9 Βδοθαί οὔ 
ΒΑΌΌΔΙΗΒ 88 ὁῃ09 ΏΟΒΘ Ββ6ύθσὶ ψϑοὸῖκς ἀδγϑ 
ΔΙΘ ΒΟΥΘῺ ΘΑ ΌΔΙΙΒ; 80 (9 ΗΟΙΪΥ οὗὨ Βο] 68 ἰθ 

ΒΔΏΟΘΙΌΑΔΙΥ οὗ δδῃοίθπαγἶθθ, Δ ΑΡῚ ΦΦ, δηὰ βο, 
ταοϑί μΒοῖγ. Ἐβρϑοΐδ!]γ ἰ5 ἰὲ ἰο Ὀ9 οὈὐβογυδὰ ἐπδὶ ἐ}}0 
ἴτθο ῥυϊμοῖραὶ ἔρδίαγοθ οὐ {86 ΒΟΥ Ρῥίδοο, υἱΖ, 
119 ἰΔῸ9 οὗ δον -Ὀτοδά, {6 οδηἀ] οβιϊ οἷς, δ 16 
ΔΙ οὗ ἱποθῆϑθ, Ὦθγο 608]6866 πο Ο0Π68. 

ΑΒ ὑῆοῦο ογὸ ἴΐΣθο 8] 8 Γ8, 80 (ἴγ6θ συγίδϊἑ 8. 
Τμὸ ἔγϑι βογοοηθὰ (6 οουτὲ; ἰμθ βϑοοπά, ἐΐιθ 
ΒΟΙΪΥ ΡΪδοθ; ἐδθὸ (μἰτά, πὸ Ηοὶγ οὗ μο1]19ο85β. ΤῈΘ 
ἰδοῦ ψδϑ 086 ῥυΐϊῃοῖρ] οὔθ. Καὶ! δπὰ Κηοθοὶ 
εἰνο ἀοίδ1}8 δϑουϊ [9 οοπβίγιυ οί Οἢ δὰ Δγϑηρο- 
τηθηὺ οὗ (86 ουγίαϊη, 85 4180 δὺουϊ 9 ΑΓΔΌ ἰθηΐβ 
δὰ Εργρίΐδη ὑθτρ]68.Ἐ 

κίοη οἵ {9 γῇ], ἴ)ο ΗοΪγΥ οὗ μοῖοϑ Ὀδίης ἴῃ {Π6 τ οὗ 
συδθ, 10 σα] 8 1 ΘΥΘΕΥ αἰχοοϊξίου, ψ ἢ116 ἘΠ)6. ΠΟΙ͂Υ ρῖμ69 883 
20 ουνὶϊν ἴοησς. Βυῖ Βογσιββοη δ ἴἤρογν του] Ὀγίπας ἴδ ο 
ΟἸαδρθ 1δ συδὶ ἢ ἴτοσι δος οηο, {Ἰνοιμκὶι ο αἰδοῖ μἱ Ρὲ4 
[6 νον ἴα [ῃ6 γοΐ] ἮΒΔ [0 οὐ} Το πὶ τἴπΠ6 ψοεβίθγη εηΐ, 
[18 ἀἸ ΠΠΘΌΤΕΥ ΒΟΘΙῺ 5 ΘΕΤΙΓΟΙΥ ἴο ανγθ ἐβοη μοὶ Ἠΐ8. αἰϊοητίοι, 
Μν. Αἰνδῖογ 98}}» [1 “(μἴα].,᾽" διὰ ἀϑοϑῖηδ ἰϊ ὑδο1965 ἴο σοηδίοῦ 
19 ἸΠΘΟΥΥ ΔΗΥ͂ γί πον, σεσηδυϊκίηκς ὑπαὶ “ ποϊ είς ἰ8 τοι 9 
οσογίδί πη ἰῃ χομαγὰ ἴ0 [9 ἱβθοτήδβοῖο, ἰὩλη {Πα τΠ0 ἔνο ἀργῖ- 
τηϑΐθ ἰμΐο ΨΗΪΟΘὮ ἰὲ τᾶ αἰτίἀοἃ Ὀγ τΠἰ6 ματι ΟΠ -Ὑ}} νοῦ 
οὔ υποαιη! βἰζο, [ἢ 6 ϑαδίογῃ ὑοίηρ ἐπἰ γί ἕδος ἰοῆς δηᾶ ἤξιθθη 
νἰά6, ἀπ ὰ ἴ[86 ννεδίθγῃ δὴ οχϑεῖ συῦὺθ οὗ ἤϊιθοη ἴσος ἰη ἀϊπηθη- 
βίοι." 11 οὐἱρϊς ὍΘ Δδιζθᾶ, ΒΟΎΘΥΟΣ, ΒΟῊΝ ἱπ 1 τη816 80 σϑγ- 
ἰδίῃ τὶ 106 ἴ͵ὸ δρατϊ[ θη ἬΟΓΘ οἵ ἴΠ6 πἰζο δροοϊβοά ἢ 
Το Βίυ1]9 Ὡονογο κί νοβ [Π0 8] ηἰοδϑὲ ἐἱπίοταηγδίίοι γοδρθοῖιηςς 
τη πιϑτῖογ, ὁχοορίίης ἴδ δἰδίοπιοηϊ οἵ χχυὶ. 833 δῦονο οἰζοιὶ, 
 Ἠθτο 1Π0 ΟἾδϑρδ ὙΘΓΘ, ἀοροθηῆδβ οὐ ἩΠδΐ ἀϊεροσί(ἰοη ἸνΑ8 
τηλῆο οὗ ἴη)6 ουγίαἴηδ;: δηά ἦτ νὸ σῆοοιθ ἴο δάορι δέν. δ ευ.6- 
ΒΟῺ Β ΤΠΘΟΤῪ ΓΟαρ ΟΊ ηκ πο ,, ἢ νου Το ον τηϑῖ 1Π.6 υ8}}- 
ἴῃᾳ ἯΔ86 Θαυ}}γ ἀϊννίἀοα : ἀπ ὙΓΏΟΓΘ ἰδ 1Π9 ῥγοοῦ τὲ ἰδ νδ 
μοῖϊῦῇ ΟἿΪΥ Φοδορμυδ᾽5 δδϑογίίοη, πὰ [}}6Ὸ σογτθρυοπαϊίηςς 
δραγτ θη οὗἩ ΒΟΪομΟὨ ΒΒ ἰθταρὶο, [πὶ ΠΙΟὮ τπ6 ΠΟΙ͂ οὐ ΠΟΙΠ.8 
Ὑ85 ΒΩ] [86 εἰζο οὔ [80 ΟἿΘΓ μασὶ οὗ ἴη9 βαποΐϊπιετν. 11 παυδὲ 
ὕὉθ δἀπιίεἰοά {πδὶ 1116560 ἔτεο 1615 οὗἨ ον 0 6 ΓΟ ΥΟΤῪ Μοὶ γΥ : 
Ὀυξ ΤΏΘΥ ὮΓΥ ὯῸ ΣΔΘΒΏΒ ΠΙΟΥ͂Θ ἴΠ6 ΓΠΘΟΙΥ δὸ ἰπουη!οδίδ Ὁ} 48 
ἴο ΔΚΘΟ ἰδ ΠΠΜΑΓΓΤΑΠΙΔΌΪΟ ἰο ΒοϊΪὰ 4 αἀἰδοτοης οὔθ. Αἱ δὶ] 
οὐϑηΐδ, ΠΥ ΔΗΥ Βἴγοκθ δὰ Ὀθθη τηοδηξ ἴο Ὀ0 ἰδΔΙὰ Ὡροὴ ἴῃ 9 
ἀϊπιθηαίοη οἵ [ἢ ΗΟΙ͂Υ οἴ πο] θα, ἐξ ἰδ “ἰπρτιὶαῦ {πηϊ ἢ Ὑ  ΟΓΘ 
ποῖ να ηΥ αἴγοη, ἰπδῖοθά οὗὨ Ὀεΐηρ Ἰοὲ ἴο ὃδ6 ἱπίογγοά ἔγοπι 
[6 ΥΓῪ ἰη δι το ἀἰ γοσιίουδ σοηοοσ βίη [9 Ροδίτίου οἵ [9 
εὐτγιίδίΒ.--ΤᾺ. 

4 [“ Τὴ ἰοπη 0 1685 οὗ (Ὧ6 δῃοίοης ΕἾ Π 5 τότ σοπϑίΓυοίοα 
88 ΤΟἸϊον : Ε᾿γδῖ, αὶ ΒαΌΑΓΟ ἰπ ἤτοπὶ 100 οὐ 1ἐ88 ἴεοι ννἱὁ δηὰ 
ἴῃ γθθ ΟΥ ἴον {{Π165 89 ἸΟῺμ ; {ΠῚ Ῥογίοοθβ (προπύλαια), ἰη- 
ι(- δηνῖδ ἔπ μυσαἘΓ: ποχί 1η)6 νεώς {861 ν»]} ἢ ἃ πρόναος, αν 
ἤπδΠΥ τ 6 σηκός ϊ ἢ) ἃ βδογοὰ δηϊπιδὶ 858 ἴῃ9 οὔΐοςι οἵ ψοῖ- 
Ι βιὶυ (ϑίγαῦυο, 17, ν. 805. Τηὸ Ἐρυρί δὴ τϑπιμ]εθ 51}}} ργθ- 

ϑογυθαὰ ςὐπήγηι ἰῃ ροηοζαὶ (ἢ ἰ8 ἀοδογιρη!οπ. Α ἰαγκὸ βρη ΑΥ 
[168 [5 ἰηΐο 1})8 οοτιγῖ, δυσ οπηάοα «ἢ τἢ ΕἾ ΠΉ Τα; {Πρ (οἸοννΒ ἃ 
“μυτίῖσο, Ἀπ οἷ -ἢ αὶ βου ηα οὐ ; ἴθ) ἔνν ο ΟΥΓ [ΠΓ69 [.81}8,1η 
116 Ἰδὲ οὗ ψν ἢ ϊσἢ {Π|Ὸ -δογοὰ βηΐπια] οὐ τ Ἰ4ε]-ἔ πηγὴ κὸ διοοῦ," 
Ηθοτγοι, Ἰάφνη, Εἰ. 2, ν. 11..." Κύρου, Οὐπλπι., ἡ 218.-- ΤΒ.} 
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6. 7΄ε Αἰιαν οΥΓ Βυτγηί(-οῇεγίπσ. ΟἾΔΡ. χχυὶϊ, 1--8. 

Το ἴδοὶ ὑπαὶ {86 Δ] ν οἵὗἤἨ Ὀυγηϊ-οδονίηρ τγὦ8 
Βορδγαίθα πού ΟΠΙΥῪ ἔγοιῃ {μ6 ΗΟΪΥ οΥ̓͂ Βο]168, Ὀυΐ 
ΑΪ80 ἔγοιαῃ 8:6 ΒΟΥ ρἷδο0, δηὰ βίοοά ἰῃ {πο οουτί, 
ΒΘΥΎΘΒ ἰ0 ΟΧΡΥΘΆΒ {8 τοὶ κίουϑ 1468 : ὑπαὶ ζδ᾽ ἢ 
Ὀορσὶη8 τὶ (110 ὅγϑί δρρτοδοῖ ἴἰο αἀοα, τιν οὔο- 
ἀΐϊομοο ἰο Ηἰβ ἰαἮ δὰ βυγγοπαον ἰο Ηΐβ Ἰυὰρ- 
τηθηὶ: Ὀυΐ ὑπ αὺ ἰ( ἀο68 ποὺ ἴον ἐμαὶ γοϑδοὴ Θῃ 116 
Ο0η9 ἰο δῆ Θπίγϑο6 ἱπίο {ἰμ6 ἱπίοτῖὶον Θοϊητηηΐοὰ 
νὰ Οοἀ ἰὰ (86 ΒδησίυλγΥ, 80}}} 1088 (0 8. σ01- 
Ῥὶοίθ υπίοη νὶϊὰ αοα ἴῃ 6 ΗοΪγ οὗὨ Πο]ΐθ8:; 8]- 
ὑπουρὮ ἰΐ 88 {818 85 18 δἷπι, δῃὰ ἷβ 8 Ῥγδρδγδ- 
εἴοη ἕον ἰΐ, δὰ δἰ8δο ἱβγουρὰ τοὶ σίου [6] Οὐ β 
ψὶτἢ {πὸ Εἰ -᾿τὶοδὺ αἶνοϑ ἰὸ ἷπὶ 80 ΤΏ8Κ68 (}}6 
οἴονίηρ 4 οοῃαϊ ἰοη Δ) ραγριϊοϊ ραί  ου ἰὰ {16 ὉΪ688- 
ἧηρ οΥ (6 ΗοΙΪΥ οΥἁὨ ΒοΙϊ65, δὰ ρσἶνγοβ δΐπη ἃ ΒΟΡ6 
οὗ υΐαγο δηίγϑηοθ ἰῃΐο (86 ΗΟΪΥ οὗ δο]168 ἰδ. Γ. 

ΤΪΐ8 ἀϊβίδησθ Ὀοίδγθθη ἰδ 9 ΒΟΙΥ 0]869 δηὰ ἐδ9 
ἩοΪγ οΥ͂ Βοϊϊ68 19 8180 γτορτοβϑηϊθα Ὀγ ἐμ σγδάδ- 
(ἰοη8 ἴῃ {110 γαὶϊὰθ οὗ {89 τηοί8}} 16 οὐπδιηθηίδιὶ ἢ Β. 
ΤῊΘ δία οὗἩ Ὀαυτηί- οδονίης τγ8 ογογϊδί ἃ ὑτῖΐὰ 
σΟΡΡΘΟΡ: ἰδ δΒουθῆ- Ὀγδηομοαὰ οδηἀ]οβιϊοὶς ἴῃ (89 
ΒΟΙΪΥ ρἷδοθ οοηϑβίβϑίϑα οὗ ὅῃ9 ΟΥ̓ ΒΟἾ]Ο  γ6889}8:; (89 
ἐδ ΌΪ6 οὗ ΒΘ Ὑ-Ὀτοδὰ πὰβ αἰϊὶ ; (86 δύὺὶκ οὗ 86 ὁ0- 
γϑηϑηὶ 8 411 Ἰμδ᾽49 δῃὰ ουϊδἀοθ, τ ῃὶϊο 1.5 Ἰἰὰ 
δηὰ {μ6 σὨοτα πὶ Οὐ ἱΐ, 88 8180 ἰδ γκἷῃ οἴ (ῃ 9 
ΔΚ, τ ΤῸ οἵ 8Βο]1ἃ χκο]ϊὰ. Α βἰπιΐ δῦ σοϊδέϊου οχίθὶϑ 
Ὀοίνοθῃ 86 ουγίαϊηθΒ. Τῇ γϑῖ] οὗ 89 ΗοΪΥ οἵ 
Βο]θ8 88 ἰ80 ποΥτῖς οὗ ἃ 8.ε1}10ἃ γοᾶνορ, δἀογηϑὰ 
ψΠ0} ἄκχαγοβ οὗ σμογυδίπι ἴῃ τ ῖσ ἐμ 6 τοβοοίΐοι 
οἴ ἰ)ο ομογυαῖτὰ ἴῃ (9 ΗΟΪΥ οὗ ΠοΪ᾽98 ΔΡΡΘΆ.8. 
ΤΠ βοοοηὰ ουγίδια, σοῦ βογθοπθὰ ἰδθ ΠΟΙΥῪ 
ΡὈίαοο, γ͵ἷἫὰ8 δ᾽ ΠὩΡῚΥ ἬΟΥΘΗ ἴῃ γταγίοχαίθα σ6Ο]ΟΥΒ, 
βίγί ρϑὰ, ΟΥ Ῥογῇδρϑβ ομϑοϊζογϑοα; 80 8180 (8). Βούϑθεῃ 
δι ἰ09 οηύγβῃοο οὗ (ἢ9 οσουγὶ. ΞΒ᾽΄χηϊβοδηΐ Βρϑοϊδὶ 
ἴϑδίΓ68Β ἰὼ (δ αἸίατ οὗἩ Ὀυτης- δον ἀτὸ ρδυιϊου- 
Ἰαυῖγ 118 Βογηδ, ἐμθ ρΡοΐῃὶβ οἵ {89 Θογῆθτθ, (9 
Ῥουϑηθηΐ ΡΟΥΘΡ οὗ (89 88, 80 ἰοὸ θρθαδῖ,, ἴῃ 
οουίγαδὶ ψιῖϊ8 (Π6 ὅτο ὙΜ1Ο, ΠΟῪ δΔρΡΡθαΥΒ δηὰ 
ΠΟΥ͂ ἀἰΒάρΡΘΑΓΒ; ““ΠΘΏΟΘ,᾽" 88 Κοὶϊ Βδυβ, “868 
Ὀ]οοά οὗ (π6 βἰη-οἴογίῃρ γγδ8 ρυΐ ρου ἰμ θαι (Ἰμον. 
ἷν. 7). δηἀ Α͵80 ἰπο89 γῆο βουσὶ (ἢ Ῥγοϊθοίίοῃ 
οὔ (λοἷγν ᾿ῆνϑβ δὶ [119 δ᾽ (δὺ βοϊσϑὰ μο]ὰ οὔ ἐμ δω (υἱά. 
Χχχὶ. 14).᾽" Απιοῦρ ἐμ 9 γ0886}8 ὈΟ 18 ΡῬΘ8Γ δβαΐῃ, 
υΐ Βοτο ἰο ὈΘ υϑοὰ ἴον Βρυῖηκὶ) ηρ ἐμ 9 Ὀ]οοά. 
Βρθοΐαὶ πιθῃἰἰο, ΤΟΥ ΘΟΥ͂ΘΡ, 18 τηδὰθ οὗἁ (6 σταίΐης 

οἴ {89 818 ν πηάον ἐδ Ἰοὰρο οὐ τἰ πὶ (3393), δὰ 
οἴ 819 Ἰοάγο 1801... “Ὅροι {16 ζαγζοῦ, (Β Ἰεάρο 
ον σίπι, ὑἰμ6 ῥυγὶϑδϑίὶ βιίθρρϑὰ σῇθη Δ Οἴου πα 88 
Τη8 66, ΟΥΥ ΤὮΘ ᾽6 Ἡϊθοὰ ἰο δα ἃ Ι20Γ0 ἩΟΟΩ͂, ΟΓΥ 
ἀο δογίβίῃρ οἷ86 ο {6 δ᾽ (γ᾽ (611). Κηοθοὶ 
8885 8 αἰ ογϑηὶ υἱόν, βοϊάἀΐηρς [ἰδὲ (μ0 τἶπι τῊ88 
ΟὨΪΥ͂ δὴ οΥοΘθηϊ, ἐμαὶ δυο ἃ ἰοάρο ἰο βίϑρ οπ 
σου ὰ ἤδνο ἀἰϑῆρσυτοα (86 Δ].8Ὁ, Δ ἃ ΤΩ ΟΓΘΟΥΘΡ] 
δὲ [86 ΔΙδὺ ᾿τΑ8 80 ἴῃ ἰδδιὲ ἰΐ οουἱὰ ποὶ ανθ 
Ὀθθη βοσυϑὰ νἱϊμβουΐ βίθΡ8: Μδὶοῖ ἰδ ΘΟ ΓΔΤΥ ἰο 
χχ. 26. ΚοΙϊ, ὁπ [8:9 ΘΟΒΙΓΔΡΥ͂, ΒΌΡΡΟΒΘ68 ἐμαὶ (89 
δατί γΔ8 51 ΒΥ Ὠθαρθά ὑρ, 80 ἐμαὶ ἐπ ῥγίϑϑι 
Θου]ὰ δίορ ἔγοιῃ ἰξ ἰο 16 Ἰθδὰάμθ. ΝΟΣ μοῦ ἀο68 
(λ0 Βοῖρμιῦ οὗ 189 δ᾽ίδτ ἴῃ ϑοϊοπιοη᾽β ἰδ ρ]6 (2 
ΟἌτγου. ἵν. 1) ὁχοϊαάο (ἢ δϑββυμπιρίΐϊου οὗ βυσἢ ἃ 
ατδάυδὶ δϑοθοὶ, Τὸ ρστιδίϊος; νγὰβ δῇ ΘΠΟΙΟΒΙΓΟ 
ἴο ῥτγοίοού 1116 Δ] δῦ; {μ0 γἱηρβδβ ὈῪ τ ΒΙΘὮ (Π6 Δἰίαν 
8 ΟΟΥΓΙο ἃ ΘΓΟ 4180 δβίθηθὰ ἰο ᾿ξ. 6 8118 Ὁ 
1801 να8 ἃ ννοοάθῃ βίγυοίατο οοηϑίδίϊπρ οὔ ἴουτν 
Ῥίαπϑο 8᾽ 65 ονουϊαϊὰ τῖτ ἢ σΟΡΡΘΥ, ου πιΐηρς αὶ ΒοΪ- 
ἸΟῊ βαύδγο, τ ΒΟ 88 ΡΓΟΌΔΟΌΪ δ᾽] εἀ τ ῖἢ οδυιἢ, 

ἄτδυοὶ, ΟΥ δίοῃο8 (υἱά, χχ. 24). Το ΡΪδοο ἴον ἐδ9 
ἔἂτγο δὰ ἰο ὍὈ6 δἀθαᾳυδίϑ)υ βδορδγδαίοὰ ἤγουν {89 
ποοάδῃ Ὀογὰθον. 

Ἴ. Τὴε Οοιγί. Ὕοτα. 9-10. 

ΤῈ9 Βαηρίησδ τ ΐο οηοοδβο 86 οουγί 670 
ποὺ ἩὙΓΟΌΚὮΙ ἴῃ {Π9 ΤΌῸΡ βδογοὰ οοΐογβϑ, ᾿ἰΐσο (ἢ 9 
οογογίπρ οὗ (89 ἰΔΌΘΣ 8016 1ἰ86]7, Ὀὰΐϊ 6 Γ6 δἰ αὶ 
Ἡδιθ. ΜΟΥΓΘΟΥ͂ΘΥ, (ΠΟΥ ΤΟΓπιθΘἃ πο χοοῖ, 88 δαὶ 
ἀϊά, Ὀαὶ ΟὨΪΥ ἃ Ὀσυμάδτιγυ, δὴ Θῃσ]οδῦσο. Τ6 ρὶ]- 
ΙΔΥβΒ ΔΘ ΓΘ, ἹΩΟΓΘΟΥ͂ΘΡ, ΠΩΥ͂Θ ΘΟΡΡΘΟΡ δβοοίκοίβ, οὶ 
ΒΙΪΥΟΥ ΟἿΘ8 ; ΟὨΪΥ [μ6 ΒΟΟΪΚΒ οὗ [86 ρ᾽118γ8 δῃὰ [89 
Τοαβ οοπηῃθοίϊρ, ἔποτη Ἧ6ΓΘ οὗὨ δέ νὸν, (89 ἰδιίοῦ 
ῬΘΡΒΔΡΒ ΟὨΪΥ͂ ΟΥ̓ΘυΪ δἰ ὰ τὶ τὰ δἰ γ ον, 88 ἐδ 9 μἱ 1 ]δγα 
αὐ [29 ΘηίΓΔΏΟΘ οὗ ἰΒὸ ἰΔΌΘΥΏ 8016 6 ΓῸ κἰϊί. ἢ 
ἰδ ἰο Ὀ6 αν μ9 ΟὈΒοΓ Θά, ἐπὶ [86 σουγὶ ῬΓΟΡΟΥΪΥ 
τἀπὶ 68 ἐδ 6 ποίϊ 08 οὗ 8 ρΡοζοὶϊ δῃὰ οἵ 8 αυδάγεαυ- 
ἄυ}] αν ἨΔ)}} οὗ ΘΗΟΙΟδΌΓΘ, βίποο ἰς ρμδβδβοὰ δζουπὰ 
180 ἱΔΌΘΓΏΔοΪΘ ἤγομι θαϑὺ ἰ0 νγϑϑί. 

11. ΤῊΞ ῬΒΒΒΟΧΒ ΑΧῸ ΤΒΙΝΟΒ ΟΟΟΥΡΥΙΝΟ ΤῊΒ 
ΒΟΌΙΣΌΙΝα.Ό. ΤΠῈ ΒΕΙΤΌΛΙ, ΟΒΒΗΙΡ. ΟΒΛΡΒβ. 
Χχγυις. ἡ0-χχχ. 88. 

ΙῺ βρθαϊκίηρ ποῖ ὁχοϊυβί νον οὗ (μ6 δαί τοϑ 
οὔ (89 τἰΐι 8) του δ ἱρ, ἰὑ 18 ἰο Ὀ6 οὐϑογυϑὰ (δαὶ γγὸ 
τησδὺ αἀἰδιΐϊηρυ δι τ. 6 ΦΟΏΘΓΑΙ ΟΥΒΕΪΡ οὗ [89 ἢουδ0 
οἵ οὐ ἕἥτοπι ἰδ9 βρϑοϊῆσ, 1 Υ ἰσδὶ ὉγΟυΒ ΒΡ, 
186 βδογίβοϊαὶ συ] ἀθβογ δοὰ ἰῃ 1μονυ θα. 

1, 7Τὴε Οἱ 7ο᾽ ιλὲ 7Ζήσλι. Τὰς Παπιρε. ΟἾδρ. 
ΧχΥϊ!. 20, 2]. 

ΤΒο ὅγβί οοπαϊοη οὗὨ ᾿ἰΐδ, ἴῃ ἐμ6 Βουδ6 οὗ (6 
Κοτὰ 88 γ79}} 88 ΘΙβΒθΎΒ6ΓΘ, ἰ8 ἴσαι; δὰ (η6 ρτο- 
τοαυϊΐϊδὶιο οὗ (μαὶ ἰβ8 οἱ]. Χο 18 (ῃ6 ϑρὶτὶξ ἴῃ 
δΔοίίοη, ΒΥ τι Ὀο] σοὰ ὉΥ οἱἱ, τ] ἢ ̓8. 8. Βγτδοὶ οἴ 
186 β8ρί γι] 1179 ἰδοῦ, ΤῈ6 ἄτϑι Ὀυβίη 688 οὗ {89 
Ῥγίθδὶ 88 0 Ὀ0 (0 ῬΤΘΡδΡῸ δπὰ ργοάυοο Ἰίρῆηι--- 
ΟΥ̓́Θ ἰῃ ἰμο ΟἸΪὰ ἸΤεδίδιηθηὶ. Ηον ἴθ ἴὲ ἰὼ {μ18 
γοϑροοί ψῖ(ἢ (16 βδογ  δοὶδὶ ρυϊδδίβοοὰ οὗ (86 ὑσϑ- 
βοηὺ ἰἰποῖ Το ἰοχὶ βαυβ ἰδδὲ μἷβ ἰβ ἰο Ὁ6 ἃ 
Ρθτεροίυδὶ βίδίαιθ. Οἱ (δ9 οἱΪϊ νἱά Κηοῦθ]. ἢ 

2. 7.6 ϑαοσετάοίαϊ Ῥοεοαίίοη. Τ΄ε Ῥγίεοί---ἣξε Αδεῖεί- 
ἀπὲ απᾶ Αρρατεῖ. ΟἾΔΡ. χχυϊϊϊ. 

ΤῺΘ οοπδβοογϑίϊου οὔ ἐπο ρῥγίϑδίβ 19 μοὶ ἐἰσοδιϑὰ 
οὗ ΠΕ6ΥΘ, 88 Κποῦοὶ ἐπί ηϊκ8, Ὀὰΐὺ (Π6 ν᾽ Θϑ0}γ 64]}- 
ἱπρ δηὰ 18 Βγπιῦο]ο Τοργοθοηςδίϊοη ὈΥ Π68}8 οἵ 
(89 οἱοϊδίηρ; {86 Θοπδθοσαίίοη 8 ποὶ ἀἰβιϊηοί) Ὁ 
βροΐεθῃ οὗὨ {}}} (89 ποχί σδμδρίογ. 

ΕἸἰγβί, (μθῃ, (86 σοοαζίοπ οὗ ἐλε Ῥγίεδί, τοτϑ. 1--ῦ, 
ΤΒδὺ Αδγοη 8 ο 9 [86 ῥγἱοϑί (ἑἐ. 6., δ᾽ Κἢ ῥσίϑβϑι), 
8 ΡΥΘΒΌΡΡΟΒοα; ΟΣ, δίδουν, ἰΐ ἐ8 99 ουϑ ἢ 8 οοϊω- 
τοδη ἀπιθηὶ ἩΠΙΘὮ ἰδ (016 Ὀγ 8 σδοιαΐηρς ὃθ0- 
ἴοτο Μοβϑβ, ἐμ ρρορδοὶ οὔ θΘοά. 786 ρῥγορδμοίϊο 
ΟΡ οΓ ̓8 ἐβοΓΘΟΣΟ ρογροίυ δ ν (μο τϑάϊατα ἱΒτουρὰ 
ὙΠΊοΝ, δηὰ {μΠ6 σοπαϊιΐοι οὐ τμῖοδ, {86 Ῥγίθϑι 
ογάθρ οδιοϊαδίοβ. Βαυΐ (86 ῥγίοδέ ἰ8 ϑϑβϑϑῃ δ! 
ΟὨΪΥ οὨ6---8 ἰγα (ἢ πο ἢ ἰη ἰδ Ν, Τὶ. 16 [1δ]1ο 
ἴ (86 ἰρῃ -Ὀγϊοϑίμβοοα οὗ ΟὨτὶβὶ. ΗΪβ 8008 {μι γ- 
ἔογο τουδὶ δρργοόϑοῖὶ πὶ τι, 88 Ὀοΐης ἷ8 ἀ6- 
δοθηάδηίβ δῃὰ Ἰορβ8] ΒιυοοοϑΒοΌγ 8, δ 88 Ὀοΐηρ δἷ8 πε τ σε: ὠὐὐλδς ἐὐρ ρνσεν τον ξεν ον οτος, 

Φ “Το οἱ ὙὩ] οἷ {9 ΘΒ] Γθ οὗἨ 1δζϑθ] ᾿γοσο ἴο Ὀσίηρ ἴ 
οβοϑ ᾿ψῶ8 ἴὸ Ὁ οἷ ΟΥ̓ (δε οἰδος ἔγφα, ἢ], Ῥαγα, ἱ. 6.) τινὰ οἵ 

οἷἶτοο νος, Ὀοίοσο Ὀοΐηρ στυδϑα, το σὸ οἱ δ Ὡσοὰ ἤγοσω ἴθι 
τπΐκβ, ἀυμκῖ, εἴο.; δηά ΓΠΞ, δεαΐεν, ἑ. ε.. οὐἰδ! οὰ ἔσχοτα σγοὶ 

τ 

οΟἶἶνθθ, Το οἹἵνρα, θῶ μ᾽ υοἰκρά, πογὸ Ὀοαῖθῃ δηά εἰτιοβοὰ, 
διὰ με Σηἴ0 ἃ Ὀδδκοῖ; τ πδῆου ἴδ οἱ! ντῶδ δ] ονϑὰ ἕο ση οὐὲ 
οὐἰ;ρ!, ΤΏιϊθ τῶ ἴΠ9 δηθοῖ οὗ 41} Κί πὴδ: τ δὲ ττὯ8 δοσυγοὰ 
ποτα γὰδ ὈῪ ρΓθϑδίηρς σὰ δ ροΟΓΟΓ, Δ ἴΠ6 ΠΙΟΓΘ 80 [86 οι ζὸΣ 
[10 ΟΣ 79 ὙΓΘΓῸ ργοϑϑοί.." Εη ὑε], Ρ. 279.--ἘῈ.} 
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δεοίυ δ] δϑεδϊδίβηῖθ. 8.0 ἐμὸν δύο ὅγϑί ρυ Ὁ] ΟἿ. ὑτο- 
δοιιϊθὰ ἰο 186 οοῃρτΓοχζδίίοη, δὰ {80 Ἰαιι6 ἰδ 9 
Ῥϑυὶ ἴῃ ὑμποῖὶν Δρροϊοιτηθηῦ ὈΥ ΤΏ ἱ Πρ πιθὴ οὗ 
Βϑδογθα 5].}}} 8Ὁ}]6 0 ῬΥΘΡΘΓΘ ἴμ6 βδογϑα ζατιηθηίϑ 
ἭΔΙΟΝ Δ͵ΓΘ [0 ῬΟΥΓΓΑΥ͂ [86 ΒΥ 016 ΡΠ ΘΩΟΠΙΘΏΟΩ 
οὗ 189 βαδοϑγάοίϑὶ) νοοδίΐοῃ, δπὰ ὈΥ͂ ἔπτη ἰδιἱης (110 
τηϑίοτὶ ]8 ΤῸ ἔμοπὶ (4}} οὗ νοὶ 18 βιβαοινοὰ 
ἔοτια ἴῃ ΟἿ ἰ βου, Ὀὰΐ ποὶ ἱπ ἐδ 1668. ἰη (ἢ 9 
“1η64}}}0}6᾽ Ῥορ6). Τὴ τοδὶῃ ρδγίϊουδυβ δ τὸ 
αἰνθῃ ἴῃ ἃ βἰχηϊδοδηῦ ογάθσ. Αβ ἴῃ (6 Ὠοῦβθ 
οὗ ΨΦοβουδὰ ἐμὸ ομἱοῦ (Βἰης ἰ8 (86 δὶς, 80 ἴῃ 89 
βοτυΐοο οὔ  Θ! ου δὰ 18 ἰ:Ὸ Ὀγοδδί- "Ϊδίθ οὔ (μὸ αἰ ῃ- 
τοδὶ, ὶτὰ πίοι, ΒοΎοΥοσ, (86 ΒΒ ου ἀον- Ρἶθ06 
ΟΓΥ Θρδοὰ ἴδ ἱπιπιθαϊαιο Υ οοπηθοῖθα; Ὁ ἰδ6 
Ῥτίοδιὶ ἰθ ποὺ ΟἿὨΪΥ 88 ἃ βυτρδίἰ σἰηρ ἰίΘΟΘΒΒΟΥ 
ἴο ΘΒΣ δὶθ ῬΘΟΡΙΘ οὐ ἷδ θατί, Ὀμϊ 4180, 88 8 
{6]ο- 8 ΤΟΥ δηὰ ἸΔΌΟΓΟΥ, ΟἹ ἷὶ8β ΒΒου)]άθτβ. 
ΤΒΘ ΒΒ ου] ὁ Υ- ΗἾΘ669 δηἀ ἰδ Ὀγοδβί- δὶ 6 ἔόγα δι Ὁ- 
δΒίδη 1 5}}}7 οὯ6 Ὑ8016, τ.) 086 τηοϑύ ἱπηροτίδηϊ ρατὶ 
6 ἴ):6 Ὀτοδδβί- Ϊαίθ; υβί 88 (89 τηϑγογ-δοδὶ ἰδ 
οοδηθοίοα νὴ ϊὰ (Π6 ΑΥἸκ οὗ (89 Ἰδ'ν, δηὰ γοῖ [ὉΓΠῚΒ 
ἴῃ 186] ἐμ Ῥυϊποῖραὶ (δίηρ ἰὰ (9 ΗΟΥ οὗ Βο)165, 
θεΐηκ, 80 ἰὸ βρεϑϑῖς, (809 Νοῦν Τοβίδυλοηΐ ἰὰ {86 
ΟΙά. 8.0 αἷϑο 1η .)0 Ὀγϑδβί- υ"Ϊδὶθ [86 ϑίβθῃῃ) ἰῃ- 
ἰογοθββίοη οὗ 86 οἰϑγῃδὶ Ηἰϊχ Ῥγίθδι 18 δά ηι- 
Ὀταιοὰ. ΤΏΘη (0110 ἐδ 6 τοῦο, Ἧδ0 οοδί, 86 ἑθ- 
Ὀδ8ῃ, δηὰ ἰδο αἰτά]ο. 

Νοχὶ, ἱμογοίογο, 18 ἀθβουϊθοδ ἰΠ6 ἐΣλουζάεγ-»ίδος 
ΟΥ ἐρλοά, ἰδ Ὀδίηρ ἀοδίρποά ἰο υπάοη]ϊθ τ} 6 
Ὀγοδϑι- υΪδίο, τοσβ. 6- 14. Ετοιι ἰπ9 Μ8016 οδϑδὶ 
οἴ {1:0 ῥΓϑοθρὶ ἰὺ 18 οὐνἱάϑαὺ ἐμαὶ (9 ουἸταϊπαίϊηρ 
[ϑαίατο γὙὃὋ8 18 βοσυΐϊης ἰ0 ὉΘΑΡ {πο ὈΓοδϑί- "Ϊδίθ. 
Το πιϑίου 8] οὗ (89 ΒΒ ου  ἀθΓ- οἾθ66 18 οὗ 88 ΟΟΒ ΪΥ 
πονὶς, ἴῃ 8611 (δ 6 [ΟΡ 6Ο0]0Υ8 οὗἨὨ (10 οουϑῃϑῃϊ, 88 
80 γοὲ] οὗ {μ6 Ηοὶγ οὗἨ δΒο]ῖοβ, “"ἐχοθρὶ ἐδμδὲ 1ῃ- 
βἰοδὰ οἵ ἰμ0 ἤχυγοθβ οὗ σμβοσγυ τὰ ΟΥθ ἰηΐο ἰδ 
τοὶ], ἰΐ8 8 ἰο ὍΘ νι δι] 68}}}70 ἱπ υγουρμὺ τὶ} 
κο]ά, ἑ, 6., βοϊὰ (γεδὰ δ᾽ ([Κ61}}. ΔΑοοοτγαϊπρ ἰο 
Κποῦοϊ, ἰδ6 Θρμῃ!οα οοῃδ βία οὗ ὁη6 ρΐθ0θ, τ ΐο ἢ 
Βαὰ ἢοῖθδ 811} ἰὼ 10 ἴον ἰ9 ἀῦιϑ. Βαὺ δὶβ ἰϑανθβ 
18 Ὧ0 οἶθαγ δοποορίϊου οὗ ᾿ἰ, ΤῸΣ ἴῃ {18 6889 [6 γ0 
τησδὲ αν ὈΘΘῺ Βηποίδον 511} ἴον ἐμ μοαδὰ ἰοο; 
δηὰ ΠΙΟΓΘΟΥ͂ΟΥ ἴῃ ἰπδι 0886 89 ΒΥ Π|00}10 ΓΘΙΘΓΘΏΟΘ 
(ο ἰδ ὑπὸ βμουϊάθσβ σψουἹὰ Ὀ6 1οϑὶ. Αοσογάϊης 
ἰο Καὶ] 8 τορχοβοηίδιΐοῃ, (10 ἔννὸ Β Οὗ] ἀ6᾽- ΡΊ 6068 
δΘ6ΙᾺ (0 ὃῦθ ἴ00 τυ σἢ Βοραγαϊθὰ; Ὀυὺ (Π0Υ δ΄ ποὶ 
“ΘΟὨΠΘΟΙ ἢ κ᾽ 80 πη0}} 88 οΘοῃπθοὶοα, Τὸ Βδὺ- 
Ὀϊηΐσ4) σοποορίΐου τ οι ἢ 6 δοσορίϑ δθθῖῺ8 αἰ110 
τπηἰθηδ 16. [ὑ Β6ΘΠ|8 Δ πχοϑὺ ὨΠΘΟΘΒΒΑΓΥ ἰ0 ΒΌΡΡΟΒΘ 
(8αὲ {86 γθ τγδϑ ἃ δοπηῃϑοίΐοη ποΐ ΟὨΪΥ Οἢ (89 ἔγοηΐ 
εἷάο, Ὀὰὶ αἶϑο οὐ ὑἰδ):6 Ὀδοὶς; ζὉΓ ΟὨΪΥ οὨ 818 60η- 
ἀλιΐοι οου]ὰ ιμο κίτά]ο, οὗὁὨ 1ἰἰτο τρδίϑσἱδὶ δῃὰ οο- 

Ἰον, ἐδβίθῃ 89 ϑρῃοὰ. Ὁ Το σίγα] ᾿(8617 4180 18 
οὗἩ οὔθ ρμΐθ69 ψίίὰ ἴμ9 Θρῃοὰ; ἴον δγιωηθβδ δηὰ 
οΟἸ]θο θη 688 ΔΓΘ ὨΘΟΘΒΒΔΓΥ ἴῃ ΟΥ̓ΔΘΡ ἴο ΘΑΣΡ (80 
Ὀυγάθη οὗ δ0 Ῥθορὶθ οὐ (9 βῃουϊάοσβ. Τμδὲ 
{π|8 γὰ8 ἰο Ὁθ' ἄοηθ ὈΥ ἰμ6 δἰρῃ-ργί δὶ, ἰ8 ὁΧ- 
Ῥτοβϑοὰ ὈΥ (ῃ9 ΟἿΥΣ (δἠσλαηι) βίοπμϑβ ὙἰΟὮ ὙΟΥΘ 
ἰαβίθηϑα οὐ 186 τἰρῃϊ δηὰ ἰοῦῖϊ βῃου)άθγ- ρΡ'θοϑθϑ 
πὰ δα οηρτανϑα ου ἰπϑῖῃ (80 ΠΔΠη68 οὗ {} 9 ΒΟΏ8Β 
οὗ ἰβγδοὶ ἴῃ 189 ογάθὺ οὗ δ6--- [οτοϑῃδάονπίης οὗ 
{16 ὨδΙ.68 0 {86 Ὀγοδδί- ]δίθ, 88 (110 σδοσγυ ὲπι ἢ 
[86 τοὶἱ ἐογθββδάον 86 ομβογυθίῃ ἴῃ 189 ΗΟ 
οὗ οὶ θ8 1186}, πὰ (μ9 δἱίδν οὗ Ὀυτηί- οδοντίης 
(υδοὰ αἰϑο ἴον δίῃ δῃηὰ ὑγδβραββ- οδογίηχβ, δηὰ [01 
89 ατοδὲ βἱἢ- ον) οστοδηδάονϑ (μ6 ῥσχορὶ- 
υἱδίον Ἴἃ οὐ τιϑτογ-8θαί, ΕἸ ΠΔΙΥ πὶ ἐλ ἐρμοὰ 
81 ἰ0 ὃὉθ9 σουδίογοα (86 κο]άθῃ βου} 68 οΥ τίη μϑ, 
γὶ (ΠΟΥ χοϊάθὴ ομδίηδ, ὈΥ Ἰθ8ῃ8 οὗ τ ΒὶσΒ ἴῃ 6 
Ὀγχοδδί- ]δὶθ ἰ8 ἰο Ὀ6 δϑείϑηθα ἴο 86 οὁρμῃοά. 
Νον ΓΟἸ]ονγϑ 1.10 τηοϑὲ ἐπηρογίϑηϊ δτιϊο16---ἰ 9 

δγεαδί-ρίαίε--- τ. 16δ-30: (μ6 Ὀγοαδϑί- ρ]δίθ οὗ ͵ὰ- 
ἀϊοἶδ] βθηίθῃοθ. ΒΥ (μῖ8 ρέ γαβο γγουἹὰ τὸ ΓΟΡΓΘ- 
βοηὶ {86 πιορδΐης οὗ 9, Ὀεοδῦβο ἐξ ΘΟΙΡΓΪ868 

τι 

Ὀοϊὰ ἔδοίογθ, ᾿ἰρσηὶ δὰ τὶ [τὶ δὰ Τμαπ- 
τα ΐ τη], {86 Βθηϊ6Π09 ΟὗὁὨ Βα γδίου οὐ οὗ γἱζῃίθουβ- 
Π688, Βηἀ (Π9 Βερίθῃοο οἵ ̓ αἀκοῦί. 7.6 ΒοΌΓΟΘ 
δηα οοἸλδ᾽ηδίΐοη οὗ Ὀοϊὴ οἰομ θη 8 18 ἔουπὰ ἰῃ (86 
ΒΥΠΤΟΡΔΙΏΥ οὗ (86 σα -ΡΥὶθοὶ τὶ ἢ [ἢ 9 Ῥδορὶθ οὗ 
αοὰ. Τ|6 πιαίορίαὶ οὐἨ ἰμθ Ὀγοδϑί- ραίθ 18. {{|π 
(Βδὺ οὗ ἰῃ ΒΒου ] 6 Ρ-Ρίθο98. [8 ΦΌΤΤΩ 18 Βά 80 ; 
ἴον 1868 Ρ60}]6 οἵ Θοἀ δἰ χε  Ὗ ΒΥ Ὀο] 164}}ν Θο 48 
Ροτίθοι ἡγοῦ ; (ΠΥ 816 δυθηί]}Υ ἰο ἀν 6}} ἰῃ (89 
ΗοΙ͂Υ οὗ Βο]ΐο8 (Βον. χχὶ. 24). Τὸ ἀουδ]ίηρ οὗ 
ἱϊ, δϑί ὁ ἔγοτῃ ΔΏΥ οὐ μ᾽ ΓΘίθΓΘΌΟΘ (6. 9.» ἰ0 τ,8 8 ἴὉ 
8 Ροοϊκοῦ ον ἐμ Βίοη98 υδθἀ ἴῃ ἀγανὶηρ 1ο(8), ΤΑΥ͂ 
8179 (818 τπηοϑηΐηρ : (δὲ (86 ἰπῆογ ἔο] ὰ γϑρυθβθηίθ 
{89 αἰνίῃθ αδέῖοθ ; (88 ουΐοῦ ὁη6, (9 ΡοΘορ]9. ΤῈΘ 
ΡῬΘΟΡΪΘ 806 Ἰαἰὰ ἃρου (δ 6 μοὶ οὔ ἰδ μὲ - ρυὶϑδί, 
γὶτ ἢ (86 ἔνγχοϊ γο ργϑοΐϊουθ βίο ο8 Βοὶ ἰΏ ἴουγ ΓΟΒ : 
ἴοαν, 18:6 τωυπάδηθ ὨυηθῈΓ [(Π6 ΤΌ0Γ ρῥοΐπίϑ οὗ 
ὑπ6 ΘΟΙΩΡΔΒΒΊ1, τα εἰ ρ᾽ θὰ ὈΥ (μγθο, (6 πα ΌΘΡ 
ΟΥ̓͂ {86 Βρὶ τὴν [1ηἰ6]]6οὲ, {θο] η ζ8, νν}}}], {88 ροϊηύ- 
πᾳ ἰο ὑμθ νον] 88 πιδάο δοπηρϊοὶο ἰπ ἀπὰ ὈΥ {89 
ῬΘοΟρΪο οὗ ἀαοά. Το ὑτοῖνο ργθοίουβ βίομϑβ ἀθ- 
ποίθ ὑδθ γα ν οἰ γ, πη δη 0] 888, δηὰ ἰοἰ Δ Ἰἰγ οὗ ἐδ 9 
Ὠδίυγα] δηὰ φνδοΐουθ οἱ Ὀοβίονοα οὐ ἰδθ 
ῬΘΟΡ]9 οὗ 6οα, διὰ υπἱϊθά ἰῃ ἰδ οὔθ βρίεγὶϊ 
οὗἨ ΒΘΘΥΘΗΪΥ Ῥγθοϊουβηθθβ. Ταὶθ τοπάογίαὶ ἰάθα 
ξο68 ἔτγοιι (6 ἐγγοῖνθ δοὴ8β οἵ 9ΦΔ2600 ἰἱδτουρὶ 
89 πβοὶο ΒΙΌ]9, δῇ ἃ αἱ δβί, ργοοθοάίΐης ἔγοαι (ἢ 9 
ΒΟΥ οὗ μ9 ἔπτοῖνο δΔροβί]οθ, δἰἰδὶ ἢ8 1.8 6Ο1- 
Ῥ]οῖθ ὀχργθββίοῃ ἰῇ 89 ΑΡροΟΘΔΊΥΡΒΘ, υἱά. Οοτηπι. 
ου Βογοϊδίϊος, Ρ. 88ὅὁ.Ὁ. ΤῈ ΧΟῪΒ 8.Θ 88 (Ὁ]1078: 

ΞΑΒΌΙΟΠΟΞΒ. ΤΟΡΑΖ. ἘΜΕΗΑΙΏΌ. 
(ΕἸΘΒῈ Οοϊοξ.) (Θο]άθη-Υ 911007.) (Βε Πἰαπὸ αἀτθθῃ.) 

ΟΘΟΑΝΒΌΝΟΙ.Ξ. ΞΑΡΡΗΙΗΕ. ὉΙΑΜΟΝΌ. 
(Β6ά.) (ΒΚν-ΒΙ 9) (ΤΎΔβρασγοηΐ οὐ οἰ βῃ -Ὑ911007.) 

ΣΙΟΌΗΞ (ΠΥΑΟΙΝΤΗ Ὁ) ἈΑΟΘΑΤῈ. ΑΜΕΤΗΥΘΤ. 
(Ρα19- τ᾽ οραίοα,) (ΟἸ οἰ οί ς--- [ἀσ  οχαὶθα.) (Μοϑον Υἱοϊοῦ.) 

ΒΕΒΗΠΥΣ, (Οὐ ΗΥΘΟΙΙΤΕ.) ΟΝΥΧ. (ΒΕΗΎῪ1..) ΦΑΘΡΞΕΗ. 

(Ἰδ)]ον-Οτϑϑη.) (ἀσοϑηΐβῃ.) (Ὀυ}}-οἀ--ΟἹουὰν.) 

4 [Τ6 τηοδηΐϊηκς οὗ 1.18 ἃ πΓγ ἰν ἐπδὲ [06 Βῃουϊἀογ-Ρίϑοοθθ τσοῦθ οἰ πηϑὰ ποῖ τ ΘΓΟΪΥ ἰο ἴδο ἵνγγο ρδσίβ οἵ ἐδ ὁρβοὰᾶ 

Ὁ ΕΣ ἴο ὁπ6 δ  ἴπέν ΒΟ τα δος οἵ, δηὰ Ὀοδίαά, [Π6 ποςῖς, δοὸ ἴπδὶ [πο σίγα ]6 μαδεοίης δτουπὰ δὶ [29 Ὀοίζοιῃ οὗ (86 

ορδοά που]ὰ οεἷοδο [{ἰ ἰοχκοῖ δον ἐπογο ἢ, ποῖ ἰοανίπς (86 ὌρΡΡΕΓ Ρατίδ Ἰο0866, 88 ἐβον ψου]Ἱὰ 
ὍΥ ἵπνο ἀϊοοοηοοίϊο ρίοοοδ ραδϑίης οὐοῦ [09 δου! !άοτε.-- Ἐκ.) 

{7 (ΠΟΥ τϑτθ ΟὨΪῪ οοπηοοίοᾶ 



120 ΕΧΟΌΥΞ. 

ΕῸΥ διοδβεοϊορίοαὶ δηὰ οἱδοῦ ἀοί4 118, 8006 Κπο- 
Ὀ6], ». 288, δῃ ἃ τν Κεγηδοΐίε ϑελγύδεπ, 1. Ρ. 18. 

ΤῈο ποι οθηΐπς οὗ (ἢ 6 ὈΓΘδδί- ρ]δίο ἰο (89 δρμοὰ 
ὙῈΔ.5 80 ἱτηροτίδηί ἰδ δὶς ; Ὧ0 Ραγί γδ8 (0 ὃὉ6 ἰηὐυγοὰ 
ἴῃ {80 ρῬγοοθθβ. ΤῸ ἀοβογίριϊοῃ 18 βαρὰ (ὁ ὰἢ- 
ἀογϑίδά. ῃἯὙο δηὰ ἃ οἷ. ὈΥ {110 .86 οὗ ὑνγο δὺ- 
κοϑίϊουβ. ΕἸἰγϑί, ὈῪ ἀοίογηϊοΐπς ἰμαὶ ἔπτο σοϊ θη 
ΘΠαίηθ δὴ ον ἔγοιῃ (ἢ 6 ὁροα ἰοναγαθ (6 
Ὀγοδϑί- ρἰαῖο. βθοομαϊυ, ὈΥ ἀοιοσιίπιος ἰπδ0 (86 
Ὀγοδβί- οἰ δὶθ ταϑύ ὈΘ Ἰο089 αὐ [86 ἰ0}, 88 8 Ροοϊεοί, 
ἴου 816} ΓΘΘΒΟῺ 8180 ΟὨΪΥ {{Ὸᾧᾷἃἢἴἀ] ΘΟΓΏΘΓΒ, ΟἱΖ., [1.080 
δὶ (9 Ὀοίίοιι, δτὸ Βρόκϑῃ οἵὐ. ΟἿ ὑμ680 ΘΟΓΏΘΓΒ 
ἐπτο χοϊάϑη στίημβ διὸ ἢχοά, ἰείο βίοι ἰμ6 σοϊάἀ 68 
οδδὶηβ οὗ {}6 δρ βοὰ δζὸ ἰηϑογίϑά, ὑ|00Ὺ {86} Υ68 
Ῥδβϑίῃρ ἀν ὈΥ ὑΠ 6 Ὀγοδβί -ρ᾽αἱθ δηὰ (θη χοίυτῃ- 
ἱπς ἱπίο 89 οοηπθοίϊηβ ΠΟΟΙ(Β οὗ (89 ὁρῃοά. Τδυ8 
16 Ὀτοδδί- ] αἰ ἰ8β 6] βθοῦγο ἔγοιιν [8]11ς, Ὀαϊ 
ΤΟΘΥ͂ 8}}} Ὀθοοτιθ αἰἱδρίδοθοα, Ηθηοθ ἐνὸο Τ0Γ0 
αοϊάθη γίηκζβ ἤδγο ἰο ὈΘ Ρυΐ ρου (ἢ) ΘΟΓΏΘΥΒ οἴ 
189 οἀμο οὗ 86 ροοϊκεί, ἰοτγαῦ δ (88 ἰὩΠΘΓΡ Ρατί, 
ὦ, ε., οὰ {10 ἰῃβίἀθ ρατὶ οὗ {86 ροοκοί, ἰῇ οτδν 
ἐμαὶ 86 ροοϊοὶ 186} ΠΔΥ Ὀο Ἰοῖϊ ορθῃ. Τ)9860 
Υἶπζϑ δογγοδβροηὰ ἰοὸ ὑνο ροϊάϑῃ υἱηϑδ 95 (6 
Θρβοὰ νυ) οὶ ἅτ ἄχϑα ἀρΡΟῺ ἰδ Ὀτοδϑὺ δ᾽ 9 οὗὨ ἱΐ 
ΔΌΟΥΘ ὙΒΘΓΘ ἰμ9 ὑνπχᾷὸ Ῥαχίβ ἃσὸ Ἰοϊηθαὰ ἰοχσοίδον. 
ΤΏο80 οοτγοβροηάαϊηβ τἰηρβ δῖ ἰἰοὰ ἴδδβί ἰοχοῖμ ον 
ΠῚ ἃ ΡΌγρ  ]58-Ὁ]0 οοτὰ. 8.0 ταυσὶ ᾿ΤρΟΥΔΏΟΘ 
δηὰ ρϑνιϊου αν γ Ὀοϊοηρ ἰο ἐῃ9 Ὀαδίη 988 οὗὨ ζαϑί- 
οηΐης ἴλ6 Ὀγοδϑι- "Ϊδίο ἴο {86 εἰσ -ὈΓΐθϑί᾽ 8 Ὀγθαβί; 
δηὰ (ῖ8 ἔδοὶ ἢ 88 ἀου Ὀ[1688 (8 δἰ βοδσο. Κηο- 
6] 88 8 ἀἰδεγοηί οοποορίϊοη. Τ}6 ΟΥ̓ ΔΗ 6Θ 
ἐπὶ Αδγοὰ τουδὶ ΔΡΡΘαΡ Ὑϊΐ {86 Ὀγοαβί- ᾽δίθ 
Ὀσήογο ΦθΒΟΥΔ (νον. 29) 18 ἀϑαϊκηθα ἰο ὈΘ 8 Βγτ- 
ὈοΪ ὁ] γοΐογθηοο ἰο Π6 ΒΙΩὮ-ΡΥῚ  Βε} Υ Ἰη ΘΣΟΘΒ- 
βίου : δι βὸ ὑδ ορροβί(θ οὗ {818 18 αυὐίθ δρρτο- 
Ῥυΐαΐθ, υἱΖ., (86 αἰτγϑοίΐοη ὑμδὶ ἢ 888}} ργοοὶ δὶ πὶ 
ἸΣκὃΐ δηὰ σὶ εὶ ἰο (ἢ 9 Ῥθορὶθ ἰῷ {86 πδῃλ9 οὗ 996- 
Βονδὴ, τὶ ἢ ΤΟΥ͂Δ] Δα ΒΟΥ, δ 10 ΟΥΘ, αὖον μ6 
.:885 οοηδοοραίθὰ ἰ)ΐβ οουχαιϊββίου 'ἰῃ ὅθ οΥ ἢ Β 
ῬΥΘΒΘΠΟΘ, γτοσ. 80. ια. Νυϊ. χχτνὶ!. 21 ; Ὅσαι. 
ΧΧΧΙΪ. 8. ΟΟΏΡ. Οοπιμ. οὉ Ψ908ῃ, χὶ. 81. Οη 

089 γαυῖουβ οσ ρ᾽δηδίΐοηβ οὗ Ὁ Ν δα Ὁ. [Ὁ τὶτὰ 
δὰ ΤΒυττΐπι} 860 ἐμ9 Ὀἰοιἰοπανΐθθ δπὰ Οοπι- 
τηθηΐαῦῖθθ. [[υΠ 0.5 ἰγδηϑδίίοη, “ζοὴέ πὰ 
εολε᾽" [“Ἰίσμὲ δηὰ σίῃὶ (7}υ81166}᾽] 8. τλῦο ἢ 
Ὀοέίον δὴ ἐμαί οὔίδο ΤΧΧ΄, δήλωσις καὶ ἀλή- 
ϑεια, οΥἡ ἰμδὲ οἵ ἐπ ψυΐϊᾳ., ἀοοίγία εἰ υογίίαδ. 
Ἧ ἰγδῃβὶδίθ: “18 δα ἀθοϊβίοη," οοπηθοὺ- 

πᾳ ὉΠ νὲει {μ6 τιϑδοΐης “ἰο 6 δηϊδμοὰ," ““ἰο 

Ὁ6 δ δὴ οῃὰ,᾽ πθῖσἢ 95. μὲ8 ἴῃ Καὶ; δηὰ “(0 

δηΐβι,᾽᾽ ““ἰο ἰοτηιίηδίθ,᾽ ἴῃ ΗΙΡΒΪ]. 800 αἶβο 
Βυιπδοδυθ δηαὰ Τμοοάοίϊζοι ἰγϑη 8186 φωτισμοὶ 
καὶ τελειώσεις. ΑΒ ἴο ὑπὸ αιυοϑίϊοη τ μδὶ [86 ΟὉ- 
)οοὺ οὗ ἴθ 1 Ἧ88, 88 βιαιϑὰ ἰη Ναπι. χχνὶϊ. 21, (ἢ 6 
ὕστίαι δηὰ Τπυττΐ τὰ τη δῖὶς ἃ Κἰηὰ οὗἩ ροσηδποηί 
δαάρπιοηῦ- 4}} τ ΠΡΟ ῬΥΟΡΘ Ἶ60-ΤΟΥΆ] ἀοοἰΒΊ 0.8 
ΟΡ Γοηἀοτθα. ΤΆΘΓΘ ΤΟΧΘ ποῖ ΔΊ ΤΔΥΒ ργορ ἢ οί5 
ἷπ ἴϑυδοὶ, δῃὰ δἷϑδο ποὺ δ ΥΒ ἰηρβ; Ὀυΐ (89 
Ῥυϊοδί δ δ Αγ ἰ0 6 ἔοπῃά, δῃηὰ 80 430 (9 

4 [ΚΊοδο61᾽ 5 ἀδβοτ  ριοη ἰδ 85 Το] ον: Τὴθ ἵνο οἰδίῃβ νὰ ἰοἢ 
Ῥδ86 ἀόνγη ἴγοτα [6 βῃ Ὁ] ἀθτ- ρίο 68 οὗ [6 ὁρμοὰ (γνογβ. 13, 26) 
δΙῸ οοῃποοίοα {ἢ} ἵπο τίμα δὲ [9 ΡΥ ΟΟΓΏΘΙΒ οὗὨ {πὸ 
Ὀγοδαίρ]αίο. ὙΠΘῺ ΠὃΠΎΟ ΠΟΓΘ τίηρδ δὲ [6 ΟὟΤΟΣ ΠΟΓΏΘΓ οὗ 
ἴμο 58Π}0 ΓΟ Οοπηθοίθα ὈΥ Σηθδὴ8 Οὗ ΕἾΤΟ ΙΠΟΓ6 ἙΟἰαί 8 ἴο ἔνο 
σίηρα “ υπδογποδίς, οὉ [86 ἴ0Γ0 μαγί ̓" οἵ {πὸ δϑρῃοά (γϑὺ. 27), 
ἕ. ε., ἰονσογ ἄοννῃ [δὴ [6 δου ἀοτ.ρίθοοβ, Ὀὰϊ " οἷοδο Ὁ 16 
ΟΟΌΡΙΠ ὮΙ Κ,᾽" ἡ. 6., δἴ [80 Ρ͵Ϊδοθ ὙὮΟΤα 189 δου ἀογ- ρίθοθβ ἃσῸ 
οοπηθοῖοα τ (ἢ [ἢ 6 ὌΡΡΘΓ ρμαγὶ οὔ ἐῆο ϑρῃοὰ. ΤΒῸδ [πο ἴον Σ 
Ῥασὶ οἵ ἴμο ὑγοδδί- "]δίθ [8 ἠοἰῃηϑὰ ὈΥ ἐδ οἰμδίημ [0 ἐδ Ὥρροτ 
Ῥασί οὗ το ὁρῃυὰ.--Ὲ.} 

᾿ἰντίης Θοα, νῆο ν͵23αδ {6 Κίηρ οἵ [8Γ8ο0], δηὰ αἴἴοτ 
Π0586 Υ1}} [5Γ86] 8 ΔΙΎΘΑΥΒίΟ ἱπαυΐϊτο. Ηδησθ 
ἰῦ 'ΜΤᾺΒ (86 δἰ κῃ -Οτἰθδί 8 ἀυίγ, νθὴ ἢ 6 ῬΤΟΡΒοίΙα 
γοὶοθ 88 ὙΔΏ ΠΏ, ΔἸ ὙΔΥΒ ἰ0 σὶνγθ ΘΏΒΎΟΙ ΒΘ 
1860 ΡΘΟΡΪΘ δδϊϑὰ ψῇῆδί νγἂ8 ἰο Ὀ6 ἀοῃθ. Ησοχαοίη 
(86 ῥγὶϑϑὶ τδϑ {πὸ υἱοῶγ οὗ (09 ῥτορδοῖ, ἃ8 ἴῃ 
οὐ. 68568 {16 ΓΟΥΘΣθ6 ρροηθά. Βυὶ Ὀοσαῦδβο 
180 ῬΥοϑὶ νγ88 ἃ ΒοΥΘΟΙΔΥΥ οη0, Π6 Ἧ88 88 ΒΌΟἢ 
ὨΘΙΓΒΟΓ ΧΟΡ Θὺ ΠΟΡ Κίηρ, δῃὰ οου]ὰ {ΒΡ Ό ΓΘ 
αἶνθ ΒΏΒΥΟΡ ΟὨΪΥ͂ ἱΒβγου ἢ ἃ Βρθοΐαὶ ᾿ϑάϊαπι, (ἢ 9 
οτδοῖὶθ οὗ ἰ86ὸ ὕσγία δὰ Τῆυπιπιῖπι. [πῃ ΤΩΔΗΥ͂ 
08.868 ὑ86 ΔΏΒΤΟΣ οὗ οι ον ἢ Ἧγὃ8 δὲ ὁπσα Ἰδὲ 
δηὰ γἱσαί; ἰἢ ΓΔΥΟΡΑΌ]6 οΘ8808, ἩΠΘῺ (ἢ 9 ̓πα υἾΓΟΤΒ 
Μ6ΓῸ ΡΙΟυΒ, 88 ἰΒ δϑϑυπιθὰ ἴῃ {86 6886 τηοηίλουοῦ 
ἴῃ Ναμ. χΧΧΥ͂ΙΪ;. 21, ἰ τὲ τί : 8180 ἴῃ (86 νογδβέ, 
6486, Β00;), 88 15 ἱπρ| ϊοὰ ἴῃ ΦόοΒη χὶ. δὶ], 86 ἀο- 
οἰϑί ἢ, ὨΘΟΟΘΒΔΡΥῪ ἴῃ 81} ὁ4868, 00 }Κ (Π6 ἤοτι οὗ 
ΤΒυπιαΐ ἴῃ Ὀνίηρίης οὐ ἰυάριηθηί. 1 γ͵ὼ8 Γ6- 
ξατὰἀ ρα 88 ἃ οοῃάϊιϊοη οὗ ῬΘου Δ. αἀἰβίγοβ8 τ θα 
{86 τὸ τᾶϑ δὶ δηὰ ποῖ ΠῸΥ ἃ ῬΓΟΡ δ, ΠΟΥ 8 Κιηρ, 
ὯΟΓ ἴΠ6 Ῥγίοδί τὶν σία δὰ ΤΒυπι τ (ΕΣτϑ 
ἷ:. 68; ΝΟ}. γνἱΐ. 66), οὐ τβθα [86 ογβδοὶθ ὕσίπι 
ξᾶγθ ὯΟῸ δηβῖγ6Ὁ---ἃ οἰτουϊηδίδηοο Ἡϊοἢ τοῖσι 
ἔτον ουἱ οἴ ἰδ ἰηδβιϊιαἰΐου ἐἰ86] (1 86π). χὶν. 87) 
ΟΡ ου οὗ 8 γταγίϑῃσο Ὀθινγθοη {μ6 Βα -᾿σὶοδὶ διά 
{89 ἱδᾳυϊγονῦ. ΑΒ ἰο {89 αυθδίϊου πιιδὶ ἱμ6 Ὁτῖπ 
δηα ΤΒυπιηλΐτ 69, (ἢ 6 Υ οου ἃ ποὶ δατο σοπβὶϑίθὰ 
ἰῃ {80 δίοῃοβ οὗἠἨ ἰὴ Ὀγοδβί- Ἶδίθ ἱμϑιηβαῖνοδ, 
ΜΒ1ΟΝ, δα Φόβορῆυβ δηὰ δα βοβιὺῦ ς βυρροβο, ἰπ- 
Βρ᾽γοὰ ἰῃ9 Βἰχῆ-Ῥγίθδί ῶὼ8. Β9 Ἰοοϊοά ἀοπτῃ ὕροι 
(θη; 8.1}} 1988 ἴ {πῦὸ0 8118}} ΟΥ̓ΔΟΌΪΑΡ ἰτηδ 685, [6- 
ΤΑΡΕ τ, τ ἰοῦ, 85 ῬὮΪΠ0 ΡΓΟΌΔΌΟΙΥ ΟΥ ΡΘΡΒΒΡΒ 60η- 
δοΐνοθ, 6 ΓΟ ἰηδβογίθα ἴῃ ἐδ6 οΥγἶδοα οὗἩ 86 Ὀγοδδί- 
Ρἰαίθ. Τὸ ὕτί δηὰ ΤὨυπιιΐτ τασδὲ σον Ὁ]Υ͂ 
ὕδνο 66; 8 ΟὈ͵οοὶ αἰβίϊποῦ ἤγοτα ἰδ Ὀτοδβί- υἾδὲθ 
180] 7, διὰ βοιμοι δἰ τὶ δῖ ο ἢ. ΜΙ Ο868 ἮΒ5 ἰ0 ρμυΐ ἰηίο 
ἴι, Τὴ Βαϊ πΒ οοποοϊγοα ἰΒδὲὶ ἰη ἐμ ἱμ5ῖά4ο οὗ 
ὑδ9 Ὀτγθαϑί-ρ᾽δίθ ννδϑ {Π9 βδοτοὰ ἰθίσζαρταϊωϊτηδίου 
(Φοονδ), δηὰ ἰμδὶ {8159 1ΠΠ τ δίθα ἐ8μ6 πϑπιθ5 
ὁ ἰμ9 ὈΓΘαδί- ]δίο; {(π6 ΟΔὈΔ]188 δϑθαιηθά, ᾿η- 
βἰθδαά οὗ (ΐ8, ὑτνο δ᾽ Δ] ΥΪ ΟΠ σδοὶουΒ ΠδΙη65 οὗἁ 
σοα. ΖΠἰ ὴς υὐδογβίδηαβ (μα οὈ͵οοί ἰο αγθ Ὀθ6οη 
ἱνὸ αἀἰδιποηὰ αἷοθ ίο θ 804 ἴῃ ἀτγανίης Ἰοὶϑ 
(4ροκαΐψρ8ε, ἱ. ν. 408). 80 ταῦθ 18 6ΘΒἰ80} 86, 
δ δὲ {86 ῬΏΓΆ96 “(0 οαδβὶς οὔ ϑ βουδῃ " πᾶν Ὅο 6Χ- 
Ῥὶ δἰ θὰ Ὀοΐλ Ὁγ [π6 ΡὮΓΔΒ56 “δϑὶς οὗἩ (86 ὕτίπι δὰ 
ΤΒυταταΐπι,᾽ δηὰ ὈΥ {80 ποίϊοη οὗὨ ἀθοϊδίου ὈΥ͂ 
οὶ ( ϑδηι. σ. 20; χὶν. 86). [0 18 ποιίσθ80]6 ἰμ8ὲ 
ἷῃ 1 ϑδῖῃ. χχυϊι[. 6 (86 Ἰοὲ 18 ποὶ τηϑθῃἰϊομθα ἴῃ 
οοπηθοίΐου πὶ ὕσῖμ. Οομρ. οὐ (89 οὶ ΤἬΣΠΘΥ, 
᾿εαϊιοδγίοεγδιοῖ, 11. Ρ. 81. Οἱ {0 ἀρνί ναϊϊοη οὗ 
10 ὕεῖπι διὰ Τὰ πηπλΐπι ἤγοιη δὴ Εσγρίϊδη 1υἀ]- 
οἷ] ΒΥΤΩΌΟ], υἱά. Τ᾽ πον, 11. Ρ. 644 [δηὰ ϑ8π||1} 8 
Βέδίε Ῥιιοίλοπανν, Ατὶ. ὕτίπι απὰ Τλυτηπεα)]. Ἐ6- 
ἔργο οδ ΟἿΪΥ 6 Δββαπιοα (0 Βοιμοί ῃΐηρ 88- 
Ἰοαουβ ἴῃ ἰ6 Εκγρίΐδη ἱποιϊἑαϊ οη. ΤῈ6 τηδὶη 
Ροϊπ 18 ἐπα (μ γοβοϊαίβ βρὶγῖϊ οἵ (})ὸ Η οἷν ϑοτὶρ- 
ἴᾳΓο8 τοραγά θὰ ᾿οβὶἰδίϊοη 88 ὑμ6 ουἱ] οὐ 60]1]5--- 
6. 9., ἴῃ {89 119 οὗἩ 856}1} δῃὰ οὗ Φι ἀ48. Ηδηοο ἐδ 9 
Ἰοί, Βδῆσθ (86 ποοᾶ οὗ ἀδοϊβδίοῃ. ἴῃ δοοοσάβδῃσο 
νΡῚ ἢ 185 ΘΟΔΓ8 6 ΔΓ ΒΓΟΡΟΡαί ἶο Θοποθρίίοηβ, Κηο- 
Ὧ6] Βοῖϊάθ ἐμδὲ (Π6 Ῥυϑοΐουβ βίοῃθθ ΟΓΟ ἴῃ ἐἢ 9 
ῬΓΟΡΘΥ Β6286 ἰ0 Γοιηϊπὰ 96 ΠΥ οὗ [βϑγϑοὶ, ἡ. 287. 
Το αἰ γθοίΐουβ σοποογηΐϊης 6 ὕτίτη δὰ ΤΒααι- 
ταῖ πὶ 806π| (0 Βα Ὁθθιι ἰῃὑΘῃ 0} 8}} 7 τὰθ ἀ9 Ὑ ΣῪ 
Ὀγ1οΥ͂ διὰ κΚορὶ σωηγϑίθσίουβ.υ Μιαά. τῶοσγθ ἴῃ 
ΚπΟοδΘΙ. 

Τὴδε οὐξεν γοδε, γον. 81. Τα ογ᾽ 8 ἰγδπϑἰ δἰ οη 
18 ἈΘΤΘ ΥΟΣῪ ΔΡΓΌΪΓΑΥΥ, Ὀὰϊ γἃ8 ΡΓΟΌΔΌΪΥ ο668- 
δἰοῃθα ὈΥ (89 ἀθδβίσθ ἴὸ ἰϑᾶῦο (0 Ὀτοδδί- υΪδίθ 
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Ὠποογογοὰ : “«Τ που 584] α'8ϑο το ὑμ9 δ᾽} }ς ΓΟΌΘ 

ἩΜΟΔΣΥ ἰῃ9 οοδὶ 8]1 οὗ γὙϑιϊ ον βὶ ἢ. ΕἘΕῸν 1 ἃ 

Ὁ, 8 οογοτγίηρ (ποὺ ἰο 6 αὐεδοὐωμέοίψ Θομουπαἀ θὰ 

ὙΠῸ (86 ΟΥΑΙ ΏΑΤΥ Ὑ}Ὁ), ἯΔ8 286 [Ὁ (9 ὁ μοὰ, 

ΒασὮ 8ὴ ονϑΥ- ζϑγιηθδύ τϑὺ ὨΘΟΘΒΒΑΡΙΥ μαγο 60- 
γογοά 1160 Ὀγοαδί-Ρ]δίο αἷδο, 1 ᾿ὑ τγδ8 ἃ Ἰοὴς ΓΟῸΘ 
ΟἸοβοὶν διιίης (δΔοοογαϊπρς ἰο Καο11), γοδοίηρς ἰὸ 
(6 Κηθ65, δηὰ, δοοοταΐϊης ἰο 186 ΑἸοχαπάνϊδῃϑ, 
ΟΥΘῚ ΓΟΔΟΒΐΠ, 88 ποδήρης, ἴο 86 ἔοοί. Αμαϊηβὶ 
ὈοΐΒ δϑϑυτορίϊοηβ 18 οὐ ΟὨἿΥ {89 ἔδοί ὑπαὶ ἴῃ ἐμδὲ 
66486 6 Ὀτγοδδί-οδὶθ τοῦ αὰ ἤαγο Ὀθθη οογοτΓοά, 
Ὀυΐ αἷβο [89 τπιδῆηθῦ ἴῃ ὙΒΙΟῺ ὑμ6 τοῦθ τὙἋβ ραΐ 
οΙ,, υἱΖ., ΟΥ̓́Θ ἴ)9 οδὰ, ὈΥ Τι68ὴ8 οὗ 8 ΟΡΘῃΐῃς 
(845 ἴῃ {16 6888 οὗ ἃ δοδὶ ΟΥ̓ Τη8]])---οὙ Β10}} 8180 
Ἰτα Ρ} 168 {886 δΌΒΘΠΟΘ Οὗ βἴϑενοβ Βββί 98, 9 γ9 
πουϊὰ {μὴ οοιῃμθ ὑνγΌὸ κίτά 68 δὲ ΠΘΘΡΪῪ {86 Β8π|θ0 
Ρΐδος, δίποθ ὑμ6 οοὰΐ Βδα 118 οτῃ ρὶ νά ]6, υἱά. ΥὙθ:. 
89. Τμὸ γοργοϑοηίδίίοη ἴῃ 66. Υἱὲ]. 7 βϑϑῃβ, ἰξ 
8 ἰγαθ, δβοιροννηδαὺ ἱποχδοί. Τὴ δἰ ρηϊβοδῃοθ 
οἴ {15 γδοίϊηι Β-οο]ογοά, ἀΔΡκ- Ὁ] 19, ΡυΤΡ]6 ογῦδ- 
ΤαΘηΐ ΠΏΔῪ ὍΘ δΒουρδί ἰπ ἐμῖ8, ὑμδΐ (π9 Ὀυγάθῃ οἵ 
1πὸ Εἰρῃ-ρτὶθδϑί θυ πο Σϑὰ ὈΥ (86 ἀρμῃοαά γγ8β Ὡοὺ 
ο ὉΘ πιδὰο ἃ δροσί801]6 ἰο (6 πογ]ὰ, Ὀυΐ νᾶβ ἰὸ 
Ὅθ ἰάάθῃ ὉΥ ἃ Βγπ|ῦ0] οὗἩ ἔμ Γογδ]ὶ βρ᾽ ὁῃάου οἵ ἷδ 
γοσαίΐοη. 1. αὐ ΘΒ. 10}}8 8.9 γαϊβοαὰ ὈΥ (δ }8 ὁ0}- 
οορίϊου οὗ ἴδμι6 σογθτίῃρ [ῸὉΓ ὑμ6 ϑρῃβοά. ΕἸγϑβί: 
1{ ἰδ τοῦθ 8ὰ8 80 Βιιοτῖ, νδὺ γγ18ὁ8 8:6 6886 ὙΪΓὮ 
186 τοϑὶ οὗ 86 μαγιηθηϊβ ΤᾺ ΐβ 18 ΔΏΒΥΘΓΟα ὈΥ 
ψογ. 89 δῃὰ (80 Ρᾶγ8}16] ἀρβοσγὶρίιίοῃ, χχχίχ. 27. 

ΤΌΘΥ πιδάθ (89 οοδίβ (Π2 3) οὗ ννἱίθ Ὀγββαβ. 
Βεοοοπάϊν : Ηον οου]ὰ 86 Ὁ6118 τῖπρ, ἱ (ΠΟΥ Δ Ὺ 
8οὸ δἰσῃῃ ὉΡ δαὶ ϑυθ 86 Ὀγθαβί- ρ]δίο γαὰϑ ἰὸ ὉΘ 
ἀχροβοὰα 3 Τιὲ8 αμποδίϊοῃ 8 βοϊνοὰ ἱ το ἰδῖζὸ 

ἔχ [““1ι8. βκἰγίβ᾽] π᾿ 118. οὐ αἰ πὶ 86:86, ἱ. 6.; 

ποὶ 88 15 Βοῖω, Ὀυὶ (8 ὑἰγαΐη, δῃὰ δϑϑυτθ (δαὶ (86 
ΧΟΌΟ 698 80 συἱ ἐμαὺ ἰξ Ἰοῖξ (89 Ὀτοαβί- ρ]δίο ἔγϑα, 
110 ἰ0 Βοτοα ουἱ βἰάον 86 ἰὴ (ΓΑ Ώ8, 

Ου ἰδο γατίουβ ἱπιογργοιδιΐομϑ οὗ 86 Ὀ6118 δηὰ 
οτποβτβηδίοϑ, υἱά. ΚοΙϊ. 7 Αοοοτάϊηρς ἰο ΚοΙ] ΟΥ 

ΒδΒεν {9 Ροπιθβτβϑηδίθβ 8γΘ ΒυτηῦΡ0]8 οὗ ἐμδο πογὰ 
δηὰ ἰοϑέϊα ον οἵ Θοά; (6 Ὁ6]18, γὶ 8 (οἷν τὶηρ- 

4 [1Δπ|ρ8᾽8 ηοίΐοι οΥ̓͂ [ἢ 6 Τοῦ ΒοϑΙηΒ ἴο "6 ΓΒ ΘΓ ῬΘΟΌΪΙΑΣΙ, 
οἷς, ἴδδὲ ἰἴ τα ἃ ὙΟΓῪ βῃογί ἘΡΟ ΘΟ ΟὙΡΗΝ [Π6 Βῃου ἀθγ- 
Ῥίθοοβ οὗ [πο ορῃοᾶ, Ὀὰῖ σαν ηρ [6 Ὀγοδδῦ- ἱμῖο οχροθοὰ ὑἢ- 
ον ἰ. Ηδδ δβϑϑιῃδ ἴ0 διδϑίτὴθ [δι [Π6 Θρῃοά δηά Ὀγεβδί.ρ] δίθ 
ἼΤΟΙΟ ἰὼ Ὀθ ρυΐ οἡ Ὀσΐοτο [Π9 τοῦθ, ᾿Βουσῃ ἴοῦ τ δῇ ΓΟδδΟῺᾺ ἰΐ 
ἰ6 ἀἰδίσυ!ε ἴο {πιδρίηθ. ΤῊΘ Γοδλοῦ οδηηοῖς ὉΘ ἰοππὰ 1ῃ {Π 9 
οἰτουπιδίλποο παῖ ἐπ 9 ΤΟὺδ [5 ἀοϑογί υοα αν [6 ὁρῃοὰ δηὰ 
ὈΓγοαδιί-ρίαῖο; ἴοσ ἴῃὴ0 οοδὲ [8 ἀοδοσί υθα 8}{}} Ἰαΐοῦ, δῃὰ (ἢ 6 
Ἰλυθη Ὀγοδοποα ἰαδὲ οὗ 411. Βοκίο5, τ πᾶγθ ἴῃ ἴων. υἱἱ!. 1.8 
οἷδαγ ἐπάϊοδιίοη οὗἉὨ ἐπ οτάον ἰὴ νηἰοῖ 6866 ἈΥΟ0168 ΤοτῸ Ρὰϊ 
οὔ. Φοδορῆμε ἴω ΠΙ. 1,4) βαγβ παῖ 6 τοῦθ, του μἢ 
ὑοϊτ ποῦ δίοογ 69, δΙπλ- ἢοἾ 68, δηα (186 δι: ΠΟΙ ΘΕ Υ ΒΓ Ο- 
ΗΐΖο6 811} [8ὸ δρρατγοηὶ αἰ ΘΠ συ] εἾθ6.--- Ἑ.] 
Ϊ [Κρ] τοὐοσῖβ ἐμ γἱϑῖν ργορουηάϑη ὉΥ͂ [Π 9 δοῃ οΥ̓͂ ΞΒΙγαοἢ 

{χῖν. 9, “" ἰππῖ 86 ἴθ Ῥγϑὴΐϊ 6 το τοΐρῆς Ὀο ἃ δουῃηᾶ, ἀπά ἃ τιοἷδθ 
τοο ἔπδὶ τπλϊρ ὃθ ἢ 1ῖὰῈ ἴΠο Ἰθαυ}]ο, ἴοτ 8 τηοτηοχίαϊ ἴο 
ῖ8ο οἰ] άγοη οὗἨ ὑδθ φῬϑορὶθ,"), οὐ ἴῃ γστουπμᾶ ἐμδὶ (μι 9 δ8ὲ 
οἴδυδο οἵ ἴῃ τοῖβο ἰ8 οὐ  ἀθη} Ὀογτοποα ἔγοπὶ Εἶχ. χχυἹ!ῇ. 
12, ΠΟΤΘ [6 δβίοποϑδ οἵ [6 θρῃοά δῖ δροΐζοθη οἵἁ, Δηα 4180 ΟὮ 
ἔδο κτουπὰ [Ππδἴ ἴῃ οἸΔύθ9 “ 1η8} 6 ἀΐθ οἱ" ἰδ ποῖ οχρΙαἰ θὰ 
ΌΥ τἷ8 ΠΥΡΟΙΘδΐΒ: [ΟΥ̓ [9 δαεδυτωρίίοῃ ἰβ ἐμαὶ ἴΠ6 δἰ χἢ- 
᾿ἀἰγράδῳ Ἰἴἶ ποιὰ Ὀ06 δηδεαηχογοὰ {{ 6 Ὑθηϊ ἰηἴο ἰδ 6 ΗΟ]Υ οὗ 
οἰΐεϑ ψίτηουὶ Ὀοΐης δοοοιηραηϊθα ὮΥ ἐπα ΠΓΆΤΟΙ οὗ δίϑ Ῥ60- 
Ρ16--“Β σἢ ποπ] ἃ τ 61κθ εἶθ [{{6 ἀοροπὴ οἡ [οὶ σαρσίοο, ἱτ- 
τοαροοϊίνο οἵ ἰδ οὐ σμβασβοῖοσ, Ηθ 8150 το ϑοῖ δ (γἰ ναὶ [ἢ 9 
ποῖλίου 1μδὲ [9 γἱηρίηα οὗ ἰ.6 06118 τῶϑ ἰοϊοη ἀρὰ ἴο ὮΘ Θοαιυΐ- 
γαϊοῦξ ἴο Γαρρίης δὲ ἴΠ6 Π9ὍΟΓ, Β0Ὸ 88 ἢοῖ (0 ΘΗ ΟΥ ἰηΐο [ἢ ὈΓΘ- 
δϑοῖιοο οὗ σεμουδῇ ὉΠΑΠΠοΟυΠΟΘά, 25 γ706}} ὁ5 ἘΠΟΌΘ᾽ 5 ποίίοη 
ἴδας 1.0 δουηά νγ88 ἴ0 ϑίδηα ἴογ ἃ ΓΘΥ ΡΥ [18] κτοοίίηρς δηὰ ἃ 
ΣΩῸ ΜΙ οΔ[Ι δδογρείοη οὗ ὑγαΐδβο. οὶ] Ὠοϊὰβ [μ8ῶλ [ἢ9 τϑϑϑοῦ 
ἴον ΑἈτοῦ ΒΒ Ὡοῦ ἀγϊηρ ᾿[ἴ65. “!}ἿῺῺ 16 αἰκηΐοδηοθ παι ὈΘΙΟΏ ΡΒ 
ἠο ἰδο τἱηρίπα οὗ {μ6 Ὀ6118 ΟΥ̓ ἰὴ) μαγπιθηῖδ οἵ Αὐτοῦ, ψ ἢ 
4ποὶΓ δρρουύδχο οὗ διώδβοίαὶ μοιημθαγαηδίοδ δπὰ σίηρίηκ 
δοῖϊα᾽ ἘΤΆ] ἐν ᾿ 

ἱπρ, Βγπιῦ0}8 οὗ (6 βουμῃὰ οὗ ἰμὶθ νογὰ. Βαί ἴῃ 
(818 6080 Μοβοβ (86 ῥσγορδοὶ ψουἹὰ αν δὈαϊ- 
οδίθα 8 Γιὰ σίϊ 005 (0 ΑΑΓΟΣ {89 ῥγίοϑί. τὸ Βγι- 
Ὀο]16 τηϑϑῃΐης οὗ ἰΠ9 ροπιοβγϑηδίο 18 ὙΘΥῪ πατὰ (0 
Ὦχ (υἱά. Ἐτὶοατίοι, ϑ'νπιδοίἐς πὰ Ἡγιλοϊοσὶε (ἐν 
Ναίμν); ῬΘΡΒΔΡΒ (δ τηοδὶ παίατα] δοϑαπιρίϊ οι 18 
ἐμαὶ ἰῃ ἰδ0 δ] ον; δίϊοη οὗ ροπιθρυϑδηδίθθ δηα ὃ6]}8 
ἷβ ἰο ὯΘ ἀϊδοογῃοὰ {ἰμὸ δοπηθοίΐοη οὗ Ὠϑδίυτο, 85 
γοργοβθηίϑα ἰη 18 δυυῃάδηοθ πὰ ὈδδυΥ ὈΥ {89 
Ῥοπιοστγϑηδίο, τ (μ 6 ὑΠΘΟΟΓΔΟΥ 88 ἀοδίβηθά (0 
ΤαϑηΪοϑὺ 1861 ἴῃ {89 δΒϑοῦὶ οὶ] γοοϑίΐοῃ οὗ [Π6 
Ια Β-Ὀσὶοδὶ ἱπτουρσὰ ΠΒΟΙΥ ἰἰπη6, δηὰ ἰγουρσὶι (9 
δ δἰκοπίηρ τνοΐσο οὗ (μ6 ἐπυαπάθεν, [86 γι πιροί, δηὰ 
9 Ὁ6118ὅ.{ Το αἰ 8 οὗ παίυσο δηὰ οὗ ζτῦδοθ δΓΘ 
86 οδογίηρβ ν ἱσοι ὑμὸ ΕἰσΒ-ρυὶοδὶ Ὀγίημϑ ἰοὸ 996- 
ΒοΥϑὮ ΟΥ̓́ΘΡ ἷὶβ Βῃου ἀ678. 
Το οἴαυδβθ, “ἰμδί 9 ἀΐθ ποὶ,᾽ οδῃ Βιδγαϊν 

ταθδη ἐμαὶ βδαάάθη ἀθβίἢ που]ὰ ἤο ον ἐπ πορίοοί 
οὔ τἴ86 ῥγοσορί, Ὀπὶ ἐμαὶ ἐμ18 ψουϊὰ 6 8 οοἶα] 
ΑΒ ΘΙΏΘΔΠΟΥ ΟΡ(ὮΥ οὗ ἀοθδίἢ, δὴ οἴὔθῃοθ 60}- 
βἰδίϊη ς οἰ ον ἰδ σοηϊθιρί οὗ ϑθονδα δηὰ οὗἉ (89 
ουδίοπῃβ οὗ (δ βαποίυαγυ, Ὀυὶ 4180 ρατιϊου Υ]Ὺ ἴῃ 
(80 ἔδοί ὑμαὺ (56 σοπηροίΐου Ὀοίνοθη ΨοΒοΥ δ 
διὰ (0 σοηργοραίίοη 18 ποί ΟἿΪΥ οἴοοϊθα ἰῃ 
ΠΘΏΘΣΒΙ ὉΥ ΙὩ08ΏΒ οΟΥ̓͂ (686 6115, Ὀμὶ 18 4͵80 
ΘηἸϊνοηθὰ ὉΥ ἰμ9 βδοτθὰ τηοπηθηὺ [(Π6 βάνθῃηςξ 
οὔ ποῖ ἰΠ0 Ὁ δῃπου 60]. Εγοῖι {μ6 ἔδτί θδί 
ἀϊθίδμοο, 88 ἰὺ γγογϑ, 86 βουαηάᾶ οὗ 89 6118 18 
μοαγὰ, ἱπαϊοαιίηρ ΠΟΙ ἰΐωλ9 (48 [86 οτρᾷϑῃ ἰπαϊ- 
οϑίοδ {Π 6 ΒΟΙΥ Ρ͵866), ΔΙ ΒουρὮ {89 Ἰᾶτρο Ὁ6]] ἰδ μοὶ 
ἰταπιϑα δίο}γ ἀογὶγοα ἤγοια δὴ θη] αν ζϑιμοηί οὔ. 980 
Β[48}} ΟΏ68. 
Το ρίαίε ο} φοϊάᾶ ἴον ἰ)6 ἤογοβοδὰ, γϑν. 86. Α 

Ρἰαίο οὗ κοϊὰ ἐββδίθηϑὰ ἴο {89 (υγῦδηῃ ὉΥ 8 ἀλσῖ- 
ὉΪὰ 6 ΡυτΡΪ6 βίσίρς, τι (Π9 ᾿πθογὶρίΐοι, “ ΗοΪ!- 
Π688 (07 ΒΟΪΥ) ἰο Ζο)ονδ,᾽" δὰ ἀοδὶκηδιοα ᾿μ 
χΧχχῖχ, 80 88 ἴ89 ΠΟΙ οσγοσῆ. 106 τηϑδηΐῃρ ἰδ 
ἐμὲ Αδγοι ἰβ ἰο Ὀθδν {86 ὀχρίδίίοι (1}}), ἡ. 6., ὁΧ- 
Ρἰδἰΐοι οὗ {λ.6 σα1}}) οὗ (πμ6 αἰ οἵ (8 βδῃο Δ ΓΥ͂, 
ψΏΪΟΣ {πὸ ΘὨἰάγο οὗ ἴϑγϑδοὶ 88}4}} δ) ΟΥ̓, δίς. 
ΤὨδί ἴθ, (89 εἰρφὰ-ρυὶοϑὶ 88 ἰὸ οἴἶδοοί {10 οχρὶδ- 
ἐἰοῦ οὗἉ {6 οχρίδιῖομϑ Ὀοΐοτο θυ. 780 68]}- 
ἄτϑῃ οὗ [βγϑοὶ 6180 Ὀσίηρ ὀχρίδί οσγ οἴδοσί πβΒ οἵ 8]} 
ἰϊη 5 ὈοΐοΓο Φοονυδὰ; Ὀσὶ σαΐϊ! οἴθανθδ θύθῃ ἴὸ 
{πεῖν οδεονίηχ; ἱμ6ὸ πἰχὶι-ρσὶθϑί, ΒΟΎΘΥΘΡ, 18 
ΒΥΤΩΌΟ] οΔΙΪγ ἰο ΘΟσοΙ 188 ἐ}10 οχρίδίλοι οὗ 8} 
8689 φυϊιυ-ϑιδ᾽ θα οχρίδιϊοπθ. Τδαθ, ἰμ6η, ὑ89 
Ἀφ -ρυϊοϑυ 8 ο]αίθ οὗἩ μοϊὰ ρμοϊηΐβ ἰο {86 οδίοῦ 
ξαποίΐοι το ἢ 6 γῪδ ἴο ἀἰβοίδγχο οὐ ἰδ στθϑὶ 
ἀΑΥ οὗἉ διοῃμϑηχθηΐ, οη ὙΓ 10} ἀΔΥ͂, ΟΥ̓ ἢ ΟὉ 18 θ0- 
γϑῃδ6 ἰαίο [86 ΗΟΪΥ οἵ Βο]ΐο8, 0 δὰ, 1 ποὺ θΧ- 
ΔΟΙΥ ἰο Βυρρὶοπιοηΐ, γοὺ ἰο σοιαρ]θίθ, (89 τ 010 
Δυυηάδηο9 οὗ ἰμ0 ΟΧρίδίογυ οὔδογίηρϑ οὗ {86 0}}1]- 
ἄγϑῃ οὗὁὨ [βϑγϑοῖ, ἰο οἰθδῆβϑο ἰδϑῖῃ ὕγοιῃ ἐμ βίδϊῃ 
οὗ κυῖϊ ((ἰ89 πορϑίϊνο καὶ] οὗ ἀοβοίθηου, δηὰ (μ9 
ροβίεϊνο καὶ οὗὁἨ πτοηρ-ἀοἰη) το οἸ ΘΑ Υ68 
ἴο βοῶ. Ηον γἱοῖ ἴῃ ἰηβίγαοσίίοη {18 ΒΥ 1}- 
ὍΟΪ] ἰδ ἰῃ 18 τοϊδιΐοῃ ἰο 186 πἰρῃ-Ρυὶθϑι οοὰ 
δηἀ βδουΐῆοθ οὐὁ Ομ γὶϑ  Εσοπὶ (δ 6 ἰπδιϊ αι ς 
οὗ ιμῖ8 ρῥ᾽αῖθ ἰο 89 ἔι }8] αγοπί οὗὅἨὨ [16 ῬΤΟΡΆΘΟΥ ἴῃ 
Ζ66}). χὶν. 20 18 ἃ στοαί ἀϊβίδῃοθα'ι 186 ζθηΘΓ Δ] 
{] δ] τηϑηὶ 'θ Δηπουσορὰ ἱπ Φοῦη χυϊ!.; {88 68088- 
ἰοϊοκίοαὶ ἔα] δ] τας 18 ρἱοιατοὰ ἴῃ Βογο]διίοη, 6Β. 
χχὶ. Κηοῦοὶ, τοίοσυϊηρ ἰο δηοϊθηὶ ἢ θα ῃθῃ σὰ8- 
ἰοτῃ8, ΓΘΒΟΪ 65 ἐδ (πίη ἰ(86 17 ὙΠΟ ἱπίο βθηϑα- 
οὐ οοποορίϊοηβ, δροδϊεΐης οὗἨὨ ““οσίθγηδὶ ἰαρϑ08 
οΥ̓͂ ἐδ σμἰ]άγϑη οὗ [ϑγδοὶ ἱπ σοῃῃθοίϊοη τ ἱ ὑΠοῖν 
οὔδονίης οὗἉ φὶ ἔϊ8---ἰ 9 Θοπο οὶ ΠΙΔΙΟΣΥ ΔΡΡϑαγϑῦοθ οὗ 
189 ἴῃ. ρνῖθει,᾿ δὰ γοίογγϊηρ ἰο 8 συδίοπι οἴ 
186 δηοΐθῃί8, ἰῃ Οἴὔονί ἢ ΒΔΟΥ  Β008 (0 μὰὺ χΑΡδμ8 



122. 
ἘΧΌΘΡΌΞΒ. 

οὕ ἐμιϑίηβοῖτοθβ δῃηὰ οἢ ἰδο Υἱοϊϊΐ 8. Βαὶ υἱά, ἐἢ9 
ααοίαιίοη ἤγοπι ΟδἸΥ ἴῃ ἃ ποίϑ ἰὰ Καὶϊ, 11. Ρ. 
204: [- Τ86 ἰπίαΌ Υ͂ οὗ [89 βδογοὰ οογί δ 8 
ἰο 6 ὈΟΙΠΟ δηὰ οἰθδηῃδϑα ὈΥ ἰδὸ ῥὑγίοδί. [188 
{τὶ κα οχρδηδίϊοῃ [9 ΒΑΥ͂ ἰδμδὺ ὙΠΔΊΘΥΟΥ ΘΓΓῸΡ 
οτορὶ ἱπίο (89 οογ θη ἶο8 γγὋ8 Τοιηϊἰοἀ ἰΒγουρὰ 
(8:6 ὈΥΒΥΘΙΒ ΟὗἨὨ (86 ῥγίϑδί. ΕῸΡ τὸ πιυδὺ ἸοΟῖ 
ἔασι μον Ὀδοῖκ, δῃὰ 8660 ἐμαὶ {6 ἰπίαυ Υ οὗ {π6 οἵ- 
ἕογίη χβ νγδ8 οὐ] οταιθα ὉΥ ἐμ Ῥγὶϑδὶ 0. 89 Τθ8- 
800 [Π8ἰ 20 ΟἸΘΓΙΏ, 80 [ΔΓ 88 ἰὑ 18 τη8 8, 8 Ὑ ΒΟΙῚῪ 
ἔγοο ἔγοαι ἀοίοοί. [ὑ δου Βαυϑὴ δηὰ δ] ποδὶ 
Ρϑυδάοχὶοδὶ ἰο δύ {πϑδ. ΒΟΥ (δ᾽ Ὡκ8 ἐμ ΘΙΠΙΒΟΙΥΘΒ ΒΓΘ 
ὉΠΟ] 68, 80 88 (0 ῃθθἃ ρᾶγάου ; Ὀπύὺὶ 1ἰ 15 ἰο Ὀ6 μοϊὰ 
(δαὶ {Π6γ9 18 Δ Ὀ50] υἱοὶν ποίἰηρ 80 ΡᾳΓΟ Ὀυΐ ἐμδὲ 
ἀν οοῃίνϑδοίβ βοπιθ βίδί ἢ ἔγοιῃ 18... Νοιδἱπρ 8 ΤΟΥ 9 
ΘΧοΘΙθαΐ 8 (86 τουβῃ οὗ Θοὰ; δῃηάὰ γοὶ δ 6 
ῬΘΟΡΪ9 οου]ὰ ον ποις, οὐϑῶ σγπθπ 10 85 ρΓθ- 
βου Ὀθὰ Ὀγ αν, τυ ουΐ ἐμ 6 ἰηἰογγοηϊίοη οὕ ρδγάοῃ, 
ΜΘ Ὦ {86 Υ δου] οὈἰδίη ον ἰΒΡοΌρὮ ἰμο ρ στ θϑί." 

«ΑΑαγοπ᾽ς οοαί, γοτ. 890. ΤΏ ἰπῃΐο Ρτορον, τῖϊ 
ὙΞΠ1ΟὮ 4180 δὲβ Β0η8 ὙὍ6ΓΘ οἰοίοὰ. [{ γοδομϑὰ ἰὸ 
89 δηκίθβθ, δηὰ νγὰϑ 8180 ὑχγουϊ δὰ τ ῖι ἢ 8ΊΘ ΘΟ Υ68. 
Ιι νγδϑ δὰοϑ οὔ πλοῖο Ὀγβδὰβ; Ὀυΐ ΑΔΓΟΠ᾿ Β οοδί 
ἯΔ8 Αἰδιϊ χα θοὰ ὈΥ ὈθὶΠΩ ΟΡ δεί διϊ ον 
πτουρσῦϊ. Τὸ ρίτα]ο οὗ δἷ8 οοαὺ 88 8180 οὗ 
γαγϊοχζαίοά σοῦ. Αοοογάϊΐηρ ἰο Φοϑορμυδβ (({πί. 
Π|. 7, 2) Ραγρί6 δῃὰ οὐ πηβοη δυο οΥΒ ΟΥΘ ΤΟΥΘΏ 
ἑπίο {86 Ἰίποι χἰσὰ]085 οὗ 86 ῥγ᾽οϑίβ. 

Τῆδ εἰοιλὶπφ οΓ ἰλε δοπδ, υϑῦ. 40. ΟΥ̓͂ ΑΔΓοἢ᾽ 8 
δδδ βίδηϊβ, ΟΥ 89 ΟΥΑΙ ΠΔΥΥ ῥγοϑίβ. [0 οοῃδίϑιθα 
ἴῃ {80 σοδί οὗἩ πδϊὶθ Ὀγαϑυβ, ἰΔ6 στα ]ο, δηὰ ἰδ 6 
ΟΔΡ. Τ7Τ}1089 Δτίϊο᾽ 68 δτο ποί ἱποϊυάδοά ἴῃ ἰπ6 ἀ6- 
βοτίρίοη οὗ Αδγοη᾿ β οἱοἰΐηρ, Ὀθοδιιδο ἔπ 9 0 ἬΘΥΘ 
ἀἰδοτοποθθ. Τ7]16 8008 ἀο οὶ Γϑοϑῖτθ {π ρτογοχα- 
εἶνοβ οὔ ἰμο δἰ Β-Ῥγίοϑδί; δηὰ Αδυοῃ᾿ 8 ϑϑ- 98 Ὁ 
ἦθ ἰ89 ἰπγῦδη τι (86 014 ρ]δίθ, νν 116 {9 ΒΟῺΒ 

ΤΘΟΟΙ͂ΤΘ σΔΡ8. ““1}3.} 18 ΟὨΪΥ υδβοὰ οὗ μ9 μοδά- 

ἄγο88 οὔ (6 δοπηπιοη ῥυίοϑίβ, χχὶχ. 9; χχχίχ. 28; 

μον. γῇ}. 18, Τμὸ πογὰ ἰβ σοϊαιϑᾶ ἰο 9»"32, βοῦ- 
1οὺ, οὐρ (χχγν. 81), 80 ἱμβαὶ ἰμθβὸ Ἀθδά-ἶγο8 
806πὶ (0 ἢδγο ῃδὰ ἃ οοπΐοδ] ἕογπι,. 7118 τΔΒ 4180 
ΘυβίοηΥΥ ἴῃ Τϑίθγθῃοα ἴο οΟἶμ ΟΡ βδοθσγάὰοίϑὶ Ρ6- 
ΒΟΏΒ οὗ δη(ϊαυϊγ᾽᾽ (Κποῦ6]}). Τμθ ρδϑββαᾶζο, 1 
βδτα. χχὶϊ. 18, ϑϑϑῖῃβ ἰο ποῦβα 86 ὙΠ 0]9 ἔϑση 
οὗ ργϊοϑίβ ἱπίο οῃθ, 85 ἱπῃ νης ἴῃ (δαὶ σΔρδοῖν 
86 πὲ ρῃ-ργθβίμβοοά, δηὰ ὑβογοΐίοσο (9 ὁρβμοά. 
Α ἀϊθδογοηί ροϊοὶ οὗ νἱοῦ ψου]ὰ Ἰοδὰ ογἰ(ἷοβ ἰοὸ 
ΤΔΔΚΟ ἃ ΒΈΔΤΡ ἀϊδιϊ ποίου Ὀοίνγθοη ἐ}16 {ἴπ|9 οὗ ἢ 
οτί ρίη4] αἰ νης οὗ (89 Δ. δηὰ (86 (ἶτηο οὗἉ β'δῃγυο). 

Τῆς ἱπυεείπιεπὶ, αποἰπιΐησ, δα σοπδεογαίίοπ οἵ 
ὑπ ῥγίοϑίβ, γον. 41. Τρΐβ οαυἱραιθηΐ ἰ8 δοΙατηοἢ 
ἰο 411, Ὀὰΐϊ οοπίογσοα ὙΠΟ ὈΥ Μοβοβ, ποὶ οτυϑθῇ 
ἴῃ Ῥατὶ ὈΥ Αδύοῃ δἷϊουῦ 8 Ἀἰπιβοὶῦ 888 ὈΘΘῊ 
δαυΐϊρροὰ. Νοῦν ἀο68 Αδσοῦ δῃοίϊπὶ ουθῃ 8 ΒΟΉ8, 
αι ὑπ Ρτοροὶ ἀοθ8 ἴι. Τμδέ τ ΐο ἢ τ 88 κϑηθδ- 
Ἰορίοα!ν ἰγαηῃϑιι ἰοἃ ἤγοτα Αδγοῦ ἰο διἰβ ἀ6- 
βοοηἀδηΐβ τηυδί (μογϑίοτθ ὯὍθ σοῃύΐ 8} βὰρ- 
Ῥὶοιηθπίθὰ ὉΥ ἰμθ ἰγϑδηῃβιηϊββίοῃ οὐ βρίγἰίαδὶ 
6 ἴῃ ἰμ6 ἰμοοστᾶου. 789 οἱοίῃοβ ἀδϑῃοὶθ 
πη αἰχηῖϊίγ δπὰ Ὀυτάρη οΥ͂ 189 οδῆοθ; ἰδ δῃ- 
οἰηἰμηθηΐ ἰβ ἃ βυῃδοὶ οΥ͂ (6 Ξρίτὶι; {89 πᾶπὰβ 
Δ]]ο ἃ ἀγὸ ὑπ δὶ σῃβ οὗ {80 βδουὶ οἶδ) αἱ [8 ἔτη 868 
ὉΥ (89 οοπρτορβδίίοη,--οΥἩ (6 ΘΟ] πιο ῆς8 Ἡϊσ ἢ 
ΤΟΥ ἱμϑιβοῖνο8 ἢγδί οὐἁ 8}1] μβᾶνθ (90 Ὀτγΐῃββ 88 8} 
οἴἶδοντίπις ἴἰο Φοδόνδῃ. ὙΠ ὑμΐθ ἱπνυθβιπηθηὶ 18 
οοπιρίοίοα {πὸ ροἰθηί(ϊδὶ βδποι οδίϊοη ΟΥ ΘΟοΏΒ6- 
ογαϊίΐοη ; ἰὴ6 βίγίοὶ, δοίυδὶ δοῃηβθογδιΐοῃ οὗ ἰδ 
Ῥυϊϑδίβ '8 γοί ἰο 901]ον. 

Τῆς ὀτεεοδεξε απὰ ἰλ6 οδγεοί 90 ἰδεηι, σοτϑ. 42, 48. 

Τρΐθ ΟΥ̓ Δη66 ἔοττΩϑ ἃ ἰγαηδίἐϊου ἰο ἰπ6 δοίπδὶ 
σοηϑθοογδίίΐοη οὐ ἰδ6 Ῥνυὶοδίβ. [ 18 δ᾽ κυϊδοδς 
{πὲ ἰ( ζ01]οτγ8 (6 οδῇῖοϊδὶ ἰηνοδίηθηι. Τδ9 οὔ- 
οἷαὶ οἱοιἷπα ἰπ (86 ὨΔΥΓΟῪ Β6Π86 οοηΐογτοα ἐΐᾳ- 
ΕἾΪΟΔΥ δηὰ ογτηδιηθηΐ; ἰμ686, Οἢ {δ Οἵ Βδπά, 
ὝΟΘΓΙΘ ΟἿΪΥ ἰο δγογί ἀϊβιοποῦ δηὰ ἀΐδβταοθ. Τὴ 
ΤΘΟΒΟΏ [ὉΓ {18 οουθσίης, δοσογάϊηρ ἴο Βδυμραγ- 
(θη, ΙΔῪ ἴῃ ἐμο ἔδοί ἐπὶ {86 Βῖη8 οὗ παί το ἢδνθ 
ὑμοῖν γεϊῃμοὶρα) βοϑὶ ἰπ {86 “ 8.68} οὗ δ ἰθάπ 88 ᾽᾿ 
Αοοοτάϊης ἴο ΚοΙὶ ἐϊθ ῬὮΥ5108] Τηθπ 6 8 τηθ- 
ιἰοῃθὰ, ““ὙΒ1ΘῺ ΒΟΌΒΘΟΡΥΘ (86 πδίμπγχαὶ βοϑογϑι 008, 
ΔΓ »υάεπάα, οΥ ΟὈ͵θοίδ οὗ ϑῆδπιθ, Ὀθσδιδα ἰὴ (686 
ΒΘΟΡΘ ΪΟΌΒ ἰ8 πη8ἀ9 οὐ ἀθπὺ [6 ποτ δ] γ δηὰ 60Γ- 
ΓΌΡΟΙ Σἰ ν οὗ (9 Ὀοὰν νὰ ϊοι (Βτουρί δὰ 88 
Ῥογιηθδίϑα δυϊηδη παίυγο. Νοϊίηον (80 ἄγβε, 
ἈΠ ΘοΟΒΟρΡΐο ὀχρ δαδίΐϊο, ΟΡ (δε ᾿ἰδιίθν, τηοδί Ρ6- 
ΟΘΌΪΔΥΪΥ ΟΥΒοΟχ οὔθ, οδ ὈὉ0 ἀεγίγοὰ ἔγοαυι 
ὅϑῃ. ἐϊϊ. Τ86 οΥβδηβ οὗ (6 βίγοῃ ζεϑὲ ἐτωρΈ]8Β98, 
(8ο86 πΐο ἱροῦ δἷῃ ᾶγο ὈΘΘῺ ΠΟΓΌΪΑΪΥ 
ἀοτδηροὰ, Ὀθοηρ, οὐθὴ ῬυβίοΙ ορίσα!γ, ἰο ἐπ 9 
ἀντὶς βἰάθ οὗ 11ἴ8, δῃη ἃ δὸ ἱβογοίογθ ἰο Ὀ6 ἱκορὶ 
ἸαΥβίογίουθ, ἰκ Ὀϊγίδα ὑπ ΒΕ 68, ἴῃ ΘΟΠΏ60- 
Ὠθοίΐοι τὶ ἢ τ ΒΟ {Π0Γ0 σδὴ ὍΘ ἢ0 ἰδβουρβὲ οἴ 
Ἰαδί ; Ὀαὶ ἴῃ 8 οἰ ἷο8] γοϑροοί, αϑοοιϊης (9 γε 8 016 
Βυμηδῆ Υ806, (ΠΟΥ 8.6 ποί ΟὈ͵δ6οίΒ οὗ ἃ ἀἰΞρβδβί οῃ- 
816 δοϑί βοίϊο οοηὐθιηρ)]δίΐοη, Ὀυΐ σουΐαδίηρς ἰο [89 
ΒΘΏΒ98, [Ὁ Ὑ ἰσΟἢ ΓΘΆΒΟῚ 8.150 ἔμ 6 ΓῈ 18 ἃ αἸ ΠΡΡΏΟΘΘ 
Ὀοένγθοῃ πδὶκοὰ οὨἸάτοη δηὰ πδικοὰ δα}: ζσο]1- 
κἰουδὶν οοπδίἀογϑα, δΏΔ)}Υ, ἰμΟΥ̓͂ ἂᾶτΘ ἱπάθ6α δἰ Ὡ5 
Οὔ (ἢ πλόοχζὰ] παι 688 οὕ δη, οὗὨ ἰβ Ὠδίυ ΓΑ] δπὰ 
Βογϑ ἰΥῪ συ]. ΕᾺΡΓΒΘΡΊΟΥΘ, “ ΓοΙρίουβ Το υθ- 
ΤΟΏ66 ἀϑιηδη 8 ἰμδὶ, τ δὴ ὑπ 90 ΟΠ οἱ Δ}} γ ΔΡΌΓΟΔΟΙΝ 
(86 αἰίδν, {ΠπΠ6Ὺ Βου ἃ ΘΟΥΘΡ 80}}} πόσο (μ6 δΌοτο- 
τηϑηἰοη θα Ῥδρίβ, τ οἢ, οὐ ἴῃ σοιηπιο 11ἴ8, 
ἱστοῦ ἢ δία ΓΑ] ὈΔΒὨ [Ὁ] 6888 70 ΘΔ ΡΘΙ ἢ Υ οογοτοά, 
ΏΘΡΘΑΒ [ὉΓ ἰμ6 τοδὶ οὗὔὗἨ (9 ὈΟΑῪ 8 βίη φὶο δουθῦ- 
ἴῃς βυῆσεοδβ᾽᾽ (Κα0061]). Βαϊ ἰῃ 8 βθὴ89 ἰῃ6 δ᾽(δὺ 
880 Ὀθοοτηοβ (Ο (ἢ6 τἰῃὰ οὗ (6 ρῥγχὶϑϑί, δοοογά- 
ἷης ἰο οἰδρ. χχὶϊὶ., 8 βγιῃδοὶ οὗ αοἂ 88 δβθοὶῃᾷ. 
Τοΐδ ἀσίγ, ἰοο, 18 ἀοοϊατοὰ ἴο Ὀ0 πιοϑὲ ΠΟΙΥ͂ [ῸΓΡ 
ΟΥ̓́ΟΡ, δη 50 ἰὑ οὐδ᾽ ἢΒ 8180 8 δυτὴ Ὀ0116 ΘΒΡΒΟΙΟΣ, 
δἰ χυϊγίης (δὲ ουουυ πη ρ Βοχααὶ ἰβ ἴο Ὀ9 ἀνοϊάϑαὰ 
ἴῃ {89 Βοσυΐδο οὐ πο βδποίυδυυ. [ΠΥ ΚΒ Θ ΟΡΡοΟ- 
δῖ. οχίγϑῃθ οὗ 89 γοϊαρίυουβ τ 68 Οὗ {8:9 Βοδί θα, 
δηὰ οὔἐδο οοτηγαὶ ρα ηρ οὗ ΒΟχ Δ] ραβδί ο τ [ἢ 9 
οὶ σίου ἑδοδίϊοῖδαι. Βαϊ 88 βῃδιηθίθβδβῃη δα ἰἢ 
ῬΟΥΒΕΪΡ 18 ΡΔΡΓΘΌΪΔΥΪΥ ἀοδὶ χηδίοα 85 8 σδρ 8] οἷ- 
ἔϑῃοο, 80 ἴῃ ΖΈΘΠΟΓΔΙ ΟΥ̓ΘΣῪ ΟΥΟΥ Β.ΘΠ)61685 δοί. 

8. 7΄ε Οοηπεεογαίίοη οΥ ἰδὲ Ῥγὶεείδ. χχῖχ. 1--36, 

ΤῊΘ ἀϊγοοϊϊοη ὮΘΓΘ αἰ γθ 70Γ [Π6 δοῖ 8} δΟτ86- 
οὐδ οὗ (9 Ὀγυὶοβὶβ 18 οὶ οδυγὶεα οαὐἱ {11} μον. 
Υἱἱ.-χ. Τ18 Γαΐβοθ ὑνο απθβίϊοῃϑ: ΕἸΓδί, ὙΒΥῪ 
ἀοοθβ ποὺ ἐμὸ οχϑουϊΐοη οὗ 86 Ῥγθϑοθρί, 88 οἵ 8]} 
80 Ῥγοοθάϊπς 0568, ἴοἸονν ἰπ Εχοάυδ, θγο ἴΐ 
τοὶ Ὀ6 ΓΟρβΑΡ θα 8ἃ8 Β᾽ ΠΙΡῚΥ οταἑϊ θα ἴῃ οἷ. χχχὶχ. 
πθοοηάϊΐγ, ΠΥ πόνου ΒΘ] θθόασο ἐμ ο ΟΔΙ ἰὴ ρ δα 
Ἰηνοδβίμηοηΐ οὗ (80 ῥτίοϑβίβ, νυ ϊο ἤδνο ὈΘ6η ἢ 6 γ6- 
ἰοἴογο σοηϑἰ ἀογοά, ἀθϑογὶ θά ἱῃ Πχοάυθϑῖ Αδβίοίδϑθ 
ἔγϑὶ απροϑίϊοη, ͵ὰ 806 ἔἴτοπῃ ὁ. χὶ. ἐμδὺ ουθπ ἐἢ 9 
ΒΘΏΟΘΙΌΔΡΥ 88 ἰο Ὀ6 οἀγϑοίθα διὰ δυτδηροά, βῃὰ σοῃ- 
δοογϑίθα ὈΥ {πὸ ἢ γϑοί- γα 8 οἵ (80 οἤετίη δ, ποὺ ὈΥ͂ 
Αδύου, Ὀυΐ ὈΥ͂ Μοβοβ, ἐμ: σογϑὶ ργορμεῖ Ὠἰπ)86] 7, 
δὲ 88 Βθ Βδα 8180 ο8]]6ἃ δῃὰ ἱπνϑβίβα, οΥ ργοραζοά, 
868 ρτγίοϑίβ. Εον (6 ἰΔΌΘΡΩΔ0]9 Μγ͵ὰ8 ἀθδίσηςὰ ἴῃ 8 
ἈηἑΪΥΟΓΒΔΪ Β86Π80 ΤῸΓ 96 ΒΟΥΔ} 88 Ῥγϑεϊ ἀΐηρ ΟΥΘΡ 
8}} [δ γθ6 ἔὈΤΤΩΒ οὗ τουοϊαἰΐοη, (μῃ9 ὑτορδοίϊο, (ἢ}9 
τὶ π8] ΟΥ ον ἶοα!, δὰ (ἢ 6 ῬΥΪΠΘΘῚΥ ΟΥ̓ ΓΟΥΔ], ἑ. 6., 
Ἐχοάυϑ, [ονϊίουθϑ, δηὰ Νυπιῦογβ: Ὀὰσὲ {μ6 ἰηϊεϊα- 
εἶνο Ὀο]ουμοα ἰο (89 Ργορμοίϊο οδῖοθΘ. Τἷδ Σ6]8- 
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ἐΐοπ τοῦ ἃ δνθ Ὀθϑὴ ὙΒΟΙΪΥ αἰ ἐουοα ἱΥ [86 δοίια] 
δομβθογδίϊοῃ οὗ {86 ᾿τὶοϑὶβ δὰ ργϑοθά θὰ 186 6ὕϑο- 
ἐΐοιι οὗ 6 ἰδΌΘΓΏ8019θ. ΤῈ 18 ΘΒ τγοτοα 8180 {}|6 
δοοοῃὰ αυρθείΐοι, ὙΠῪ [ῃ9 δοΐ 8] οομβοογδαίίοῃ οὗ 
πὸ ΡΥ οβί8 18 ρΡγεβογὶ υθ94 8οὸ ϑαυϊγῖ ΤῸΘ ΒΗΒΤΟΥ 
1166 ἴα (8ὸ ἔδοὶ ἐμαὶ 189 ρῥγιθϑίβοοα 888 8 τποῦθ 
ὈΠΙΎΘΥΒΑΙ δἰ χηϊβοδηοθ ὑβδη (ἢ 8 ΤΠΟΓΘΙΥ γἱίυδ] 
οὔθ. ἴῃ γχοϊδίΐοῃ ἰο {Π6 Ῥζορβοίΐο οβῖσϑ {ῃ9 
Ῥυϊεϑι ῃβοοὰ 888 ἴο τορυοβθηῦ δυτ 0168} γτο]1- 
αἰουδ 4685 ἴῃ ἰἰ86]7, ἰὼ 18 οἱοι αἴης, δμα ἴῃ 18 
Τιποίἑ 8 ; ἴῃ γοϊδίΐοη ἰο (86 τἰΐαδ)] τογϑΐρ, Βον- 
ΟΥΟΤ, ἰὑ Π858 οὶ ΟὨΪΥ ἰὸ βυτῦοϊἑξο 080 οἰ Ἶ68] 
ἐάθ85 οὗ βαονγὶ ὅσο, Ὀυὺ 8580 ἰο οοῃάποί (86 οἀυ- 
σϑίΐ9Π8] ὑσαϊπίηρ οὗ {86 ῬΘορΪ6 οὗ [8786]---ἰὴ ὑπ 9 
ΜΙαάϊο Α(68 οὔ λὲ ΟἹ]ὰ Τοδίδιθηί.----ὈΥ πι 6818 οἴ 
(86 Βρογ οἱ) βοσυΐοθ δηα (89 δα τηϊη δι χαίζοῃ οὗ (ἢ 6 
ἰδ οὗ ρυτὶβοαίΐοη ; Ὀιιϊ ἴῃ σοϊδίϊοη ἰο ἐἢθ ρο]}}1- 
ο0- ἐπ οοογϑίὶο 8149 οὗ [19 {Π ΘΟΟΥΔΟΥ͂, {86 Εἰ Ὦ-ΟΥΐοθδὶ 
ΘΔΕΥΪΘΒ ΟἹ δἷβ ὈΓοδδί, [0 ἐϊπηθ8 οὗ οχίσοῦου, (Π6 
οΥδοῦϊαν ὕχίαι δηὰ ἸΤδυπιοΐηι, ὙΣΟΝ πηδῖζθ 
οοὰ {ἐμ ἰθιιροΥΥ ἔαδίϊυτο οὗἨ ἰἢ6 Ὀγορ ιοίϊο 
ποχὰ δηὰ {Π6 ΤΟΥ] ρουογηιθηῖ; δηά ἰΠμ6 1ωοΥ]ῦθ8 
88 ὈΘΑΤΟΙΒ οἴ ἰῃ9 ΔΥΚ οὗ ἰ86 σογοπδηὶ ΠΑΥ͂Θ ἰο0 8.- 
ἐδηὰ ἴἰο ἔμ!6 ὈὉΔΏΏΘΤ.Β οὗ ἐδ Ἰνοδὶ οὗἩ 89 ἵοχὰ. Βυΐ 
βίῃσθ πουγγί 6 1088 ὑμ0 ΒΟΥ δοῖὶαὶ ΤΟΥ 18 ὑδ9 
οἱ οἿ νοσϑιΐου οὗὨ (86 Ῥυιοϑίβ, ὑμ6 δοί 8] ΘΟΏΒΘΟΥδ- 
ἐἴοὰ οὗἨ 1π6 Ῥτὶοδϑίθ ΒΟΥΥΘΒ (0 ἰηἰγούυσο ἰδ 6 δεουὶῆ- 
οἶδ] βυγβύϑθιωη 88 ἀϑυοϊοροᾶ ἴῃ 1υονϊἰου.--- οὶ} δα 8 
ἦς τιοδὲ βυϊιϑὈϊ]ο ἰο ἷβ ΡῬΌΓΡΟΒΘ πού [0 οσχρ]δὶῃ 
(86 δοῃβϑογδίίοη οὔ [89 ῥγἱϑδίδϑ {11} ρου. τὶ. ἡ 
(85. Ῥοϊηί, Βονγονονρ, Κποῦοὶ 88 γἱοϊ θὰ ἰο {δι 
τοαυϊτοιαθῃίϑ οὗ ἐπ ἰοχὶ. 
Το »τεραταίϊοη 077 (λ6 οὔετίπρσε τ Ὠϊοἢ ΑΔΓΟῊ Βπᾶ 

18 ΒΟὴ8 ΘΓῸ ἰο0 ὈΓΪης, Υογβ. 1-8, ΤῸ {ΠΓ606 ἴπη- 
ἀδιηθηί8) ἴογπΒ οὗ οἴου, δ᾽ γοδὰγν ἱηγνοϊνυθαὰ ἴῃ 
{89 Ῥαβοδδὶ υἰίθδ, δγθ ἢθσ6 ἱπαϊοαίθα ΌΥ ἐδθ δηΐ- 
1|8]5 δρεοϊβεὰ ἴῃ (89 οοπιηηδηά : (1) Τ6 Ὀυ]]οοῖκ 
δ δρροϊηπἰοα ον ἃ β'ῃ-οξθσυίηρ, (Ὠ 6 στοαί δἰη- οἶδον- 
ἴηρ βασι 88 ἐδ6 συν ῥσῖθϑὶ μ88 ἰο Ὀτης δοσοτά- 
ἴῃς ἰο μον. ἷν.; ἴῃ {818 81 - θυ πρὶ [8.6 ΤΊΟΓΘ Βρ6- 
οἷᾶς Βπ-οὔοτίηρ, {Π 6 ὑΣ080885-Οθτιης; δη (Π9 8]η- 
οἴονίηρ οὔ δ 'ονον χγδάθ, ἀγὸ ἱπιρ]ἰοῖ εν ̓ Ἰπο!υάἀ θά, 
Τὸ ἔγϑι σα 18 ἰΒ 60 τιλὰθ (}}.0 σοΏ(ΓΘ οὗ 41} (89 
οδοντίηρσαβ. (2) ΤῊ Ὀατηί- οδοτίηρ 885 ᾿Πκοσῖ89 (8 
Τδιη δοδιίϊοηϑθ, υἱΖ., ἰῃ (δ 6 πιοτηΐης Δ ΘΥΘΌΪΗ ΙΒ 88- 
οτίβοοδ, ἰῃ ἀ4}}γ οἴξογίπρβ, 'ὰ οοσῖη ρου (89 88 Ὁ- 
Ὀαὶὰ δηὰ {648ϑἰ-ἀαγβ, δοοογσάϊηρ ἰο Νατι. χχυϊὶὶ. 
ΤῊο οἰμοῦ σϑιι 8 ἀϑδὶ φηϑὰ [ὉΓ δη οἴἶδοτίηρ οὗ δου ἢ- 
ἄδποθ οὐ μοϑυο- Ουϊρ οὗ (6 ῥτὶθϑίϑ ἔγοιῃ (ἢ 9 
Ῥϑδοθ- θυ ρδ οἵ ἐπ οὨἸἸάτθη οὗ 6:89], ἐ. 6., 1ὑ 
ἦβ 9 Ρ6866- ΟΥ (Πδηκ-οὔοντϊηρ οὗ 86 ῥγἱοβί, 80 
825 ἨῸ ῬΓΟΡΟΓΙῪ ΟΥ Ιπη6808 οὗ οατηΐηρ ἰἰ, δὰ 
080 δα6 πᾶ 8 τηυδὶ ἰμοτοίοτο Ὀ6 8116 ὈΥ (89 60ῃ- 
ετοραίίοι τὶ ἢ 8 Βοαυθ- οδοτὶπ ας οὐ ϑδογοὰ ἰτἱδαΐθ 
ὙΠΠΟῸ 8 τοχζαγάθα 88 ἃ ΒΌΓΡΙ 5 ἔγσομλ (6 Ρ6866- 
οδοτίημβ οὗ ἰῃ9 ρῬϑορ]θ. (8) 186 ροδοθιοδϑγίη ς 
8180 5 βυάϊν᾽ ἀφ ἰηΐο ἐγοθ ρατίβ: 86 ἐμδηῖ- 
οἴονίης, (9 νοῦν, δῃὰ (9 ἔγϑο- "}}} οἤοσίηρ (μον. 
Υ11.). Α Ὀαβκοὶ μο]48 ἐδὸ ἐγθθ ρῥυὶποῖραὶ [ῸΓΠ18 
οὗ 86 π|08]-.οδγίης ΟΥ ὈΪοοάΪΐοβθ οὔουϊ πῶ, 88 
οΥἰ κἴμα] οοπηθοίθα πὰ (80 Ὀαυτηί-οοτίηρ. 
ΤῈ6 ῥγίποῖραὶ τηδίοσὶ δ] οὐ (89 ἰἄγοο Κἰπαβ ὁΐ 
Ὀακοὰ αγιϊοϊοβ 18 τοδὶ ἤουγ, ργορατοά ἰὼ ἢ Γ60 
ὝΔΥΒ, Ὀυὺ Δ᾽ ΔΥ8 ὑπ]οαυθηθὰ. 76 Ὀγοδα δηά 
(80 ΟΕΚΘ 8.6 τηἰχοῦ πί( οἱἱ : Ὀμσὶ (6 ψὙΔΓῸΡ ΟΥ 
βαὶ σαἶκο 8 ἰο 6 δαιθαγοα νι οἱ] (ο 086 ΡΤΘΡδ- 
τοϊΐοη οὗ βοτὰ υἱά. [μον. ἰϊ. 4 δα4ᾳ.).. 186 τλθ04]- 
οδονίης ἴθ βυδάϊνίἀοὰ 5.1} ἔστι θοῦ ἰαΐο ἰδ9 
1Π608-Οἴἴδοτίης πὶ [09 ΠΑΥΤΟΥ͂ 80,86, ἐδθ ἀγίῃκ- 
οἄοσίηρσ, δηὰ ἐμο οὔοτίης οὗὨ ὑδίκθη οαυν δῃὰ οὗ 

τοδϑίϑα ἔγυΐβ, δηὰ ἰβ ἰοὸ ὉΘ 8ἃΒ ΒΟΡΌΡΟΪΟΙΒΙΥ Β0Ρ- 
Ῥὶοπιοηἰοα τ 84}, οἱἱ, δὰ ἔγαβηϊεϊ ὨΘΘΏ86, 88 ἰὐ 
ἷθϑ (ὁ ὈΘ ἰκορὶ ἔγθο ἔγοιῃι ΒΟΠΟΥ͂ δΔηὰ ᾿ϑάγθῃ, (ἢ 9 
Ἰαδὺ Ὀορΐης οχοορίθα ἴῃ 6886 οὗἩ (6 ἔοθδϑὶ οὗ Βαγ-. 
γοδὺ; οὐ ψἈὶο ἢ ροϊηΐ ΠΟΥ ΒΟΡΘΑΙΟΓ. 

Τὰε υαελίπρ απαὰ ἰλὸ ἱπυεείηιεπί. οβοθ 885 ἰ0 
Ὀγΐης Αδσοῦ δηὰ ἷβ 8Β0η8 ἰο (89 ἀοον οὗ ὑΠ)0 ἰθῃί, 
{.ε, ἰηῖο ἔμο σουτί, δΔηἃ {Π 60 Δατηϊη ἰδίου (0 ὑῃ ὁ 1. 
8 ΒΥ 01 00110 Δοϊυἰϊοα. [ἐ 18 8 ἱπίοτροϊαἰθά ποίΐου 
οὗ Κοὶ]᾽ 5, ἰδὲ Μοβοβ δὰ ἰπθτη γγ88}} ὑΠ ΘΓΊΒΟΙΥΘΒ ; 
δηὰ δ0 8180 τ ϊβοοηοοῖνοβ (6 ΒΥ Ὁ] 16 Ὠδίατο οἶ 
[86 εἰ δ ίΤΟΥΥ δοί, τυ ἢ θῃ ἢ6 8808: ““πϊπουὺ ἀοαδὶ 
(η9 τι ῇοΐο ὈΟΑΥ͂, πού ΟὨΪΥ (86 ϑδηἀβ δηὰ ζθοὶ.᾽" 
ΟΓΘ (ΠΟΥ ἰο Ὀδίπα ὑμθηλΒ 0} 768, ΟΥ δὺ ΔΗΥ͂ Γαίθ 
ΘΧ ἃ  ὈΪι {ποιηβοῖγοθ παἰκοά, ἰῃ (89 ῬΓΘΒΘΏΟΘ οὗ (119 
δι ΒΘ Ὀ]θὰ δΘοηατακζαϑίζοι ἴῃ (μ9 οουγε ̓  ΤῈ γ888- 
ἰηρ 8 Π9 ΒΥ 0116 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟῺ οὗ Ῥατὶβοδίΐοη 
ἔγουῃ (ἢ 9 Ββίδὶῃβ διὰ ἀοδὶοιθηὺ ἰησυτγτοὰ ἴῃ Τθδ] 
᾿ἰΐο, τ πΣ]ϑὺ (Π6 Βδονὶβοθβ σοιλουθᾶ ἢοὲ ΟὨΪΥ (ἢ 9 
ἀαΙ θα ἰκ 5898, Ὀὰΐ 4180 (89 συ} οὗ 16 ἀονη 
ἰο ἰἰ8 ουπά δέοι ἴῃ {πο δἰ πα} παίυγο: υἱά, ΦοΒ ἢ 
χἰϊ!. 10. ΙΩ 86 ἀφρδβονὶρίϊου οὗ [6 ἱηνοβίπιθηϊ 
ΟΥ̓ΘΡΥ͂ Γϊΐοἷο 18 δρθοὶδ}} Υ τἸηϑῃἰϊοηθα, δηὰ 18 ἱτα- 
Ῥοτγί ϑιῃρμαϑίσοά. 

Τὴε υποίίοη. ΑΒ ἰμ0 οἱοίδοθ ΒΥ 1120 ἐδ 6 
Ὀαυγάθη δηά ἐδ ἀϊσηΐι οἵἉ οὔἶοθ, 80 ὑπ 6 δῃοϊηξϊη 
τ (ἢ οἱ, ρΡγούαβοΙ Υ ρουτγοα ουἵ οη ἐδ Εἰ ἢ -Ῥτ θβι 8 
Βοδὰ, Βυτηθ 298 ὑΐ 6 ὈΓοπιΐθο8 οὗ οβῆοΐδὶ στδοθ, 
οὗἨ οηδοπνπιϑηὶ νἱϊὰ ἰδ9 ϑρίγὶ οὗ αοὰ. Τδο 
δηοϊηὐϊηρ οὗ ΑΔΓΟἢ᾽ 8 ΒΟῺΒ ἰδ ποὶ 0.6 ἰγοδὶϑα οἵ, 
88 οὶ! δϑβύτηθβθ. ΝΟΥ ἴπ [ω60.Ψ Υἱϊ!. 10, ΒοΤῸ γοί 
ΓαΡΕΒΟΡ Οἢ τοίρυθηοο ἰ8 πιδάθ 0 ἃ ΒΡΡΙΏΚΙΙηρ οἵ 
8.8 ΒΟῺΒ οὗ Αδοῦ ὑσὶ} (116 Ὀ]οοὰ οἵ ἰἰ0 τ οἵ 
οοπϑθογδίΐοη δη ἃ 1} δηοὶη(ΐῃς Οἱ], ἰπ δΘοπηθοίΐοα 
τὶτἢ (μ6 Βρυ ΚΙ ίης οὗ ὑμεῖν δ μον, γον. 80. [ἰ 18 
8.180 8 βίγσϑηρο ποϊΐοῃ οὗ Καὶ! 8 (11. Ρ. 887) ἐμαὶ ὑμ9 
Υ0586}8 οὗἩ (9 ΒαποίΆΥΥ͂ 6 ΤῸ ὉΥ ὑ86 Βρυῖηκιΐης 
τη846 πηοαἷα, δ ἃ γὁ886]8 οὗὁἨ 11:6 Ὀ]ΘΒβίῃ 5 οὗ ρτδοθ 
διὰ βΒαϊγυδίίοη. 

8.01}} ΒΑΡΒΆΘΤΥ Βθϑῖηβ Κοὶ 8 ὀχρ᾽δηδίϊου οὗ (ἢ9 
ποίϊοι οὗ βαποιί νης. Ενθῃ οὔ [89 Δ[[8γ οὗ Ὀυτηῖ- 
οΟἴδουΐη, μ6 Βα γ8: “ΤῸ 88 πο} ΕΥ̓ πι0ΔὉ8 ποῖ ΤΩΘΤΘΙΥ͂ 
ἴο 86 ϑρδτγὶ ἴο βδογοᾶ υ868, Ὀαΐ ἴο ΘΔΟΥ οἵ Α]] 
σὶϊ ἢ ῬΟΎΘΥΒ ἔγοιῃ Θοα᾽Β βδποί(γίηρ ϑρ γι. 
Ηδτο ͵8 ποὺ ΟὨΪΥ 8]] ἀἰϑιϊποι ου Ὀδίνγθθῃ {μ9 0. δπὰ 
Ν. Τοβίαμμοηὶβ ΟὈἸΣ ναι, Ὀυΐ 4180 4}1 ἀϊβίϊῃο- 
ἴοι Ὀθένγθθῃ (9 Δ] δτ δια (μ9 ρυἱϑδὺ, (0 Β8 Ὁ ποίμίης 
οὗ ἐμο ἀϊδιϊποιίοι Ὀούνγοοθη {μ6 αἰ ϑτοηὶ δ᾽]  ΥΒ. 

Τὰς ἱπυοδίἑϊωγο ὁ Αατγοη απὰ ἀὲδ 808 885 Ῥτ᾽ΘΒίθ, 
γοτθ. δδηά 9. ΤῈ σμαγδοίογὶβίϊο σαγπιθηὶ οὗ [89 
σοῦ Ὀγὶοϑὺ 8 ἰδ πλϊΐο τ γουρηῦ οοδί, δπὰ 
τὶ ἐξ (μ6 αἰτα]ο οὗὨ ἱμὸ οοαὶ, οὗ οι ὐτοϊἀοτοα 
ΟΓΚ οὐπδπιθηϊθαὰ πῖϊὰ ὑμ80 ἔουν ΟΟΪΟΥΒ οὗ ἰἢ6 
ΒΑΠΟ(ΌΔΥΥ, δηαὰ (Π9 ΜΔ ΘΔ Ρ οὗ 86 ῥγὶϑδί. ἴῃ 
(6 μχίγάϊο 18 ὀχ εἰ διἰθὰ (ἢ 6 ̓ἸΚΘΏΘ85 οὗἁὨ {ἰ10 δο0πι- 
πιο Ὀγὶοδύ ἰο ἴ86 Εἰ -Ὀτὶθϑῦ; ἴὰ 6 8110 σοϑὶ 
δηὰ {π6 οοπΐοδδ] ὁΔΡ᾿ 'β ὁχ ἰ Ὀἱἐοὰ [86 1 ΚΘ 688 οὗ 
189 δἰ σι! -Ῥαϊοϑὺ ἰο ὑ89 σοιμ ποῦ Ῥτὶθϑί. ΤῈ ἀγθ58 
ἴῃ σψμϊσῃ, δοοογάϊηρ ἰο [ωΟΥ. χυΐ. 4, ἰὴ δἰ ᾳἢ- 
ὈΥΐοϑι ἰθ ἰο δαΐθυ ὑμ9 ΗοΪγ οὗὨ ΒΟ]168 8 ὁτϑη ἰηἴθ- 
τον το {μδὺ οὗὨ ὑπ6 δοιηταοῃ Ῥτὶθϑδί. ἀῃηὰ ἱπουρὶ 
Αδγοὴ 18 αἰδβέϊηχυΐϊθμοα ΌὈΥῚ μεανΐης ἴἰῃ6 δἰχῃ- 
ΡΥἱοΒαν πποιΐοη, γοῖί δ ἰμ ββουϊᾶσθ ὉῪ Μΐοὶι 
8 8 Ῥυγοὰ δηὰ σδορϑθογαίθα ἢθ τηυϑί ὍΘ 88- 

ἴοται. Αἱ Ἰοιδῖ, ἔπ Ὠοαά- ΚΘ Σ οὗἁὨ [80 Ηἰχη-Ὀτίοδε 18. αἰ τὰ γϑ 
οὨ]]ο ὉΥ ὁ αἰ δογϑθης πδῖηθ (32).}) ἕγοια ἔδδὶ οὗ [86 σοαι- 

τοῦ τίοδὶ (32). Τὸ ζοτιαος 18. ΘοἸμιη ὩἽΥ (αἶδο ὉΥ͂ 
ἀτενοις 

ΓΔΏ ΕΘ) οδἰ θὰ ἃ ἐυγῦδη, δῃὰ ἱβογεΐοσο ὁδὰ ΒΔΓ 0 ὁο- 
οοἰγοὰ 88 οοῃϊοδ!].--Τ.)}͵ 



124 ἘΧΟΡΌΞΚ. 

βοοϊαἰοὰ τί ἢΐ8 8008. ΑἾδ80 818 βδπὰβ πισϑί ὃὕθ 
8194 ἰοροίμον τι ἰμοθθ οὗἉ Β'8 δοῦβ. [“ΕΠῚ 
19 δαπμαὰβ οἵ" ---ἰἂ6 11ἴ0γᾺ} ἰγδῃβδίΐου οὗ [δ 9 
Ηεῦτον ῬΒγδδα χσοηἀθγοα ἴῃ Α. ΥὟ. “Ἅ Θοῃβθογϑίο,᾽" 
6. 5.. ΧΧΥΪ, 41]. ΕῸΥ [86 ΡΟΟΡ ῥσὶθβί δδ5 ποι δἰπα 
οὗ δ΄ῖ8 ον; (6 σοῃρτοζαιίοη ππδύ ῬΤΟΥΪὰ6 (ὉΡ 
ἴτω, δηα, ὅγϑί οὔ δ]}, ουϑὴ ἰ8}9 βδου βοὶ ΑἹ σὶ ἐγ8 το 
δ6 δορὰ ἰο οὔογσ. Τῆυδ ἰΒθὴ [9 π8πα8 οὗ ἢἷπ 
δηὰ ἷ8 ΒΟῸΒ 8΄6 Α]]ο, (ΒΟΥ Ὀοΐηρ ἀφροϊαγοα 0 
6 86 ΟὟΒΘΓΒ Οὗ ἰμ9 οὈΪ6ο(8 οὗ Βαοῦ 00. Απὰ 
Β0 Αδγοῃ ἀοοθδ ποΐ τηδῖζο πἰπι|86] ἃ ὑγίϑδὶ. Μόοβοβ, 
ἐμ βογυδηί οὐ 604, δοπιπιϊβδίοηϑα ὈΥ ΖΒ ον δὮ, 
τουδὶ σοηδβοογδαίθ Ὠΐπὶ ἰο (89 οἶσθ. ΤΠ6 ῥτορδοί 
Βίδη 8 ἃ8 ἷκὰ ρτὶθδί οὐδοῦ δρδίηϑί ἐλ σδηαϊ ἀδὺθ 
ἔον [16 Ῥυ!θβί ῃοοὰ : ἐμ ἑαίατο δἰ -Ὀτὶοϑὶ βίδηὰβ 
ΟΥ̓́Θ᾽ ἀραϊηϑί {86 Ῥτορμθίοδὶ 1,ονἱίθ δἰαιοδί ἴῃ (6 
δἰιϊυἀθ οὗ ἃ Ἰαγιηδῃ. 

ΤὰΣες δυϊοοκ γον ἰλ6 εἰπ-οῇεγίησ, τοτϑ. 10-14, Νοὶ 
ΘΥΘΡΥ ΒΔΟΥΪΗ͂ΟΟ ἰδ, ἃ οοηΐοβδίοι οὗ τιοτίδὶ μυϊ]ὶ ; 
Ῥαυΐ ΘΥΘΥῪ Βδογὶ 09 8 8 σοῃξοββίου οὗ βυοὶι αὶ συ] ρα- 
ὈΠῚ0 οὗ (μο |18 85 τ δῖζοδ ᾿ξ ὉΠΒΌΪΘ, ἰῃ Γ66] βρὶ- 
Υ] 8 }}γ, ἰο 86 8 777 0.6 Υἱχ μι οουβηθ88 οἵ ἀοά: 
7ο νυ ἈΙο ἢ. τοϑβϑοὸι (86 δυγη οὶ 6 ταρτοδθηίδιίοη οἴ 
Βα  βίδοί ο ὈΥ͂ ΤΏΘΒΏΒ Οὗ ΒΔοτΊ ὅ66 8 ἱπίτοἀ υσ6ά --- 
Βδογίῆοθ 88 ἃ σοηΐοβϑίοῃ οὐ ρυἷ, 88 ἃ ἰοῃρίπς 
ΔΙΟΥ ὙΠ ΏΘ8ΒΒ ἰ0 ΒυΓΓΟΏΔΘΡ ΟΠΘ᾽Β 86] ἰο (9 
ἀϊνίηθ Ἰυἀριῃθηϊ, 85 ἃ ῬΤΑΥΘΡ [ὉΓ ρατάοῃ, δηὰ 88 
δύο. Βιαΐ 28 Βοοῃ 88 ἰδ οοηρτοβαίίου οὗ αοὰ 
ἷΒ οὐ ζδηϊσθὰ 88 βυσ 0} 108 }}} ΒΟΙγ, βου! ῆσοθ 88- 
.θαπ|0 ἃ ἐδ ΓΘ Ὁ] ἃ ρυτροσθ. (1) 4.8 παέξίοπαὶ οἵον- 
ἰηχβ, {ΠΟΥ δϑϑιπιθ (86 ἔοτιι οὗ ἰμο9 ἀἰβοθδαγζο οὗ 8 
ἑεσαΐ οὐϊσαίίοη, ἰὮΘ οχρίαἰΐοι οὗ 8 νἱοϊδι θὰ 8- 
υἰομαὶ ἰανν ; διὰ τ (ἢ 8 ΒΘΏΒΘ ὑΠΘΥ͂ ΒΥ 8180 ὉΘ 
Βαϊὰ ἰο νοτὶς ᾿υδιϊ δοαϊίοη. (2) ΑΒ Μοβαίο οδοσγ- 
ἴηρδ, ὑΒ0Υ ὈΘΟΟΙΏΘ ἃ ΒΥ ὉΟΪ 0 ΟΧΡΤοβϑίος οὗ ἸΟ0Γ8] 
οἴἴθη 968 δραϊηδί (8:6 Ἰᾶατν, δῃὰ οὗ 89 πὸϑὰ οὗ οχ- 
ῬίδΙΟΥΥ Βυτγοπάθυ. (8) ΑΒ ἐδ δοπιἰπυδίϊου δηὰ 
ΒγΙὈ0]10 ὀχρυθβϑίοη οὗ (86 ΑὈγδ πιο δι ἢ, [ΠΟΥ 
Ὀθοοθ 8 ἐνρίεαϊ καυηιοταιϊΐοη οὗ (6 δρδβοϊαΐθ 
Τοα]ζαιίοη οὗὨ 86 βδουϊ βοὶδὶ ἰάθα ἴῃ ἰδ 9 ζυΐαγο 
Κίηράοῃι οὗ [μ6 Μοϑβίδῃ. γιά. Οοιπ. οα Θ΄ ε6- 
4.2, ῬΡ. 256, 470. 
1 {80 δοὶ οἵ ἰαγίης ἷἱβ δηὰ οὐ ἰδ νἱοίϊηι 

18 0 ΟΠΘΤΘΣ ΘΟῊ 68868 88 8 οσσῃ (6 ἀθὈι οὗὨ σαὶ} 
ἩΪΟΒ (80 δΔηΐπιδὶ ῬΔΥΒ 0 ᾿ἶπὶ 88 νἷ8 δυο ϊο 
Βανϑιϊαἰθ. Τμ6 1088 οὗ (89 δηΐπιδὶ, (ἢ)! 6 8} 118} 8 
ὑπῆοσθ86θ0, ἰἐδ ἀγίης Ρϑΐῃ, ἔογιῃ ἴῃ (οἷν πίη 8ῃ 
ΘΙ ρδίΐο οχργοθβίοῃ οὗ ᾿ἷβ οοπάϊιϊου : ἐμ 6 8ηϊ- 
ΧΩ 8] ΘΥΠῚθΟ] οΔΙΪΥ ἰδίζοθ ἰδ 6 ρἷδοθ οὐ μΪ8 Ἰϊΐδ8. 
Τὴ 4}}1 ϑα868 89 ΔΒ βύπιο] 104}}} Βἷ8 κυ] δὰ 
ἷ8 ἀοδοϊθηοῖοθθ ἃροὺ ἐμ δηΐτ]---ουθ ἰη (ἢ 6 6886 
οὗ [86 ρῬεδοθοδετίης. Τὴ Βαηὰ ἰῃ ἐμὶ8. οου- 
πθοίΐοη 8 {Π0 ΒΥΙΩὉΟΪ 10 δηα πιγϑβιϊ681 οοπάἀποίοτ 
οὔ {89 Βο}᾽8 1Π{ϑ; 88 ἴῃ οἶδ Γ᾽ 68.868, οὗἉ ἐϊ8 βρὶ εἰ ἐπ 8] 
ΦΌΪ 685, Β0Ὸ Βοχα, οὗ ἰἰβ ἀοίοοίβ δηὰ πϑοὰ οἵ οχ- 
γἱδιίοῃ. 

Τλες Κιϊιὶπρ οΥ̓͂ (μ9 δοΐπ)4)] ἰβ ἄοπο ὉΥῚ Μοββϑβ Ὀο- 
ζογϑ ἰδ [οτὰ, ὀἐ, 6., Ὀϑέογο ἐδ 9 ἀοον οὗ ἰδ ἐδῦογ- 
πδοῖθ. Βαϊ ὄυϑῃ (ΠῸ βίη-οδουϊηρ ἰ8 ποὺ [88 Βγ1)- 
ὉΟ] οὗ 6 ἀθδι(]ι-δϑηίθησθ, Ὀὰΐ (μΠ6 οχρίδιΐϊοη οὗἉ α 
σα} τ ῖο ἢ νουϊὰ δαγὸ Ἰοὰ ἰο ἀδαί ἰῇ ἰξ δὰ 
Ὠοῦ Ὀδ66η δἰοηδὰ ἔον Ὀοΐογο (6 σγδοίουιβ θη ουδῃ. 
ΕῸΥ Ὁ ΚηονΏ ΤΟΥ8] βίῃ (Νυπι. χν. 80) 8 ποί 
οχρίδἰθα Ὀγ οὔογίηρβ, Ὀυΐ ἰθ ῥα θη οὰ υυῖτ ἢ ἀθδιἢ : 
ἦν πηδῖκοβ ἴ86 δίῃπος ἃ ἀλογεηι. Τὴ βυβίθῃ οἵ 
βδουὶ βοϊδὶ ἐχρίϑιϊου ἰῃ βΘΏΘΓΔ] 8 ἰπβιϊυϊθἀ ΟΠ 
ἴον δίῃ οοτη πιο ἱῃ ΘΑ ΚΏ688 (μον, ἷν. 3, 27). 
Ἠθῶσα ἐδ 8:5 -οἴἶθυϊηρ ἰ8β σοι ροϑοὰ οὗ αἰ βοτγθηὶ 
οἰθαιθίθ. Εἶτγδι, {π6 οδοντίηρ οἵ Ὀ]οοὰά. ὙΜΊ"- 
ουὐῦ ἐμ9 δοαάϊπρ οὗ Ὀ]οοά ἰμδγα 'β ἢο οχρίδιϊ οι 

(ΒοὉ. ἰχ. 29); 1 ἀοδί σηιδίοβ ἰμ.9 ἀοδίδ᾽ ν εαττϑϑς 
088, ἐπ ἀοαι-ἀοίγίης ΘουγαχΘ, ὈΥ τθδπ8 οὗ 
ὙΒ]Ο ἢ 81} (9 ἀϊδογάοσ οὗ {}16 τοϊὶ σίου δῃὰ ποδὶ 
πδίοτο ΔΓΘ γοοϊ θὰ. Α μΡαϑγὶ οὗ [0 Ὀ]οοα οὗ (μ9 
Ββ'ἢ-οὔδουϊης ἰ8 Ρυΐ ὁἢ ἐδ 0 ΒΟΥ οὗ ἰΠ9 δ]ίατν, ἰδ πι8 
Ῥονγίδοίζης (89 Β᾽ ΠΏΘΓΡ᾽ Β γοίαχζο: (89 ρτϑδίονρς ρδρί 
οὗ ἴὲ 18 ρΡουγοὰ ουξ δἰ (86 Ὀ886 οὗ (μ6 Δἰίδν:; ἑ. Ἢ.» 
Βυδἰββίου (ὁ (86 Ἰυάριιοηὶ οὗ αοα οοπδίϊίαξοα 
ἐχρίδιΐοη. [ἰ 18 δὴ ἱμοογγϑοοί γϑορτοβουίδίου οὗ 
οὶ} Β ὑπαὶ, ““ τ ΟΓΟΔ5, δοσοτάϊηρς (0 (809 ΚΟ6ΏΘΓΑΙ 
Τυ]6 [ῸΥ (89 5 -ΟἸΘΥΙΠΧΒ ΠΟΒ0 Η 68} τγὰβ Ὀυτηοὰ 
ουἰδ᾽άο οὗ {6 οδρ; (89 Ὀ]οοα τῷ8 Ὀγουρμί ἰπίο 
(89 ΒΟΥ ρἷδοο ἐ 8617 (1μον. νἱ. 28 [807)},, ἐξ ἰ8. ᾿θ ΓΘ 
ΟὨΪΥ Ῥαΐ οἱ (80 8]ἐδγ οὗ Ὀυτηί-οἰἶογίηρ, ἰῃ ογά ον ἴο 
εἶνο (μα δ'η-οὔονγίης (9 οἰαγδοίθυ οὗ ἃ σΟϑθ 0 γ»-» 
ΟΥΥ οδονίηρ.᾽" ΤὨ18 18 οΘοπίγδαϊοιοθα ὈΥ μον. ἰν. 
1, 18, 25, 890. Τμὸ Ὀ]οοὰ γγ88 δ᾽ σϑγδ ρουγτοά ουΐ, 
δἰ {8 ἤοοί οὗ ἰδ αἰίαν οὗ Ὀαγηϊ- οἴει, 8110 
ΟὨΪΥ ἃ 1119 οὗἁ ᾿ὰ δοπιθ8 ἱπίο {πὸ ἰΟἿΥ ρΐδοο, 65 06- 
οἶδ ὑροῦ (ἢ 9 ΒΟΓΡΩΒ οἵ [6 Α1(8:} οἵ ᾿Ώ66Ώ89, οἱά, 
[μν. 'γ. 7 58αᾳ. Τ8ο αἰδογοποο, ἐμ οτεΐοτο, οΘδ ὉΘ 
ΟὨΪΥ {μὲ Πογο ἰδ Ὀ]οοά οὗἁ ΒρτυῖοκΚΊ ηρ τῶϑ μὲ 
ὌροΣ ἐμ ΒΟΤΏΒ οὗ {80 δἰΙίδὺ οὗ Ὀυγηι- ἴοτίηρ, δὰ 
ἷυ 'θ ἰο Ὀ6 γοιμανῖκοαὰ ἰμδὺ ποίη 888 γοὶ Ὀ668 
βαϊὰ οὐὁἨ (86 δ᾽ίαν οὗἨ ἰῃϑθῃβο.--Δηάᾶ ἴδο ἔδβι. 
Το ὈϊΪοοιι οὗ Ἰἰέθ, ουθῆ ἰῃ ἐμὸ 6886 οὗ (9 ἰγερὶ- 
ΟΔ}Υ συ γ,-ἰθ αὶ το 8 ἀοροαὶιίθα οἡ ἷ6 
οπίγα δ, ἷβ ΡΒ γϑίσαὶ πδίυθ, οἢ 8. ΕἾ Ὁ ΟΓ οἢ 
δἷβ ΒΟΌΪΟΡ δϑοοίίζοηδ, οὐ δἷ8 γοΐμβ, νι ῖο ἱπγουρὰ 
ὑΒεῖν οἴοοίδ ταὶ ρα ΒΥ 011:9 (89 σοπβοίθαοο (8. 
χυΐ. 7),---ἰῖθ {8}18 ο Φϑ βονδὰ 88 ΗΪβ ρατί ; (Βαὶ 
1ι 588 πιϊηϊβιογοὰ ἰο Ηΐπὶ ἰῃ ΗΪΐ8 δοίυ 8] ζουθγη- 
ταθηΐ οὗ πλθῃ, 18 Οχρτοϑβϑα ὈΥ ἐμοὶν Ὀφὶπρ οἴἶεγοὰ 
ἰο Ηΐπ ἰη το οἡ (6 αἰίδσ.0. Τυ8 ὁπ ἔδαίυσο οὗ 
(89 Ὀυγηϊ- οδοντίης ὈΘΙΟΩρα αἶδο ἰ0 ἰδ9 δβ᾽}- οἶδ ν- 
ἴηῆᾳς. Τὴὸ ,μὲ οὗ [86 οδονγίης, ΟΣ (86. ὈΪοοπι οὗ 
118, 4}} ἔ4}1}6 ἴο Φϑβονδὰ δ ΗΪβ ρατὶ ([ω6Υ. ἶν. 81], 
8δ). Βυΐ {δὸ δἰῃ-οἴἶοτίηρ [89 δ᾽80 086 ἔδαίυγο 
(μαι Ὀοϊοπ δ ἰο (89 ἀλέγεπι: [89 8688, βκίη, δπὰ 
ἄἀυημρ οὗ (6 βἰη-οὔοσίηρ δρο Ὀστηί οὐϊϑὶάθ θοΐοτο 
{86 σϑῃρ; ὑΠ6  δΓ6 αίγοῃ ΌὈδοῖς ἰο ὑμ90 οἸὰ Θαγίὰ οὗ 
[80 οἷά πιδὴ 88 ἃ βυτ οἱ οὗ (86 δ᾽ Π 6 Γ᾽ 8 ουϊπεατνά 
πη086 οὗὨ ἸΪἴ6.---ΓΦ ΦὀῸ 16 ἃ Ὀπιτ ῖ- Οὔοσί τ β, γογβ. 18. 
18.ὈἨ ΤῈ6 βγβί στα ἀδῃοίοβ (ὴ6 οἶον ὩΡ ἴἰο 
Φοβουβϑ οἵ ἰμ6 Ὑμοῖθ οΘοπάποί οὗ 118, ποὶ (του μκἢ 
ἀθϑί, Ὀυΐ ἱπ 170 ἰϊ861 (Βοι. χὶϊ. 1). Ηθγο [89 
δ]οοὰ 18 Βρυϊηκὶ οὰ γουῃὰ δοουΐ οὐ (Π0 δἰῖδν: (818 
ΘΧΡΥΟΒΕΘΒ8. ΟΠ0᾽8 Θοτηρίοίθ, σα ὨΔΡΥ͂ ΒΛ μά ογ, 
δηὰ τοδάϊηϑβϑβ ἰὸ ἀΐθ τ ΐ]ο γοὶ ἰνίησ. Τα πο οΐο 
τϑι (δἴϊον (89 ΥΘΙΔΟΥ͂ΔΙ οὗὨ 186 δἰεὶπ δπὰ {86 υῃ- 
οἰδδὴ Ρβγ(8) 8 οἂϊ ἰῃ Ρἴθ008 Δηᾶ Ὀυτηί ὕροὴ (89 
8] δν ἰοχοίμον τὶ {86 ἰη τ 8 Γ48 δα ἐπί ἢ 8; ἰἰ 4}} 
ἔοοβ Ἂρ ἴῃ ἰ8ο ὅγο οὗ ἰδδὺ στδοὶουϑ δβουδγοίϊ Ὠ 
ΒΟ ἢ ΒΩΥ͂ΘΒ 110 ἰἰ υκο8; δηὰ δυτοὶν δυο} δὲ 
οεγίηρ οἵ ᾿ἰἴο 18 ἃ βνψοοί Βα, ἃ δγο.ο της ἴ0 
Φόβον. Το οΟὐδον τῆι, ἀθδὶ χη θὰ 88 δ Οἴτης 
οὗ οομϑοογδίϊοῃ, ΟΥ 88 Αδ’Ὸ π᾿ 8 Ῥ6806-Οἴἴοντίηρ, Οὗ 
88 8 τοοίΐαγε οὔεγίησ (τοτβ. 19-28), 5 ᾿ἰ κεν. 159 
οὔογοα ἰῃ δοοογάβδηοο νἱ ἢ ἐΐ8 ἀοδίση. Το Ὀ]οοῦ, 
ΟΥ̓ {Π68 τοϑδά 688 9 ἀθδίἢ, 15 ὅγϑ οὗ 8}} ρυῖϊ Ὡροῖ 
(86 ΘαΥ-ΪΡ οὗ ΑἌγοῦ δηὰ ἢΐβ 8Β0η8: οὐϑάϊθῃοσο, 
88 Βρὶ γ [08] ϑασίηρ, ἰ8 ἐμ ἄτϑί ἀυΐγν, οϑρϑοὶ ἐγ 
οὗ [86 ῥγ᾽οϑίβ. Νοχὶ, (86 μδηά, 88 βυὐῃο] σης 
Βυπιδὴ δοι ἱγΠγ, 18 Βρϑοΐδ}γ οοηϑοοσαιθα Ὀγ Ὀοΐης 
ΒΡΓΪΏΚΙΘα τ Ὀ]οοά; βηΆ}}γΥ, ἐμ στοδὶ ἰο6 οὗ 
80 γον Τοοί, 85 δυο σης (86 τ }κ οὗ 118 ἴδ 
θηογαὶ. Αἴον (8 (ἢ 9 ὈϊΪοοά, πε ὶσὰ ἴῃ ἐπΐ8 0856 
8180 8 Βρυϊ ηἸ]οὰ δγουπηὰ {μ6 δἱίαν, ἰὰ ογάον ἰὸ 
ΟΧΡΓΘΒΒ (80 τηοϑὲ οσοιμρίοῖθ βϑυτγοηάον, ἰ8 ἐκ ἢ 
δραίηῃ ἴῃ ρᾶτὶ ἔγοιι (ἢ 8 δἰίατ, δῃὰ ἰοφείμερ πὶῖἢ 
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Βοζηο οὗ (μ6 δηοϊηιλης οἷΪ 15 Βρτί ηΚ] οα ἀροὴ ΑὍσοῖ 
διὰ εἰ οἴοί 98, δὰ ὁ ἷβ Β0η8 8η4 ὑπμοὶν οἱ οὐ 68. 
Ἠογνοίζου ἰο αοἀ δὰ ἰο ἃ βρὶ γί! δὶ 1178 18 ἰο σ0}- 
Βοοσγαίο, σοί οὗὨ 8}1, (86 ρυἱθβϑίβ᾽ οβαγδοίορ, Ὀὺὶ 
8150 τ οὲν οἴ οἶδ) 116. Νοχί ζο]οτγ8 ἐμ6 Ὀστηὶ- 
οἴἵονϊης 88 ἃ ἴδοϊου 'ἰπ ὑ89 ΘΟ: ΒθοτδΟΣΥ οοτγίης 
οὗἩ ἰμὸ ρῥγίοθιβυ Τοροίμου τὴῖμ ὑμ6 ὕδῦ δΙσθδαν 
Βρεοοίδεά, (16 Γϑαν 8 ἰΔ}} 6180 δῃὰ {π9 Κι 6 γ8 
ἐοτάβοῖγοθ ἃγὸ ἀογοίοα ἰο [μ6 γ6; ἑἐ, 6., (9 νον 
οὗἉ Ἰἰἴο, οοπιίοτί, δπἃ δοπδρί θη ΟΒΏΘΒΒ Δ ΓΘ ΘΟΏΒ6- 
οταιϊοὰ ἰο αοά, Ὀοΐηρ υπἰϊθα ψ1} ἃ, Ῥϑτσὶ οἵ {89 
ΤΩ 68]-ΟἸἴΓΪΏ, ΟἸΟΒΟΪΥ τοϊαίδὰ 88 0 ἷβ ἴο ἰδ9 
Ῥεδοο-οδοτίηρ, υἱΖ., ψῖϊα ἴγοο αἰ ογοηΐ γι ϊο 68 
ἔχοτα 80 Ὀάδβοί. ΤΉ680 ββοχίβοὶδὶ ρμὶ 8, δοτ- 
Θύοσ, 8.0 πο δ ὁ506 Ὀυστγηΐ ὑΡ. 10 τηυϑὺ ὉΘθ τηδ49 
ουὐϊάθηῦ ἐμαὶ (ΠΟΥ 8.0 οὔοτίηρβ οὗ (6 ῥγίθβίβ: 
ὮθΏδΘ ἰδ 60 810 Ἰαϊ ἃ ὕροὴ ἐμ οὶν δηθὰ. Βαί, ἰο- 
ποῖον τὶ ἐμοὶγ Βϑηάδ, ὑΠ6Υ ἃγὸ ναγυϑά, ἑἐ. 6., 
Ιηογοᾶ ἰο δὰ ἔγο. Ἧαὺ ἀοθ8 ὑμδὺ τωϑϑῃ  [{ 
δοβὶβ Ἰαῦοῦ, 8 βίσυραίθ, ἃ Βῃδκίηρ 100860, ὈΘΙΌΓΟ 
πὸ Ῥυίοϑίϑ 8΄Θ ΓΔ το οϊυπί αν ἰο αἷτο Ὀδοὶς 
ἐΒοῖσ ϑιμοϊυμθηίβ, ὑμοὶσ ἔα] 6885, ἰο Φο μου : 88 
ΒίϑίοΣΥ ἰθδο 98. Α1}} 86 πιοῦθ ἐμ θὰ ἩΠδὺ 15 ΚΘ 8}}Υ 
οἴἶιετοα 18 8 ϑιύοθὺ βΆυοῦ ὈΘίοΓα ἰδ οτὰ, 8 ὅτο- 
οὔΈοτίης ἰο Ηΐπ. Βευὶ ΠΟῪ Μίοθοβ πἰτηβοὶ μοὶβ 
ῖθ ναὶ οὗ 89 Ῥυίθδιυ οθογίηρ, (Π6 Ὀτοδϑί οὗ 
ἐμὸ τὺ. ἨἩἸΒΙΟΣΥ 4180 Δ ΡΙΥ̓ Ῥτγονοθ ἐμαὶ (ἢ}}8 
Ῥϑτὶ δ (9 ἔν] π9885 οὗ (86 Βδοϑσ ἀοἱδὶ γούθηυθ ἐμαὶ 
18 αἰνϑῃ Ὀδοὶς ἴο ἐπ 8 Ῥσορμοὶ δῃηὰ ρῥτγίῃησο, ἰὸ (ἢ. 
δρί τ] ἀπ ΡΟ] 1164] 116 πῃ [Π9 ὑΠΘΟΟΓΔΟΥ͂, τηαδὶ 
ὍΘ νανυοϑᾶ, τῦϑὲ ὍΘ Βῃδ θα ἶοοβθβ. 80 (δὶ, 
ΒΟΎΘΥΟΥ, [8}}15 ἰὼ ΑΑΥΟΏ δηὰ ᾿ἷβ 8008: ἰὴ {πὶ8 
οοπηϑοίίου {86 τυ ϊΏ ς 18 1658 ὑτοιηϊηθηΐ ἐμ 8η (ἢ 6 
Ἰφαυϊηρ, ΟΥἩ 8 ΔΙ οροΊ ΔΟΥ ΟἸΥΘῺ ἊΡ. ΑΒ ποίμίηρ 
ἦκπ βαϊά οὗἩ ἰμὸ ἀϊϑροδβίιιίοι οὗ οἴμὸσ Ῥϑγίϑ οἵ ἰἢ9 
χϑι, ἰΐ 18 ῬτοῦδὉ]6 (μαὺ ὑπ πϑοὶς δῃὰ μοδὰ γγχοτθ 
δοϊηοα πῖῖὰ ὑπὸ Ὀγοαβὺὶ ἴοσ Μοβϑβ, δὰ (μαι 6]] 
ἐμπὸ τοδὶ οὐ 86 ὈΟΑΥ πϑηῦ τὲ ἢ {86 (ἰσ. [π 
ἐδὶθ 8Β6086 09 ΒΟΔΥΘ- ΟἸ ΘΤΙΏρ5 ΘΟ ἰο0 γονογί ἴὸ 
“ ὁΒονυδὴ ; (8600 8Γ6 ἰδἰζθῆ ΔΙΝΑΥ͂ ἔγοπι (6 Ρ6866- 
οδοτνίηρδ δηὰ Βανι. ον ηρθ οὗ (86 ΟὨἰ]άτθη οὗ 
158τδοὶ, δοὰ Ηθ κἶγοϑ ἰθπιὶ ἴο ΗΪ8 ῥγίθίβ. για. 
δἰδὸ τὸν. 32. 

Τῆς ργεγοσαίζίοοε ὁ (ῪὮὖ6 μτίεδίδ, Ὑ6Υ8. 20.8 (υἱά. 
6150 γον. 28.) [πίμο6 ἤογαροίΐῃ ν᾽ 6180 [80 τουθυβίοἢ 
οὗ 89 ρστοδίον ρατὶ οὗ (6 ΘΟ ΒΘΟΥΒίΟΤΥ ΟἸοτ ἢ; 
ἐο ὑπὸ ῥσγίοϑὶ ἰ8 ἀοδί ζῃδίθα 88 8180 Ὀϑ οηρίορ ἰὸ 
ἐπ9 βδοογάοίαὶ ὑτογομχδίϊνοθ. [6 8 (86 σϑῃίγαὶ 
ζίοσα ἷπ δ γούϑπαθ, [89 ρδγιϊουΐϊδτβ οὗ τ Ἀ16 ἢ. ΔΥῸ 
δρεοοϊδοὰ δἰἴογνναγὰθ, ἴῃ ψῆδὺ ΠΟΥ 70]1]0 78 (Π9 
ΒΟΥΘΟΙΙΔΥΎῪ ῥγογοραίνοθ οὗ ἴῃ Ὀγῖθδίβ ἂγο ἢγβίι 
πδηθὰ. 1890 βασογάοίδ)ὶ αἰ ρη οὗ Αδροη Ρ885968 
ΟΥ̓́ΘΡ, τ ΪΓΕ 19 ΘΥπῦοὶ, ὑἰΠ9 ϑδογοὰ ραγτηθηίβ, ἰο 
ΒΪ8 808, δοσοτΐῃρ ἰο ἰδο γἰκχὰί οὗ ρυϊποζοηϊίυγο 
οὗ δουγβο, δηὰ ρῖνοθ ἔβθῦ 8 σἱχαύ (0 {116 δηοϊηί- 
ἷηρς δῃᾷ ἰο {89 ΔΙ᾿ οὗἨ {μ6 βδηὰβ. Τὸ τἱΐο οὗ 
ΘΟΠΒΘΟΓΛ ΪΟῊ 18 ἰ0 1450 βούθη ἄδγθ. θαυνγίηρ (δῖ 
ἰἶἰπ9 Αδγοῦ δηὰ ἢΪ8 ΒΟῺΒ ᾿ἰγ9 οχ (ἢ οἴἶοτίορ οἵ 
σοῃδοογδίϊου ἰπ ἰδθ αουτί: (μοῖρ ἔοοὰ 18 ὁχοϊὰ- 
δἴυ ον βαογοὰ ἠοοὰ Ὀοϊοηρὶπρ ἰο ᾿Υἱθδὶβ δηὰ ἰο ἴθ8- 
{1γ8186; Βα 66 ἩἘΝδι 8 Ἰο νυ ΟΥ̓ΘΡ ἰΘ Ὀαγηί. Εν Β6Γ- 
ΤΏΟΤΘ ΟὯΘ ὈΌ]]ΟΟΙς ἃ ἀδ 18 δἰδυριίογοά 88 8 βἰῃ- 
οδοσίης. 

4. 7ΤῪε ϑαποείϊβεαίίοπ ὁ (λε Αἰίαν. ὝὍοτθ. 8θ.46, 

ΤῊο οοηδοογδίΐοη οὗ [86 ρτ᾽θβίβ ἰδ Ἀοσοπιρϑηϊοὰ 
ὃγ τηδἱ οὐἐδθ αἰἰϊατρ. θη ΜοδβοΒβ Ὀσίη δ (ἢ β᾽η- 
οδεντίης 0 πὸ ῥγΐθδίβ, Ὧθ δὖ (89 βϑηθ ἰἰτη9 
Τλῖτ659 δἰ οηθιηθολ 0 (ἢ. 6 Δ]18τ, τί οὮ, ΔἸ ουρἢ 
Δ οΙΥ πὶ ἰἰβο ], τὰ 01} ὉΥ ϑἰηὔαϊ τηθη, δὰ ἴῃ ἃ 
ἘΣ 0115 86η86 18 ἰο Ὀ60 οἰοδη804 ἔγοπι ἀ6Π]Θταθῃί. 

(ια. Ἐ 61} οἡ [,μον. ψὶϊ!. 16) [τᾶ οχρίδἷπδ ὑμ6 60Γ0- 
ΤΩΟὮΪ8] ᾿} 0] 688 οὗὨ {116 4᾿λ᾽ 88 σδυϑοὰ Ὀγ΄ {89 
βἰ ἴ.] 688 οὗὨ (0 οβδήοϊαἰΐηρ, ρτἱθ815]. Βαΐ 88 γοί 
{Π6γ0 οδϑῃ ὍΘ Ὧ0 ΓΟΐθγθηοο ἰο (ἢ 18 ΒΟοῦΤΟΘ οὗ ἰπ1- 
ῬΌΡὮΥ; [Ὁ ἴῃ ἰμαὺ ὁ486 ον οουἹὰ {86 ρυιθβδίθ 
ΟΥ̓́Θ πᾶ κ0 δἰοῃοίῃηθηΐ Χ70. {86 αἰίατ ῖ [ ψγ͵ὰ8 (0 
Ὀθ σοῃδβθογαίθα ὈΥ̓͂ ὑν0ἴἅἷῊ 8οἰΒ: πορα γοἶγ, ὈΥ (89 
διοῃθηχθηὺ, ΡοΒ γον, ὈῚ 080 δηοϊπίιηθηί. ΤῺ 
δηοϊηἰταθηΐ οὗὨ (ἢ 6 8118. δ δ ΚΩ͂ ΟὨ]Υ ἰδ δὲ ἰὲ ἴα 
ἰο Ὀθ ἀοάϊοαίοα οχοϊυιβίγοὶν ἰο ἐμ 9 ϑ8ρὶ εἰΐα 4) ᾿ϊΐδ, 
ἰο ἐμὸ βρὶ γἰΐαδὶ οὐἦθοὶ οὗ 180 αἸίδὺ βοσυΐϊθσθ. Αἱ 
{86 Βδ16 ἰΐπι6 {δ Δ᾽ίδν' 8 ἀθοϊατ θὰ ἰο Ὀ6 ἀεϑἰ ζηθὰ 
70 Ῥοτπιδηθηΐ υ806θ.ὡὨ το γοδυϊ ης ᾿δπι 8 ΔΥΘ 
οογοὰ οδοὶ ὅδΥ, οὴ6 ἷἱπ (89 τηογηΐῃρ, ἴ86 οἰ ΟΡ 
δὲ οὐθῃΐης, ἑ. 6., ἴῃ (μοῖν ἰθπά ον γουϊῃ {μ6 Ρ60- 
νἷο οὗ αοἀ ἃγτὸ ἰο ἀθάϊοδίθ {θη βοῖγοβ ἰο ὅθ8ο- 
τ ἢ, οί ΟὨΪΥῪ ἴῸ᾽ ἰμ6 119 οὗ (80 ἄδΥ, Ὀυΐ 8180 0 
ἰδὲ οὗ {86 πἰσῃξί. ΤῊΘ τηθ8]-οἴὔογίης, ᾿ἰκ [86 
Βδουῦίβοοθ, 18 89 88116 [Ὁ (8:9 ΤροΓΐ ΠΡ 88 [07 (86 
ονοηΐηα. Τμὸ ἰθηι ἢ Ῥϑσγὶ (οὗ δὴ ΘΡἢ8}), οὐ 89 
ϑϑάτοπ (Δ ΟἸΏ6.), 88 ἃ ΠΙΘΑΒΌΤΟ οὗἁ ρταὶῃ οἵ ἥουν 
18 συ ουΒ}Υ γοοϊκοηοα (υἱά. ΚηοῦΘ], Ρ. 298): ρῥγο- 
ὈΔΌΪ,, δοσογάϊης ἰο Κποῦθοὶ, βουχϑν δὲ το γῸ {888 
8 Ὀιοβάθῃ ΤηΘΑΘΌΓΘ, ΟΥὙἩ 2} Ὠτοβϑάθη ρουπαβ.Ὁ ΤῈΘ 
οἷἱ νοὶ ἰοῦ ἐπ6 ΒοὺΡ 8 τοϊηρὶ οα 15 ἰο Ὀ6 οὔ- 
ἰαἰηθαὰ ὉΥ ρουπάϊΐηρ. “1 (86 σα86 οὗ πὸ οἰ οΡ 
οβονίης ἴθ Ὀδδίθῃ οἱ] ργθβου δε ᾿" (Καοῦο]). Τ9 
λίπ, 88 ἃ ᾿Ἰίᾳυϊὰ τιθᾶβυσα, ἰ8 (6 δίχι ἢ! μαγὺ οὗ 8 
δαί, δῃᾷὰ σοηῖδῖμβ 12 ἴοσεδ, τοοϊζοηθὰ ὈὉΥ ΤἸὨΘηΐΪ 8 
(ϑιμάϊοη πὰ αϊίκοη, 1846) 88 δαυϊνα]θηῖ ἰοὸ 8 
νοϑάθῃ οδῶθ [ϑ00}ἢ} ἃ. ὁΔ δοηῃίδιηΐηρ δουυΐ 7] 
ΟὐδΙΟ ᾿ἰπσὮ 68, ΟΥ δουΐ 1 Επρ]18}} αὐᾶτι|}]. Τθ 
σσαῦ Βυτη 2685 σἱὶ 8] ΤΌΤΟΘ, ΟΥἨ ἜΥ̓θ δὶ: (86 
ὙΪΏ0 ΔΙΎΥΔΥΒ ΒΥ ὈΟΪ 268 100. Τμὶδ Ὀυτηΐ- οδονὶης 
18 ᾽1Π6 τ 80]θ- Οὔτ ρ, δἰ σοὶ γης {80 (86 119 81} 
ἴοθβ ὋΡ ἰῃ βο᾽ἔ-βυῦτθηαοῦ ἰὼ ΦοδοΥδἢ ; 6009 
8.180 (18 νι }}} 6 Τοθρομπαθα ἰο ΌὈΥ͂ ἃ οοτηρϊοίο 86]0- 
δομμπηϊοσαίίοη οὗ 96 οναῖ,, ἃ τουοϊαιΐου οἵ Η]8 
ΑἸΟΥΥ͂, (8 1.861 μανΐηρς Ὀθοη ἴῃ ἴδοι [Π}6 σδ1186 οὗ 
[8.86] 9 86] -ΒΌΓΓΟΠΟΘΡ ΟΥ ΠΟΙ ΠΏ 688 (Υγ6γ8. 48, 44). 
Το ἰοχὺ Ρ]δΙΏΪΥ ἀἰδβιϊη ρου ΐβ65 ἃ ἰσίον Κἰηὰ οἵ 
Βδιυοίϊ βοαιίου ἤγοπι {8.6 Θυτη ὈΟἷ 6 0Π6 οὗ {μ0 ἰΔΥΤ, 
ΓΙ Θἢ ΡτοσθΘα8 ἔγοαι ἤδη. Τδαΐὶ Εἰ χθν δδηοίἷ- 
βοαίϊοη 18 ἰο Ργοσοθϑα ἔγοτῃ Φϑ βονδὰ Ηἰ 89], ΤῊΘ 
Ῥίαοο οὔ (86 οδοσγϊης 18 (0 Ὀ8 βαῃοι θα Ὀγ (86 ΟἼΟΥΥ 
οὗ ΦοΒουδὰ ; ἰῃ ραν ὶσυΐαΣ, (86 θη, (6 ΔἸίαν, (}}0 
μὲ χἈ-ῥγί δὶ δηα 8 βοῦβ., Τθ δἷπὶ οὔ (ΐβ ἱπδιἰιὰ- 
ιἴοῃ Ροϊαίθ οα ἰηἰο ἐμ Ν. Τ΄ δηὰ (89 ΑροΘΑΙΥΡΒΘ: 
δομόονδ ἀοδίγοβ ἰο ἀανσο}] ἴῃ {πὸ ταδὶ οὗἩἨ ἰδγϑδοὶ 
δηὰ ἰο 6 ἰμοὸ αοἀ οὗ Ηΐ8 ΡΘΟΡ]6. 

δ. Τε Αια’ ὁ 1ποεπδ8. ΟἾδΡ. χχχ. 1-10. 

Τιιο τϑθαϑοῦ ὙΒΥ ἰδ 6 ἀϊγοοί᾽ 5 σοποογηΐης [ἢ 9 
ΔΙίδν οὗ ἰῃοθῦδο 816 κίυθῃ 80 ἰδὺθ 'ἷβ βθθὴ ἰπ {}}0 
ἀεοδίχη οὗ 1, τ ΒΙΘΩ Ραΐ8 ἰΐ διθοῦς ἰῃ6 (μη 8 
ἀϊγϑοι!γ οοῃποοίθα ψἱὺ ἐμ τὶ ϊα 4] ῬΟΥΒΪΡ ; αἷ8ὸ 
ἴῃ (6 ἴδοι {μδὺ 1 τϑρκ8 (μ6 ᾿αδβὺ ροΐωῦ ἴῃ (Ἀ9 
τιονοπηθηΐ οΥ̓͂ (890 ῥγἱοδβὶ ἰοτννδγὰβ {86 ΗΟΙΪΥ οὗ Πο- 
1169, 186 δἰ οϑὺ Ῥοϊπὶ ἴῃ (πὸ σἰΐυ41) ὈοΌγΤο (δ9 
Θῃ ΓΒΏΟ06 ἰηίο (μ6 ΗΟΙΥ͂ οὗἩ δοϊ]ὶοδβ. ΤΆ ΐΒ οιαϊηθηῖ 
Ροβίιΐου ἰβ ουθ ἱπάϊοαίθὰ ἴῃ (6 οἰγουπιδίδ 06 
ἰδαὶ, θοΐπρ Β᾽ θη ον ἴῃ ἕοσαι, αἰἸῦ 4}1} οὐϑσ, δάἀοστηδὰ 
Ὀοδίἀο5 ψ ] (ἢ ἃ ροϊάθη σία, ὙΠ 884 τ χοϊ ἢ 
τίηχθ, οὐϑὴ ψὶ ροϊάΘῃ Βίαυϑϑ ἰ0ὸ ΟΔΥΡῪ ἰΐ ὙΠ, 
ἰϊ βίδα αἱ {868 τιϊὰ θ οὗ ἐμ τοὶ] οὗ (89 ΗοΙΥ οὗ 
0168, Ὀδατίης ἃ αἰτοοὶ γοϑ]δίϊοα ἰο (6 τ ΓοΥ- 
Βεδί. Εον 0818 σΘϑθῸὸὴ ἯΘ σοι]ὰ ταίμοῦ δηὰ 8 

5 [Λοοογάϊηα ἴο ϑπ} {Π|᾿5 Βίδίε Ὀιοίζξοπαγν, Ατὶ. ἘἩρρίγσλίε απὰ 
Δραεμνοδ, ῬΤΟΠΑΌΪ ἃ 1π|16 [664 ἴλη ἵνο αὐυατίδ. Βυῖ “2ο80» 
ῬὮυδ τρρῖζοσ ἰδ αὐουϊ ἔπ οο δ λυσἢ.--ἼἙ.], 



126 ἘΧΟΡΟΤΞἙ. 

(Β ο]ορίοδ) ἰά6α ἐμὴ δὴ διοδβεδοϊοχί δὶ οὐτοὸῦ ἴῃ 
{παὺ Ραββαρο οὗἩ [9 ΒΡ 8:19 ἰο (0 Ηθῦτονβ (ἰχ. 
4) τ 9 Ρα 8 10 ἴῃ 180 ΗΟΙΥ οὗ Βο]Ί68. ΕῸΓ (δ ἷ8 
ἐδ (86 δἰίων νοῦ ὈΥ ἴ18 ἰὩσΘΏ88 ΒΥ ΌΟΪΣΘΒ 86 
ῬΤΘγον οὗ ἐμ δὶ κα Βορτὶοϑ (Βον. ν. 8; Ηϑῦ. γ. 7). 
αἱ ἰδὸ ἀΔΥ οΥ̓͂ αἰοποπιθοὶ (δσσογάϊηρ (0 [6Υ. ΧΥ͂Ι. 
18) ὑπ ἰπσθῆβθ ἰβ ἰο 6 οατγτίοθαὰ ἱπίο ἐδ ΗΟΙΥ 
οὗἉ δΒοΙ168 δηὰ Δ}} (89 τος γοοῦι. 189 τηογπὶος 
δὰ ονὐοηΐηρ βδουϊῆαθ οἡ ἰδ 8187 οὔ Ὀυτγη -ΟἶοΓ- 
ἴῃς δ ἰοτὸ ἰο δὰ ὑμοῖν δἰ σ᾽ ΟΧΡΥΘββίο ἰπῃ 
86 ἤγαχταηϊ ἰθσθηδο πο Αδγο δ88 ἰ0 οὔο τ 
ταοτηΐηρ πὰ ονοπίηρ ἴθ [0 ΒΟΙΥ͂ Ρῥἷδοθ; δηὰ ἱἰ 
ἦθ οὶ πἰϊμουῖ βἰχηϊβοαηοο ἐμαὶ ἐμπὶδ ἱῃοθΏΒ0 19 
ἐπιϊιδίοῖγ σουποοίοα τὶν ἔπ 080 θα οΥ]ῆο08. [πῃ 
ἐμ τηοτηΐης δο ἰ8δ ἰο Ὀυτη ἰθσθῆδοὸ θη 6 
ἰγὴ8 [86 Ἰαταρ8, δῃὰ ἱπ ἐπ οὐϑῃΐης ὙΠῸη ἢθ 
Ἰϊχκιβ ὑβοτα; ἴον πίιϊποαὶ ἐΠπααλὶπαϊϊου δηὰ {89 
Ἰΐσιιι οὗ Κηοπίεαμκο οὐθῶ 8 ὈΥΑΥΘΥ 0608 ποί 
δἰίαδἰη ἰἰ8 εἰ σον ἔοται οὗ βδοογάοίδ) ἰηξογοθββίοη. 
ΤῊ6 ἰθοθηΒΘ, ΠΟΓΘΟΥ͂ΘΡ, ἰΒ (0 ὈΘ 8 ρΡοτρϑίυδὶ οὁῃ9 
Ὀοΐοτο Φομονδ, δὰ 80 ἰὸ δοπίϊπυο ἐμπτοιυρθοαυΐ 
(89 ζαίΐατο ξοπογαίίοηβ. ΤῈ18 ᾿ταρ] 65 [8.6 Θχοὶα- 
βίοῃ, ἴῃ ἰ89 ἄγηϊ ρδοθ, οὗ ϑοπιῦῖοῃ ἱῃΟΘΏΔΘ, [ὉΓ 
ποί 81} ῬΥΔΥΟΥΒ ΓΘ (ΤῸ ὈΓΔΥΘΥΒ, 6. 5. {8086 οἴ 
Β6᾽ Βϑπηοθβ δῃὰ ζδηδιϊοἶβπι ; βοοοράϊΐγ, οὗὔἨ ἰὃθ 
Ὀαυγηί-οὔοτνίηρ, οτ Βόγο (80 τπηδίοτὶ] ροίας 18 0} 
οονίης οὗἩ 86 θαγί, ποὺ του ΒοδίϊοηΒ οὗ (ἢ 6 
Ὀοάγ; δηα}}γ, οὗὨ ῃ108]-οΟὔὔογί 5 δὰ ἀγὶηκ- οοΓ- 
ἰηγχβ, ῸΡ ὈΤΆΥ͂ΘΡ Τθαυΐγοδ δὐὈδίθμϊουβηοθθθ. Εἰ- 
ὨΔΙΪΥ, [860 Δ1}87. οΟΥ̓͂ ΡΥΔΥ͂ΟΥ 8 ἴ0 Ια 6 1.8 ΒΟΡΏΒ 
ΒΡ ΚΙ οὰ ὁη00 8 γθαν νυἱτ ἰδ Ὀ]οοὰ οὗ {Π6 δἷη- 
οὔονίης 88 δὴ διίοηϑθηηθηί. ΤὨῖβ ἀου 1688 τγ88 8ἷ- 
τα Δ ποῦ τὶϊ (86 ΒρΡΙ ὨΚΊϊηρ οὗ (89 ποτ ογ-ϑθδὶ, 
δυΐ παὰ ποὶ {Π6 δϑδῖηθ τηϑϑηΐηρ. 186 οχρί διΐοῃ 18 
οἴετοά ἰο (86 ποτ γ-τδοαῦ; [Π90 8187} οὗ ἱΏσΘΠ56 18 
οογογοὰ ψι (86 Θχρί δἰΐοῃ ὨΘΨΙΥ ἀθαϊοειοα Ὁγ 1. 

6. 7ήε Αεεεδεπιοηί8 707 (λ6 Τεπιρίδ. Ῥγα, 11--1θ0. 

Τι βιουϊά 6 ἢδτὸ ΟὈὐδοσγοὰ (δ δι ἰῃ {15 δοοίϊοη 
ἐθογο 8 ΠῸ ΓΟΙΌΓΘΏΟΘ [0 {ἢ 6 ἰθΙΡΟΥΑΤΥ τοτὶς οὗἁ 
Ὀυϊ]άΐης {16 ἰΔΌοτπδοϊθ, Ὀὰὺ ἰο (μο86 ἰδίῃ 
Ἡϊοἢ ΘΟ Ρ πο (6 ΓΟΖΌΪΔΡ Υἱ(8] βου νὶθο Ἡ 16 ἢ 
ἦβ ἰο σοπίϊπαθ ἱΒγουρσὰ ξαίατο ἐἰπι6. [Ιἐ 8. ἐ116τ6- 
ἴογο σου Αἰ ΠΥ Δ ΟΥΓΟΣ ὙὨ6η Καὶ] δα Κποῦοϊ 
βίηατί οαὐ 1 (86 ποίίοη ἐδαὶ (89 586 1.6] οὐ ια]ίς- 

. 8869] οὗὨ (Π6 ΒΔΠΟΙΌΔΡΥ 18 ᾽ο ὯΘθΘ ὀχροῃάθα ὁΠπ066 
ἴον 8}} ου ("6 θτθοϊίοη οὗ [89 ἰΔΌΘΥΠδοῖο, ΤἘ0 
ἰδ ογηδοῖὶθ 1(80]{ τα (ὁ Ὀθ Ὀυΐ]ὶ ἔγοτα υοϊ δ ΥῪ 
οοπίυϊ αι οη8 (ΧχχΥ. δ), ποί ἔγοπι 16 8}}Υ ἱπιροδοά 
ἴΑχθβ, δῃὰ ἰπ (ἷβ γο] αΙΑΓΥ ἩΔῪ ἸΏΟΥΘ 85 ρίνθη 
{Π8ὴ ΔΒ ἠθοάοὰ (χχχυὶ. ὃ 844ᾳ.). Μογϑουθν, 
180 ἀοδὶρπδίίοη οὗὐ [0 860 οΥ̓ {89 ΙΠΟΏΘΥ, 

ὙῸ πε ΠΣ» -ν [“ἴῸΡ δ0 βοσυΐοθ οὗὁὨ {μθ 
ἰϑῃΐ οὗ πιοοίϊηρ,᾿᾽ τόν, 16], ἄοϑθβ ποὲ πηϑϑῇ : [ὉΥ 
{80 ΨΟΓΚ οὗ (9 Ὀυϊ]ἀἴηρ, Ὀαΐ : ἤον {86 ρΡοτροίιαὶ 
Βουυΐοο οὗ ἀοὰ ἷπ ἐμ Ὀυϊΐηρ. Τ 8 186 ἐτ ] 16 ἃ 
8180 ἴῃ αι 6 γ᾽ 8 ἰγδπδ]δίΐου [δηὰ ἰη {η6 Α. Υ 
Μόοτθονοσ, 1 ἰβ βαϊὰ, ἰμδῦ ἐπὶβ ἰὰχ 8 ἰο 6 οοἷ- 
Ἰοοἰοὰ ἔγομι (0 [8γ8611{98 τ θη (Π:9 σΘΏΒ8 οὗ (ἢ 9 
86] τΏ8}608 8 ἰδίθῆ. Βαΐ βυομ δῃ δηυηθγαίϊ ἢ 
αἀἰὰ ποί ἰδο ρ͵δοο {111 αὖον (89 ἰδΌθγηδοῖθ 88 
ἐτοοιοα (Ναπι. ἱ. 1-18).. ΤΒ6560 δῃηυπιοτδίϊοηϑ, 
ἰοο, δὰ ἰο Ὀ69 γορϑαίϑά ἔγοιιν {ΐπι ἰο τἷπιθ6, Τὴ6 
4υσβίΐου ἰδ ΘΕΔΙΪΥ βοϊνοὰ τυ θη να γοῆβδοὶ ὁ ἰδ 9 

Φ [ΚοΙ] δηὰ Εποῦοὶ ἰπἴον ἴσγοιῃ χχχυῇ!. 26 (μδὲ ἃ σΘῃδ0}8 
ἯΓΛ6 ἰδ ίκοο Ὀοζογο ἴδ [ΔΌΘΤΏΔΟΙΪΟ ΜΔ δηΐδηοα, δηὰ {πὶ Π 6 
ο0})6 Σηϑηῃςοηδὰ ἰῃ ΝΏΠΙ. 1. 16 11|ὸ Βαπ|9 ἐπ Π 8 ΤΏΟΓΘ ἴὈΥΤΩΔΙΪΥ 
ὁχοουίεὰ δηὰ χοοογάϑθα, Το ἐἀομ γ οὗἩ ἴθ υτῦοτγα ἐπ 
ΣΤῚΣ 26 δηὰ Ναμ. ἰ. 46 ΘΘΟΣΩΔ ἴο ἴΔΥΟΙ [}}}8 δυρμοαπίτοι. 

οοΟὨ ϊπυαουβ ΘΟ ΑΕΥ ἀθιηδοδβ τδὰθ ὉΥ ἐδ9 
βδουϊβοῖα) βοτυΐοο. Βαβι ἀθ59 (8 ῬΘΥΒΟ 8] ο668- 
Β[008 [ὉΓ Βροοὶδὶ οἴἶονγίορϑ (ὼ6γ. ἱ. Β4.4ᾳ.}, 8 Ρ6Γ- 
Ῥϑίυ 8] βδουϊ οὶ] βουύυΐϊοθ 88 οσγάδιποὶ. ἙῸΡ 
ιἷβΒ βοῦυΐϊοθ (χχὶσ. 88 δηᾶὰ ἷπ (8 Ρ]8οβ.), 
ΜΌΝ ἰδ ἰο Ὀθ αἰδέϊηρσυ βηο ἴσοι (86 ρστοδὶ 
οἴἶδογίης δὐὖ 86 ἀοάϊοαίίΐοα οὗ (6 ἰδῦθγῃβοὶθ 
(Νυμ. νἱὶ.), διὰ ποὶ 1685 ἔγοπι ὑμὸ ΘΟ; ΒΘΟΓΘΙΟΣΥ͂ 
Οἴδογίηβθ ΟΥ ΒΘΑΥΘ-Οοτίησ9 790. ἰμ0 ῥγίοϑίϑβ 
(ἔχ. χχῖχ. 9 βα4.). 8 Ἰορβδὶ γ-ϊαροθοά ἰδχ [ὋΣ (6 
[6010 ἮΔ8 ὨΘΟΘΒΒΒΓΤΥ͂ ; [0Γ (ἢ 6 ΡΥἱοβίβ δὰ ὑπ ϑι- 
Β6ΙΥ68 Ὧ0 ἸΏΘΘΏΒ 00 ἰ(, ΤῊ18 Ἔχρί ἰδ 8180 ΠΟῪ 
1818 σοπ γα οἷ ΒΘΥΥΘΒ [ὉΣ δχρίαἰίου (τον. 12) ; 
ἰῦ αἰὰ ποὶ ἀο ἐιἰ8 ἀἰγοοίγ, θὰ Ὀθαβαδβο ἱξ βοσυοὰ 
ἴον (890 Ῥογωδῃθηί οχρίδιϊοῃ οὐὁ (89 ρβϑορὶα ὉΥ 
ΤΠ 08}8 Οὗ ἰπ9 οἴοτίηρθ. [Ιἢ (ἷ8 σοπηθοοίϊοι ἰὲ }8 
ἱπιροτίδηξ (ὁ οὔϑοτυθ (δ ἀϊγϑοιίζοῃβ, ἐμὲ ΟὨἹ]Υ͂ 
δά} θὴ τπαῖζο (86 σου Ρὶ ας οἢ ΤῸΡ ἐμ ΐ8 Ἔχρὶδ- 
ἐἰοῆ, δῃηὰ παὺ ΟΥ̓ΟΥΥ Τηαῃ, 88 Τορτγοδβοηίδιϊγο οὐ 
[88 τΠ0]6 δοηρτοβαίίου οὗἨ 86 ρϑορῖὶἊ, πίϊβους 
ἀἰϑιϊηοίΐοη οὐ ΡΟῸΣ δηὰ σχΐοὶ, οοπίγὶ θα θὰ ἐδ9 
Β810 δηιομηί, υοἱΖ. ΠΑ] Γ ἃ βϑῃεϊζοὶ. Αβ ἃ 60ῃ86- 
ᾳυθῆσθ οὗ ἰμ6 σοίθιυθ ἰμὶβ8 ἰδᾶχ πδὰ δἷβο ἰο Ὁθ 
Ῥαϊὰ Ὀγ (μ9 [οΥἱίθοθ. 70 ββδογοὰ βδοϊοὶ, ἀΠἔἜὌον- 
οῃὐ ἔγοαι (ἢ ΘΟΙΏΙΠΟΙ ΟὨΘ, 5 αὐλοῦ γατὰβ ΟΥΘ 
ΘΧΔΟΙΥ ἀοδηθά:; δῃὰ 88 ἐδ Β8} -Βμ οἶκοὶ δπιουπίοα 
ἰο 18 στοβοιιδῃ [ἱ. 4., 81 οϑῃίβ, οὐ 1 δ} ρ δαὰ 
8 Ρθῃσο; δυὶ υἱά. ἢοΐθ οὉ Ῥ. 911 ἐπα ἰᾶχ. οσουϊὰ 
Ὠοΐ 141} ΒΘΑΥΠΥ͂ ΟἹ ΔΏΥ ἴ2Δ8 ΔΪθ (ο ὈΘΑΓ ΒΓΠΙΒ. 
ΟἿΪΥ ἰὺ 18 ἴἰο ὈΘ χοιμδσκοὰ, {Ππ:ὲ {86 ἰδχαίϊοῃ---- 
88 Ἧ6]1 856 (06 ΘΘ,δι:.8 ἰἰ8ο]7---ἰ8 ροβοα οἢ ἰδ6 
δά] τρϑυιῦογ8 οὔ (μ6 ρΡο] ἰἶοα] οοηρστοχαίϊου οὗ 
[86 ῬΘΟρΡ]θ. ΒΥ {μὶ8 ραγιβθηὶ {μ6 σοῃβοογαίθα 
οοηροζαίου οὗ (πΠ6 ΡοοΟρὶο 18 ἀϊϑιϊρυΐϊδηοα ἔτοαι 
δ ΡΘΟΡΪ6 ἰῃ ἰδ6 ἀποοηδοοτδίϑα βἰδίθ οὗ πδίυχϑ.--- 

Ἵ83 ἷ8 18:9 ἐθγ δρρι θὰ ἰο ἐδ Ῥαγιθηΐ οἱ 

δοσοπηῦ οὗ (88 τ|86 [Ὁ ἩβὶοΩ ἰὁ νγὰ8 ἀοδὶ ρηοὰ. 
80 αἷδο {89 ϑῃηυμπιογδίϊοη 8 Δα ΓΘΟΙΥ δὴ ΘΗ Π|6- 
Γαιΐοπ, ΟΥἩ ΤΟΥ͂Θ, τ ἰοῦ Φο,ΟΥδΔἢ ᾿ηϑϊαἴ68 τ 10} 
Ηΐ8 Ῥϑορὶθ. Τὸ ἰβ ἔγὰθ ἰπαΐ ἴῃ ἰμ6 ψοϊ ΒΥ 
εἰδὰϑ οὐ δῖ! γον ἴον (86 Ὀυ]Παΐηρ οὗ {ἢ 6 βαποί Δ Υ͂ 
{89 ργϑοορὶ οομοοζῃΐης ἰδ 88} -Β} 6.9] τγἃ8 ἰδ κοι 
88 8. δἰδιάδγα.Ἐ 

Ἴ. Τιε Ταυεν. Ῥέγε. 171-21] (χχχυϊϊ. 8). 

ΤῊ οομτδηα σομοονηΐης ἴῃ 6 ΘΟΡΡΘΟΡ δύ ἷ5 
ποί, 88 βοῆῃθ τουἹὰ ὑμπίηϊκ, ἰο Ὀο τορατάοα 85 8 
ΒΌΡΡΙ οπιθηίδνΥ αἰγοοίϊοη: ἰΐ ἰδ σοῃποοίοα τ] 
19 ογοβοίπβ 88 Ὀθὶορ (Π6 Ἰδϑὲ ἰμΐηρ ἰΒγοῦρἢ 
86 τηραάΐυτῃ οὗὁὨ τοῖν (6 τΟρΌ Θ᾽ ΒΟΥΥΪ668 οὗὨ {ἢ 6 
ἰδ ΘΓ 80190 ῬΟΓῸ οδιγϊθὰ οὐ. ΤῸ οσχρίδίϊοι 
ὙοΒ 180 ΒΓΘΟΙ 068 ΔΥΘ ἰ0 ῬΑΥῪ ἴον ψἱι ἐμ 
86 9 6 01] δρρὶὶοϑ ἰο ἐδ9 1μανϊίθα δηὰ ὑγίϑκί8 
(οορ. Μαίϊ. χυϊὶ. 28, τ 99 Ὧ0 Θχοϑθρίϊοῃ 566 1}5 
ἰο ὃθ π:δἀ0). Βοδίἀθβ ἰμΐβ {1676 ψΟΤῸ βρθοῖδὶ 
οχρίδιΐοηβ Ὁ ἰμ 6 ῥγἱϑϑίβ, θη {ΠῸΥ ὝἜΤΘ ὁ00ῃ- 
βοοσδίϑα, δηὰ οὐ 86 ἀδ 7 οὗ δἰοῃοιιθῆῖβ. Βαὶ δ]] 
(18 τγδ8 ποὺ βυϑδιοϊθης (0 τη 9 {61 ΔΡΡΘΔΙ 88 
Ῥυγο πιθὴ ἴῃ ΓΟΙΌΓΘΙΟΘ ἰο ἐποῖν ἀῚῪ ἀοθροτιίπιεπξ. 
ΤΏΟΥ σογο ΟὈ] ροὰ οὐ ῬΘηΔΊΥ οὗ ἀδαιἢ ἴ9 ΑΒΕ 
ἰοὲΡ βαηᾶβ δηὰ ζἔδεϊ, ΒΘ ΠΟΥ ΓΘ δῦϑουϊ [0 
δηίοῦ (89 ΠΟΥ ΒΒΠΟΙΌΔΡΥ, ΟΥ ΟΥ̓ΘΏ ΟἿΪΥ ἴἰο 8᾽ἢὉ- 
ῬτΟΘΟἢ (86 ΔΙ 6’ οὗ Ὀυτγηϊ-οὔονίηρ ἰο τηϊπίβιοσ. 
οὐ σ“Οσ΄ὉΟὐ ν΄ πστ΄“ σσπ““΄αποσσσνπασοασος 

3. [ΤΊ}78 τούοτϑ ὑο ἔθ δρουθτποηοησα οοττοδροι δυο δ6- 
ἔνϑϑη χχχυ . 28 δᾶ ΝΏτΩ. 1.46. ἸΔΏρο ΔΡΡΑΥΡΏΝΥ ΔΚ 65 
[86 ἔοττλοῦ ἀρβοσῖθθ [86 το] ἈΠΙΔΓΙΥ οου ἐγ Ὀ οῦσ οὗ [86 βόομὶο 
ἴογ ἴῃ οοπδίταοείοη οὗ ἐδ ἰβθογηδοϊο. Βυὶ [{ [ἴ τδδ, ἰὲ ἴα 
δἰηρκοϊαν ἰδὲ ἃ ΡΌΓΟΙΥ ὙΠ ΙΆΓΥῪ οοπισ  Ὀπεον, ἩΌθη δυταπιοαῖ 
ὮΡ, δου) Βανὸ ὑγονυϑὰ ἴἰο δι:οΌηϊ ἴο ΘΧΔΟΣΙΥ͂ ΟὨΘ- Δ] αἰιοὶζ οὶ 
ἴοΣ οδοῖ δά] τπι8]9.--ἴ.} 
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ἘπῚ5 παδαΐηρ ΒΥ 0205 8 Ρυτὶ δοαιΐου ἴγοπι ἐδ ! Ῥτοβαίου, ““ουαἱ οΥ̓͂ (1): ΤΪΓΤΟΥΒ οὗἩὨ ἰἢ9 ὙΟΙΩΘΏ,᾽" 
ἀδιγ (ἐνϑὰ πποσηδβοίουδ) ἀοθῇὶοαιθηί8. [μδῖο᾽ 
19 Ῥμδγίδοοθ δρρ θὰ (86 ρῥγδοίϊοθ οὗ νδβαΐϊης 
8ὸ δῃὰδβ αἶβο ἰὸ ργδραγδιΐοῦ [0Ρ 16 ἀδὶ!ν τηθ8}9 
(Μασὶς υἱί. 8 844.}; 8πὰ 1119 88 Ομ τίδι βδῃο- 
εἰοπεὰ τπἷδ ογάϊπιιποθ, Ηο γοῦ πιδὰθ 80 Ἡδϑδὶης 
οὗ ἰδὸ ἴεοοι ἃ ἴθ δἰ φοϊδοδοὶ ὑγηϑδοιίοα ὃ6- 
ογο 86 ῬδδΒΟΥΟΥ τηθ8] δπὰ ἐδ6 ὅγδι 1 ογ ̓Β δυΡ- 
Ῥασ.---αἜΔ (ὁ 86 0859 (13) οὗἠἨ ἐμ0 δύ ἴῃ ῥϑυιΐ- 

συΐαν, ἰἢ 6 Ῥαβϑδζο Χυχυί!. 8 μ88 Ἰοϑὰ ἰο οχιϑπ θὰ 
ἀϊδουδδίοθδ. Τ ὀχργεδϑίου ΠΙΛΎ23, εἰσ., ΤΡΑΥ͂ 

τοδὶ ““ἴγοια [07] [π9 ΤΑΪΥΤΟΓΒ,᾿᾿ δα ἰδ9 ΓΧΧ, 
δὰ γυϊς. ἰταμβίαίθ. Τμὶδ οχρίδηδίΐοη 18 σϑ- 
ἀυσοάᾶ [ὁ 8 δἀϑδοοϊΐο οὐῦ᾽ μῥἱοιἰδίΐο ἔογαι Ὁ Ησθῃρ- 
αἰοηῦοῦα, ὙἢῸ0 δΆ7Υγ8 δαὶ τρδὺ Βογοιοίογο δὰ 
βοστοὰ 58 8, ᾿2θ8ῃ8 οὗ ρδϊηΐῃρ ἰ809 φοοά-ν}}} οὗ 
ἐὴ9 τουϊὰ νψγ88 βοποοίουι ἰο ὈδΘσΟΙΩΘ ἃ ΣΏ0828 οὗ 
κεοϊηΐϊης τΠ6 ροοά-ν}}} οὗ θΘοά, ΔΑοοογάϊΐηρ ἰο 
ἐΐδ, ἐθϑη, ἰθθγο οὐρκθξ (ὁ ὉΘ 0 ΪΣΤΟΥΒ ἰῃ ρῥίουϑ 
Βουβοβοϊάε, δηὰ οδροοίΐ! }Υ ΠΟΘ ἰῃ ἃ Ῥαδβίου᾽ Β 
ΣΟΌϊη ρ-τοοῦι. Ἶο πουὰ σου βάδην [τνῖ(} ΒΒ ΒΥ] 
τορὰον: “ [ῥρτουϊ 9} τοὐλλ σνοϊμθη 8 τοΐγτοσδ, 
ΓΟ ἴξ ποί ἰπαὺ Ὀτα88 86] Γ δὰ Ὀθοὰ υδοὰ ἴοῦ 
ταοῖδὶ τοΐϊστοσθ, δηὰ ἰμαὶ 3 τϊρηΐ 8180 τρθϑῃ 

“8.4, «εἴη (Π6 οἰαγδοίον οὗ, δοοογάϊης ἰο νι ϊο ἢ 
189 ραβδβαροὸ σου]ὰ τῶϑϑῃ: ““ἰ0 ΒΘΥΥΘ 88 ΤΩΪΤΤΟΓΒ 
ἴον ποιϑη.᾽. "--᾿ Οὐβογνίης Βόγὸ δρδὶῃ ἐμ κεθογαὶ 
δοπηροίΐοι, ὁ 866 ἐπα  (Π6 ἰορίο 8 ποὺ ἰ1)}6 ΘΓΘ6- 
ἀἴοη οἵ {μ6 ἰδϑονηδοῖο, Ὀαὲ 176 1ἢ 86 ἰΔΌΘΓΠΗ80]}6 

88 τοῦυκοά ὈΥ (80 δδογοὰ πἰθϑηθὶϊδ ΡΟΥΘ ΏΥ 
Ὀοϊοπρσίης ἰο ἰξ. ΕΌΡΙΒοΥΊΟΤΟ, ἰΐ ἱβ οἶθαν (ἰι8ἱ 
τοίδγθησο 5 πηδὰθ ἰ0 γον οὗ ΟΠΠΘΠ ὙΠῸ ἯΟΓΘ 
ἐο οοτθ ἰπίο (6 σουτί. Κοὶϊ, ἰΐ 18 ἐγ 6, ΟΌΒΟΡΥΘΒ 

πῖτἢ στοζαγὰ ἰοὸ ἰλ0 ομδσδοίορ οὗ ἐϊθ86 ὙΓΟΣΙΘῈ : 

«Ἴρ6 ΠΗΞΣ ἀτοϊπάοοᾶ, δοοοτάϊπρ ἰο 1 ὅδ. 1, 22, 
ψοϊηθη: ποὲ ἩΒΒΉΘΥ- ΟΙΏΘΏ, ΒΟΎΘΥΟΥ, Ὀυΐ τΤΟΠ]ΘΏ 

ψὯΟ ἀογνοιοί {μοἷν ᾿ἶνοδ ἰο ρίουβ οχϑσγοΐβθβ,᾽" δίο. 
Βαϊ, 1ὲ τῆλ  ὯΘ δϑβὶκϑᾶ, τοῖχμὶ ποῖ ἐμο ρίουβ ΘΣΧΘΓ- 
αἶδοα οοπδίδέ ᾿ϑὺ ἴῃ (89 Ἡδδαΐης οὗ (6 ΒΑΠΟΙΌΔΡΥ 
δηὰ Κοορίης ἰὶ οἴθδη ἢ ΟΥ σου]ά ηοὐἱ (} 8 ΜΟΠΙΘῺ 
ψο ἀἰὰ 9 τνδϑΐης Ὀ6 μίουβ νομοπῖ [αί πον, 
δε ἰΒ νοὶ] Κηοπῃ, ὑθοῦραν οἰμβου 86. ἘΚποθοὶ 

τοιδυῖβ, τὶ Θηϊΐϊτο σοντγδοίηοβθ, ἰμαὺ ὈΘίοΓΘ 

ἐμο ογϑοϊΐοη οὗ ἰδ6 ἰδΌΘΓΠ 8019 ἰβοσγο οουϊὰ ὃὉθ 
ποιδίηρ βαἱά οὗἩ πόιιθη οοταΐηρ ἰμΐο 89 σουτί οἵὗἁ 
ἐμδο ἰδοδγηδοϊθ: Ὀυὰϊ ἢ6 δά ὰἀβ ἃ τηοβὺ β' ρυϊαν 
Θσχρδπαίϊοα οὗ ἰμ9 ρδβϑϑᾶᾷθ. ΕΣ ΒΘΥΙΔΟΣΘ, Ὑ70 
Σου δί δεῖ, Ὑδμδὶ οουἹὰ μετ ὃΘ ἐδ τ180 οὗ ἰΠ6 ὁχ- 

4 [Τϊσ ορρ δ[6}} 18 Ὠοὶ ἃ βαϊσίδοιοευ οχρ]ῃδίίοη. Νοὶ 
Ὧο πιϑητίου παῖ ατδιτοδΈς}}}γ ἰξ 5 ἴδο ᾿Ἰοαδὲ ργοῦδῦϊο, 11 18 

δἷτοοοὶ ἰποοηοοίγδῦϊο {μπῶ ἰξ μου] ὈᾺ δα!ά, 4Π)9 ἰΔΥΟΥ 

{88 τηλῆο οὗ ὕγδῖθ ἰὴ ΟΥὉΥ ἰλαΐ ἰτ τα κἢν ΘΟΓνΘ 88 8 ΓΟΪΓΙῸΓ 

ἴοι ἰδ νοι πῦο τη ηἰδίογοα δὲ ἐμ ἸΔΌΘΓΠΟΙοΙ 1 ΗΘΒΕ: 

ΘιδΏθεΓκ᾽ ὁ ἰο] οτρτγοίδιίου ρδγίδκοα οὗ ἃ μέϑε δες δρί τίς, ΔΌΓΟΙΥ 

το ἴὸ ἐδο ορροεὶί6 ὀχίτγοιηθθ. υοῦοϊ τοῦθ τ ΓΟ, εἰο., 

«Ἀηδιίοκεν," ἱ.6., νον, οὐ ἤσαυτεπ, “ οἵ ΟΠ, ΘὮ ΤΙΔΡΌΒΙης, 

᾿ ἴο ἴδο ἀοὸς οἵ ἴδο ταϑογωδοὶθ" Ηο δάδδ: “ ΡΥΟΘΘΌΪΥ 

ΠΟΥ ποῖὸ [υΐο ἸΤΟΣΏΘΏ ὙΠῸ δὲ Ῥδγεσῃ αν {{π|ρα Ῥτγοιοηϊοά 

1ποϊοδοῖτοα ἰΏ ὁ δοσὲ οὔ ργοοοδαίοη δὲ [880 ββ}ο(ΌΔΥΥ, ἰἢ ογὰθτ 

ἐδοτο ἰο ᾿τωϑὴ, ἴο οἴθβο, τι ἘΣ λολβούν Βαυϊ νὸ νὰ ὈΜΙΟΙΣ 

δατοοῦ υἱτ πἴτὰ ἐΠ8ὲ “ δῷ Τοῦ ῬῸΪῸ δρρτορείδῦθ οὐ 1Π6 

γουδοὶ υἱοῦ; ττῶϑ ἴον [09 ρῥτγίοσιδ ἰο πϑδὲ ᾿ἀλωλ νὰν πολ θα τα 

ἘΔῊΥ ἴοο [δ 6 τοπάοτίης ἰ ορϑὴ ἴο ἔϊο ϑϑῖῃθ ΟὈ ΘΟΕ οἢ 88 ἴμδϊ 

οἵ ΒΒ τ᾽», τίς. [πῇ 3 απποῖ παι ΓΔ 096 τοπάοτεα “ ὙΠΠΒ, 

ἴπ ἔδμο δοῦϑο οἵ “ βοοοιηραηϊδὰ Ὁ οὐ “Τατηϊβηϑά πίι8.» 
ἘΚ61} Ἑ κἰδιδιηρηῖ, [Ππαὐὶ 3. “ ΠΟΥ͂ΟΓ 8οε τεοὐλ ἴῃ [Ὧ6 56.860 

; 

οἵ ουαϊπατὰ αὐάϊείοη,᾽" ἰο ἰοο εἰτοηρ (οοτιρ. Ῥϑ. ᾿χνἱ. 13); Ὀπὶ 
οογίδίη!ν {Παὶ ἰθ ἃ ΤΆΓΟ 180 οἵ (Π6 Ῥγοροα τοῦ, πὸ ἔγαπδὶδ- 

Ὥου, “τοδὰϑ ἐπ ἰανοῖ οὔ Ὀζηδα..... οἴ ἴ9 τα ΓτΌΓα., αές., ἰ8 

ἔδο δαρίϑιὶ  Ὀπῖ ἐξ ἰο ὨΟΣ ὨΘΟΘΘΘΑΓΥ ἸΏ νἀορίίηρ ξ΄. ἢ δβάορὶ 

Ἡσοκεοϊδοῦοτ κ᾽. ἸΠΘΟΙΥ οὗὨ ἴμ0 εἰζηϊδοδηοο οὗ (πο δίορ. 
Κα 

12 

δὶῃοθ ἰΐ 8 γοϊαιϑα Ὀοΐογθθδηά ἐμαὶ 411} {110 τχϑὲθ- 
γἱδ8 ἕοτ (6 Ὀυϊαἀΐης δπὰ 18 Γαγοϊ  Γ6 ποτ {ὉὉ- 
ἰδ οα γοϊαπίδνῖν δὰ ἴῃ 1.10 τῆδϑὲ ἡ ΤΌΘ ΊΧΧ. 
δοεῖὰ ἤγϑι (ὁ βανα ἰανοηΐθα ἰμ 18 886θι10 ποίϊοη---- 
086 ἩΒΙσὰ ἴῃ {ἢ} ΘΟ ποοίΐοη Ὦ88 πὸ 86η80 δἰ 4]. 
ΑΒ ἴο ἐμἷὶθ8 συῃηθοίίοη, ΒΟΎΟΘΟΥΘΥ, ὙὯΘ ἈΓΘ ἰο οὗὔ- 
ΒΕΡΥΘ ἰδαὶ (8 Ὀ8686 Βυβίδἰηθὰ (6 Ἰαγον οὗ ἐδμ9 
τἱοδίβ. ΠΥ ΠΟΤ ΠΟῪ δΒαὰ ἰο ο΄θβηθ6 (ἰ)θ 86 1 γ08 

Δ Ῥτγορδνραίίοη [Ὁ ἰμιοἷῦ βουυΐοο, 18 ἐὺ μοὶ ἴ0 ὉΘ 
δχρθοιοὰ {11 ἃ 5 πὶ ϊαν σοηηδη ἃ τγ88 ἱπιροβοα 
οὐ ἰμ6 ΜΟΙΏΘη ὙΠῸ ἱκεαρὶ {Π6 οουγὶ ἴῃ οτγὰον 
Τὸ ὃὉθ δγο, [Ώ6Υ οουἹὰ ποὺ δ {πο βοῖ τ 8 ἰἢ 
(89 σουνρί, δὶ Ἰϑδϑί ηοὶ ἰποὶν ἔθοὶ, ἔσο σοηδί 6 Γ8» 
(ἴοη8 οὗ πιοίοδιγ; δῃά {πΠ60Ὁ αἰὰ ηοἱ ποροά ἰο ἀο 
ἦι, βίῃοθ ὑἐβὲν ἀϊὰ ποὶ Βδνὸ ἰο ἰουοῖ {86 ΔΙἐΔΓ. 
Βυὶ {Π6Υ Ὑ6ΓῸ αυἱΐίθ διιί αν τοτυϊηἀοὰ οὗὨ ἐδμοὶν 
ἀυΐν ἰο ΔΡΡΡΘΔΥ ΟΟΙΏΘΙΥ͂ ὈΥ ἴδ τιΐγτοτβ οὗ (89 
Ὀδ86,7 οὐ ὙΠ] ιΐο ἰμ9 δτον τοβίθα, δῃὰ ἴῃ ἡ ὶοδ 
186 ὑσχίϑδίϑδ ψογθ ἰο οἰθδῆδο ἰμοιηβοῖγοθ. [( ἰδ 
ΕΔΘΕΥ͂ ἰο 660 ἰδμιαὶ {μ8 .80 οὗἨ (Π6 8456 ὙΓ5.8 [Ὁ 80 
Ῥυγροιθβ οὗ ϑυι:ῦοϊο δἀυηουϊ ἴοι ταί μον {888 
οὗ (μὸ (οἰἸείίθ.ἁ. 6 δἷ8ϑο ὅπὰ ἱξ τοῦθ παίυγδὶ 
πδὲ {8.6 ΤΑΪΤΤΟΣ, δὶ 118 ἄὅγβὶ δρροδγδῆσθ ἴῃ ἰἢ9 
Βονὶρίανοβ, δοιὰ γοοοΐγτο ὑπ ΐ8 Εἶκ ΟΡ δγτ Ὀ0] 10 
ϑἰρηϊδοβησο, δοοοταΐηρ (ὁ νὰ οι (Π6 Δ ῸῪῪ 8 8180 
6816 ἃ ἃ τηἶτγον, (8 (δὲ ἰἰ Βμῃου]ὰ δἱ (9 οαἰδοὲ 
Ὅο φτοδονί θεὰ πίῃ {Π6 τοπιαιὶς, ἰδ θη σοίον ἢ 
{86 ρίουβ οϊηθῃ υϑ6ἃ ὯῸ ΤΟΥ͂Θ ΠΙΪΓΡΟΓΒ. [ἢ [ἐ8 
Βρί γι υδ[] Β0η86 {Π6 τδδαϊηρ οὗὁὨ [80 ρῥΥ1θ8(8 ἱ8 8180 
ἃ ρΡογροίαδ) οταἀϊ 8809. : 

8. Τὰε Ἡοῖν Αποιπιίισ Οἷ. Ὕετα. 22.88. 

Ϊὴ 8 6886 οἵ ἰπ9 δηῃοϊπίϊης ΟἷΪ, ἰΐ 18 δ Ο.00 
ΟὈγΥΐουΒ (δαὶ ἰὶ 18 οί ἀοδί χηθά ἰο Ὀθ υ86α 58᾽ ΡΥ 
δὶ (89 αγοοίΐοη οὗ ἰμ6 ἰδυογηδοῖθ. [π ἴδ ὅτβι 
Οΐδοο, ἀϊτγυοιΐου 5 αἰνοη οὗἨ παὶ τηδίον8]5 δηά 
ἴῃ πῆδὺ Ῥγορογίἱ 8 ἰδ 584}} Ὀς οοπιρουηάοᾶ :; 
ποχὶ, (ἢ6 υ8ὸ οὗ (06 οἷ! 18 δἰδιοά, ἑ, 4., ἴο δῃοΐηΐ 
(Π6 ΒΘΥΘΤΆΪ Ρδτίβ οὔ (80 βΒδῃοίυΓΥ ; ΒΏΛΙΥ, {ΠΠ6 Υ0 
8 Θηυποϊαιοα (06 δίογβοϑδὶ ὑῬγοὶ ἰτἰοὰ ἀραϊηδὲ 
ΔῺΥ ἰπιἰίαιϊοῃ οΥ͂ ὑμ}8 ββοσγϑ δηοϊηϊίηρ οἱ] ῸΡ 
ΘΟ 086.(0 16 ὨΌΩΌΟΡ ἴον Ὀοΐηρ ἰΠ 6 πιαἢ- 
ἄδηθ πυτιῦον [(}9 ΤΟ ροΐηιβ οὗ {16 ΘΟΠΙΡ888Β], 
(86 πηΐοι οὗἁ ἴουγ ἔγαζγδηΐ βρίοθβ τὶ τὰ οἷν ΟἹ] 
ἐπάϊοσαίοβ ἐμαὶ (06 ΒαποίθΥΥ 18 ἰο Ὁθ ἀθοαϊοειοα 
αἰ (86 ποΌΪοΒί οἴ (89 τον] ̓ 8 ρΡγοάαοίβ, 88 601- 
Ὀἱηθὰ νι {π6 οἱϊ οὗ πποϊΐοη, {86 Βρί τὶν οΥ (Β9 
ΒδποίΌΔΥΥ. [ΙΓ οη6 ΜΟΙ (0 Ἰοοῖς ἴοῦ ρμαὶγβ οὗ ὁΡὉ- 
Ῥοβί(68, ὭΣΤ δπὰ οἰπηδηιοη ταἰμμΐ Ὀ6 ἱΔ ΚΟ 88 
γῬοϊδίϑα ἰο 006 δῃοίοῦ; 80 οδἰδθῦθ πὰ οαδϑὶδ., 
[ὑταἰχθὺ Ὀθ δδ]4 οὗ ἐμ τα υττα, [μδι 10 ἀθηοίθβ ἐμδὲ 
ἤηο, δἰσῆον Κὶπὰ οὗ ρδὶη Ὑμϊοῖ Θη8Ὁ]08 οὔ 6 ἰοὸ 
ΟΥ̓́ΘΡΟΟΙ.Θ ΠδίυΓΑΙ ρῥδίῃ; οἰ πΏδ0 ἀδηοίθβ ἰδ 9 
Ἡδειηοϑί [δ ] ὴς οὗ σαὶ δηὰ ᾿ἰἴ6; ἐμ Ὀϊ ΘΓ 088 
οΥ̓͂ στα ταὶ ἢ 6180 Ὀθ ποίἱοοᾶ; Ὀυΐ {86 δἰ χηϊ- 
βοϑηοα οὗὨ ἰδ οαϑβϑία ἰδ αἰ ῆου]. ἰο ἀθίθγη 9. 

4 [Το ὕδὸ οὗ ἴ)9 ΟὈΘΟΓΥΔΙΙΟΣ, τγλθ ἴο δἰδίϑθ ἃ ίμοξ. πὰ 
16 δυρροαίείοι [6 ἰἢ ΠΟ ἯΔΥ ἰπίογίογοάα χ᾽ ἢ ὈΥ ἢπο οἰτοθτ- 
βίβηοο ἔδμδὲ ἴπ0 οοοῖγ ὈΟοΩδ ἔθος ἴἢ6 ἱδΌοτγιδοὶθ ὙΘΣῸ τοδὸὺθ 
τοϊαηδιτ!γ.---Τὰ.) 
{ [Ἰδὺξθ πηδοχϑίαπάδ δὲ ΟἿ ἴδ9 ὈΔ56, Ὡοΐ ἔἶνο πῃοἷο 

δυοσ, ἯΔ88 τπθὰϑ ἴο βοῦῦο [ὉΣ ἐδπδ ρΏτΡρουθ. Τῆο διξοωνρε 
τοδὲο ἐπ νιμδὲ (ΟἹ ον ἰο τηϑεὶ ἐπ οὈνίουβ οὈὐοοξίσῃῃ ἴ0 Πὶθ 
ΓΉΘΟΤΥ, νέἐζ. (δὶ ([Π0 υδὸ διε Ὀυοα ἴοὸ ἐμ} ΟΟΡΡΟΣ 680 ἰδ 
υἰο ουἱ οἵ Κοορίπα τὶν [Π 9 ἔϑποῦ οὔ ἔπ πδγγαῖίγο, ἰ8 γῖῦμοὲ 
κἰταϊηοά. ΤἘΠῸ δγπ»}}0 160 ᾿οογία ΠΥ οαπηοΐς Θχοϊάο ἴἢ9 
1Πἴἶογαὶ 96. ὙΠι0 ἀδοϊαγδίίου, ἐμποτεΐοτγο, τηπδὲ δ᾽δηὰ (ΠδΡ 186 
ὍΔδ6 (οΥ ἴΠ6 ἩΠποἷο ἴδυοῦ) πη τη δάθ [ἢ ΟΥΘΓ ἴο ΒΕΓ ἴογ ἐδ9 
Ῥυτροδο οὗ πιίγγογθ ἴον ἴΠ9 διϊοπάδης πόοπιθη. Βιυῖ “ [9 
δγιπθοϊὶο 066 ψΜ8 1110 οἰ ίοΥ ΟΥ ΟὨΪΥ ΟΠ, ὙΓΠΥ͂ οὐπ πο ιἴ ἴο [89 
ποιοῦ ἢ ἃ ποὶ (δ ὑΓίοοίδ οθ6 θυ ἢ δ πιομίτ οι ὧδ Το 86 
ἐ80γ--Ἀ.]} 
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Ὕι πἷ8 οἰ πηδηΐ ονενγίἷηρ ἰᾳ (86 Βαποί ΘΓ 
ἐδ δῃοϊηιοα, ΑΔτοῦ ποὶ ὀχοθριοὰ, Βυὶΐὶ ἰΐ ἰ5 Ργο- 
Ὠουηοσεᾶὰ ἰο ὈΘ 8 τιοϑὲ Βούθγο δηῃὰ Ῥυηΐβιδὺ]9 
Οἴδησο ΤῸ ὀοΠΟΝ τι (0 ἈΒΌΪΓΘ ἰ0 1.8Κ6 {18 
οοσηροδίιου ((μῖ8 Τοοοποὶ ἰδ ἰοπ) οὗ 186 δρί για δὶ 
Ροτίυπιεδ οὔ ἴμ9 που] δηὰ 16 δρίτὶ 6] οἱἱ οὗ 
(Π0 δδῃσί!ΑΥΥ. Οὐ ἰδ6 δηοϊηιϊίης οἱ] οἱά. Β ἢν, 
ϑυπεδοικ 11., ». 178. ΤῈ δογγοϑοὶ τοὶ μοὰ οὗ Ρτο- 
Ῥασγίης ἰδ ἐφ ο6]16ἃ αὶ δδογοὰ δυιῖ. 

9. 7116 Ἡοῖν Ϊποεθδο. Ὅοτδ. 84-88. 

ΑὉ ἴα (8 δοοϊπιΐπα ΟἿ} Τοον κὶ 8 οὗὨ βρὶ665 ΔΘ 
οοτϊηοα πίιϊπ οἱἱ 85 (86 ὈΔ59 οὗ ἰΠ6 οἱπἰπιοηὶ 
διὰ δτὸ δυ δε ΡῪ ἰο ἰδ, 80 ἷὺ 18 Βοτθ {88 ῬΌΤΘ 
ἔγραυ κὶ δ6η56 ἩΔϊοῦ οοπδίϊίαἱο5 ἰδ 6 456: Ὀυὶ {ἐπ 9 
δρίοοβ. οοπἱποὰ Μἰϊι ἱξ ἀγὸ ἰἴγθθ ἰ ΒυαμιΌ ΘΓ. 
Τηδϑιαυσι δα (ἢ6 ἰποϑῆδο οογίδὶ ΕΪΥ δύ »011:68 
ῬΓΆΤΟΣ (ὈΡ 8. οχ]ϊ. 2), γὸ Τ0.ΔῪ πϑίυγδ!Υ Ἰοοῖκς ἴον 
ἔδγ6θ Ῥγίποῖρδὶ οοοδδίοῃβ οὔ Ῥγαγογ. Τδὸ ἦτγεί 
δὰ ποὺ!εδὶ γαϑοιι Ὁ}]65 (6 ΒρΡΟΠΙΔΠΘΟΌΒ Θχιυδ- 
ἐἶοπ οὗὉ ἰγϑοϑ, δυρρεδβίϊηρς (9 ὈΣοΑ ρ8 οὗ ῬΣΟΥ͂ΟΡ 
Ῥτοιρίοά ὈΥ ἰμ6 ἶρμορ 6. 16 δοοοπα βυὺ- 
βίδηοοϑ ἰβ ἃ ρυϊνογσϑα β}}6}} οὗ ἃ τ 0 ]}υ5]}(---δοηο- 
εΐος οὐιαἰαοὰ ὉΥ͂ οτυδδίης; 86 τιρϑπὶ πα οὗ ἐμ ἴ8 
6 τοδάϊὶγ υπαοτβίοοά, οἱά. Ρδ. 1ϊ, 19 [17]. “410- 
οοτάϊης ἰο πιοάογ δυϊ μον εἶοβ, τ θη δαΓηΐ Δ]ΟΏ 6 
ἐξ ((Ὲ6 οπγομα) μ88 8 Ὀδὰ οὐοῦ; Ὀυὺ ΘΥΘΥΥΉΒΟΤΣΟ, 
4. 3., ἴῃ [πάϊ4,10 18 τηδά {π9 ἔπη ἀαπηθηίδὶ ἱαρτο- 
ἀΐϊοπέ οὐ ἰησθηδβο, διὰ ἱπιρατίϑ ἰὁ (δ τηδίθγ Δ} 
οΥ̓͂ (89 ἰποθῆηθ (πον ΤῸ 8] δίγϑηρί ̓" (ΚαΟδ6]). 
Το ἰδἰτὰ δυθκαίδηοθ, ραϊθδαυπι, δοΐῃρ υδϑὰ 885 
8 δηϊϊάἀοίθ ἰο 1) πηοδὺ ἀἰγθῦβθ 1Π}υΓ 1] ο08 ΤΌΓ6ΘΒ, 
Βοοῃβ ἥιιοά ἰο ἀοῃοίθ (6 ἀἰνὶηθ Γοπιοαΐϊα] ἤογοθ 
ἐπ ὑπο δοαϊ, κα Ὀοΐηρ [Δ 019 ἰο Ὀθ ἰγτγιϊδιϑὰ ὉΥ͂ ἐδο 
ταοδίὶ τηδηὶ [οἱ ἁ ἰπ)υτίουβ ᾿ηπθηο98. - .γ89 Κοο- 
Ὅσο]: “1 δά (9 βοογοά ἰῃοθηδο οὔ (6 ΗἩΘΌΓΘΤΒ 
Ῥτοραγϑὰ ἴῃ (86 Ἰδδογδίοτυ οὔ Ρτοί. Μοὶ θη οΐπηον 
ἷη Οἰοδδβϑη; 1 ἐθϑιοά ἱΐ, πὰ Τουπὰ ἰΐ8 ΟὐΟΣΥ δίγουκ, 
τοῖγοβαΐηκ, ΔΒ ἃ ΤΟΥῪ ΔρΓΘΟΔΌΪ6.᾽ [ὦ [189 6850 (80 
ἱπατεάϊθηιβ δρὸ οἴϑαμαὶ νοὶ πὺ; ἐ89 γτἱ κοτοῦβ ῥτο- 
δἰ δἰκΐοη οἵ ἰπιϊἐαιΐοῦ ΓῸΥ Θοπιῦιοι υ80 5 (ἢ 9 8816. 
Τοΐθ ὨΔΑΥ͂ δΥπι 0] τ ὑμπδὲ ΡΥΑΥΟΡ 8 ποί ἰ0 Ὁθ υδοἃ 
ἴον βο 35} οὐὁ του]  γ ρυγροβοθ. [ἰ ἴβ ἱῃποοσγοϑοῖ, 
πὶϊ Καοῦοϊ, ἰο 847 ἰδαὺ (89 ἰΏ6Θη560 δοῃ 5.8 οἴ 
189 δδυθ παι Ὅο» οὗ ἰη ρνοά θη β δα ἰδ δηοϊοίϊος 
οἱϊ. 

ΙΝ. Τό Ατνολ ϊεοίΦ. ΟἾΔΡ. χχχὶ. 1.11, 

ΤῊ δυππιοιΐη ς οὔ Βοσαῖὶθοὶ λα ἢἷβ δϑϑἰ βέδῃηίβ, 
ΑΒοΪ᾽ΔὉ δὰ οἱμβοῦ τρδδίον- πουκηθο, 6 δὲ 066 
86, ἀοβηϊιΐοη οὗ Ββροτοὰ δὶ δηά ὃ, σοοοχζῃϊιϊου οὗ 
πδίυταϊ δνιϊβιϊο ἰδίοηί. ΤἘπ6 ἰάθδ οὔ (ἰ16 δδηοὶυ- 
ΔΙῪ ἰ5 ἱπάοοά ἃ μἱϊι οὐ Φοβονδῖ, ἰσδηϑιιϊ θὰ ὉΥ͂ 
Μοβοϑ ίο Βοσαϊοοὶ. Ὑοὶ δυθη ἰῷ 9 πνίὰον δ0ῃ56 
ἐμο ἴαοὶ γοϑροοιΐης δὶ 16 ἐπὶ {86 δνύιϊδὶ ὀχ ῃἰ ὉΓ18 
ἱμγδοὶζ πὰοῦθ ῬυγΟΙΎ, {86 ΤΏΟΓΘ ὮΘ {0110 τ1ῖ8 οὈἾἿ60- 
ἐϊνο ἱπαζοδ, ἔουπὰ ἱπ δοίυδὶ ᾿ἰἴ9, δὰ Τοτιθὰ ὉΥ 
4οά. Τ|ι|8 1ἰτπαϊ αἰΐοη ἀο658 ποὲὶ ὁχοϊαὰθ {86 οτὶ- 
εἰυαϊὶιν οἵ ἰδ τ ῖβο- δαγίϑὰ; ὉὈασὺὶ ἰὑ δον ᾿ἰδοὶ 
ἷπ ἴουν σαγϑς (1) [ἢ (80 ρῥ᾽αβίϊο ἱπιρυΐβθθ, ον ἐδ 
ἰδ'ϑηὶ οἵ οοπδίγαοίίοη, δυο} 85 τῶϑ ϑῃονῃ ὮΥ͂ 
Ἡ ἰδάοαι, κ8 δυιἰδέ, δἱ (86 ὕοτιγαϊΐοη οὗὨ ἐδο δδυι ἢ 
(αϑοεη. ἱ. ; ῬτοΥ. νἱϊ.). Ὑίβάοιι οἴδοίδ ἰδ ὀὁχεοοῦ- 
(ἴοπ οὗ (06 ἱπιρυ]βο ἴῃ Ὀδδυξα] ΡΒ ΘΒοΙΘ: αὶ 
ὕτιαθ. (2) Βυὶ νῆδὲ 86 οτϑδίθβ ἴῃ βϑθθτγαὶ, 
τη δ ὯΘ ΓΟΛ]σοὰ ἴῃ ρανιϊουΐϊαν ΌΥ ραογοθρίΐοῃ, οὗ 
οοϊ 8θῆ586. ἰῃ 18 ρμαϊϊοηὶ βία ἀϊθ5. ΤΒθη (8) ἰη 
ΟΣ δ ἰο ἰγὰθ οὔϑδίΐοη ἔθογὸ 8 ποοὰρα Γαγίϑν- 
ἸΏΟΓΘ, Οἢ ἴδ6 ὁη6 πδηᾶ, Κηον]οᾶρο, ἰη ἐμ ἔογαι 

ἘΧΟΡσΞ. 

οὔ ἰάεαὶϊ τεδοοίίου, δἰαπάΐηρ οὐδοῦ (ἢ 6 ρ] αϑίϊο ἴπ- 
Ῥυΐδο, δηὰ, οὐ ἰ)6 οἴοῦ δηὰ, (4) Ῥτϑοιϊοδ[ὶ υπ- 
ἀοτγβϑιδηάΐης, δι οἂ 88 ΘΔ ΌΪ]65 ὁΠ6 ἰο ΨΟΤ ὑΡ (89 
τιδίοτὶαὶ. Βυΐ ἰδ ατίϊδιΐϊο ἰδ] θοαὶ οὗὁἨ 89 5" π896- 
Ιιοδνίο ̓̓  Ὀθσοσιοθ δασγθα δτὶ ΟΥ̓ (Ὠτουκὰ (ἢ 9 
δρίτίι οὗ αοά,. Κοιϊ υπμἀογδίδη 8 ὉΥ εἰ18 ἃ ΒΌ Ρ6Υ- 
Ὠδίυτγαὶ οὐὐοπηθης. [ὲἐ ἷβ ποί ἰο Ὀ0 ἀεπὶοα μὲ 
{με γὸ ἰδ βοιβοι εἷς δυρογηδίυτγαὶ ἴῃ ΘΥ̓ΘΥῪ βδποίϊ. 
βοαιΐοπ οὗ α πδίυταϊ ουδονοηῖ. Βυὶ ἰΐ ἰδ ἃ 
ουφδιϊου ἩΒοίΟΡ ἮΘ6 80 τροδϑηὶ ἰξ. ΑΒ ἰο (89 
Ὠδῖ!68 Βοεαΐϊοοὶ δὰ Αδοϊΐδῦ, οἱά. (86 Επογοῖο- 

Ῥοάϊαϑ. Οἱ (δὸ οὔβουτθ ϑχργεδείοη ὙΘΤΊ "23, 
ΟΡ. Κεῖ]. Τηο οοπίοχί δοηθγπιβ δἷ8 διυβῦτηρ- 
ἰΐου, ἐμαὶ (πἷ8 Ῥῃταδο ἀδθποίθθ ἰἤο80 ΡΆΓΤΙΩΘΏΤΒ 
ψϊοῦ; ὈοΪοπχοᾶ ἰο {9 δἰ κι -ὈΥΐ δὲ δίοηθ, τ} 116 
(86 Οἵ 6 ζαγι,θηἰβ ὈοΘ]οηκοὰ (ὁ ἷπι δῃηὰ δἷ8 ΒΟΏΒ 
δἰἶκο. 860 οἶμον υϑτῪ ἀϊνογυβϑθοὶ Ἔχρ δηδίϊοπϑ ἴῃ 
Κοὶ!. Θοδβοηΐϊαϑ γϑίοσβ (6 νψογὰ ἴο (86 ουτγία᾽ 8 
οΥ̓͂ (0 ἐΔΌΘΓΡουΔοϊο---Δὴ ἱπιοτργοίδιίοη το ἀ068 
ποὲ δοοογὰ πὶιὴ ἐδ 6 ΘΧΡΙΔΌΔΙΟΥΤΥ οχργοβδίοῃ. “ ἴἰὸ 
ἀο ϑευυΐοο ἰὰ 86 ΒΟΙΪΥ οἷδοθ᾽ [χχχυ. 19]. Ῥον- 
Βαρ58, ἴῃ δοοογάδῃοϑ ψ10} [86 ταραπίῃρ οὗ ὙῪΡ̓ ΤΙ. 
[1 ἀοδβοϑηΐ9]7, (ἢ 8 ῬΒΤΆ56 ΙΔΔΥ ἀδεϊκηλίο δὴ οχ- 
δαρίϊοηΑ] Ἰεϊηὰ οΥ͂ οἰοιἰη, ἰο Ὅ6 αἰδιϊη κυ δ δὰ 
ἔγουι 8}} οἰδοῦ ζαγιη)θηίδ. 

Ὕ. 7.ὲε Ουρηάι ἰοη οΥἹἨ Ῥιαϊιίῳ ὑκ ἰὰς Κιἰϊμαῖ Ἐ7οτ- 
δλύρ, ἰλὲ ϑαῤδαίλ, τοτα. 12-17. Οοποϊμείοη, 
ΥοΓ. 18. 

ΤῊ Τόδλον ἩὙΠΥ (ἢ 6 ΟΌΒΕΤΎΘΠΟΘ οὗ ἰπ 6 6 ὈΌΔΙ ἢ 
ἦα Ὦ6ΥΘ διηΐῃ 80 δίγϊ ον ἱηοαϊοαϊοα, Κοὶϊ ὅπάα ἴῃ 
[86 ἕδος {(ἰῶὺ οη6 εὐἰχὺ ΘΑ δ᾽ γορχαγὰ (ἢ 6 πορίοςες 
ΟΥ̓ [86 ΟὈΒΟΥΥ͂ΘΏ6Θ ΔΒ ΟΣ βη1 0]6 ἰῃ ἰΠ 6 ΘΟΏϑίΓΌΟ- 
ἰἴοπ οὗ ἃ στολαὶ νοῦ ἀϑεϊρηοά ἴον (89 ΟΣ ΐρ οἴ 
Φοιονα;. αι  ανὶγ Κηοῦεὶ. Βυΐί {6 »εγρείωμαϊ 
ΟὈΒογυδη68 οὗ ἴῃ 6 δα ἢ 18 Βοτο επ͵οϊη6α--- 
ἴαοὶ νοῦ Ἐ αὶ ἰτηδο] δὐΐοτ σαγὰβ ποίϊοθϑ, δὲ 
ἩΠἰσὮ ἀο68 ποὶ δοσοτὰ πίῖϊἢ {ἢ }8 τηϑγοῖν ουϊνδτὰ 
ΤΟδΒΟ 0. (ἢ 6 ἐπλιποίΐοπ. [1{ βἰιουϊὰ δἷδο Ὀ6 οὔ- 
δοῦν ἐπαὶ ἴῃ ΧΥΧΥ͂. 1 δ,α. (86 δοῃηπιδηα τοδροοί- 
ἰὴ ἰ86 βαῦ αι ἢ Γοσυγδ δραΐϊῃ, δὰ {8 {119 ῬΓ6- 
οοὧφθβ {πη οτὰον σοποογηΐηρ (86 οτοοίΐοη οΥ̓͂ (ῃ6 
(Δρογηδο]9θ. 6 Βα δι Ὀδϊοῦ ροα δι 6686} 14}}} 
ἰο (ἢ 9 Δ ΌΘτηΔοΪ6 δηὰ 86 ἰοΙηρ͵6 85 (ἢ ΟὈ τ᾽ ϑι8δη 
ϑδυηάηγ ο ΟΝ τ δι π ΟΥΒΕΪΡ.---Α δίκη ὈΘῖνσοϑε 
0 δῃᾶἃ γοῦ. 7 6., δο ἴο δρϑδΐκ, ἴθ ῬΌ])16 
αΥπδοΪ οΥ͂ ἰπ9 ταοϊδίϊοῃ Ὀείποοη Φεβονλ ἢ δηθὰ 
[8γ86]ὲ. Ηδηοοῦ Ὀγοδκίης ἰἢ 6 δ ὈΌΔίἢ ἰδ ρα ἰδ οα 
885 ἃ οδρίίδἱ οτΐῃηθ. Τῆιΐβ ἀοοπὶ ἷβ ὑνγὶθο ἀ6- 
πουηοορᾶ, δηὰ ἰΠ6 ΒΑΌΌΔΙΙ ἰ(86]7 ἴθ ο4]16ὦ ὉΓ {86 
επρβαιίο πϑῶθ ᾿Ξ ΓΞ. “ῬΓΟΡΕΥΙΥ," 8878 
Κποδοϊ, “τοδί οὗ γοβί[αἷπο88 [υλό ἐν Κιλισξκει 
ἑ, 8.. Θη ἦγθ Τοβὶ, δοιῃρ] οἱθ δυδηἀοητηοηί οὗ Ὀσδὶ- 
τ688, ἐῃ9 σοπιδὶ παίΐ ἢ οὗἉ ΒΥΠΟΠΥΙΙΒ (7) ΘΠ ΔΏΟΙη 
(86 ποίΐοη (υἱά. χ. 22). Τμἷδ ἰδτπ) 18 ΔΡΡ] δὰ 
ΟἿΪΥ ἴο ἰδ ΒΔΌΡΑΙἢ (χχχν. 2; [ον. χχὶϊὶ. 8), (89 
ἀΑΥ͂ οἵ αἰοποιηοηὶ (67. χνὶ. 8] ; χχὶϊὶ 82), δῃᾷ ἴοὸ 
89 βενθαιίοαὶ γϑαν (ἴον. χχν. 4)" --- αὶ! ἔδθοὶθ 
οοηίγαϊπϑα ἰο ἰδἴκο (ἢ σοῦ 8 οὗ τοῦ. 18 ᾿ἰς γα Ϊγ. 
Αοοοτάϊης ἰο χχχὶΐ. 16 (9 (80]68 8180 6ΓΘ ἃ νοῦ κ 
οὗ αοἀ. Οαἷγ, ἢθ βηγβ, γὸ 8.6 ποὶ (0 ἰδίηκ οἵ 
8 Ὀοάϊ)γ ἥηρον οὗ Θοἃ 85 ἰαρ)οὰ ἴῃ {86 βἰδίε- 
τιϑηὶ δῦοαί ἰπ0 (8068 Ὀοΐης πυὶιοη πεῖς Η 8 
ἤηγχον. [Ιἐ ἷβ ἰγῦο ἰμλὶ Μοβοβ' σο-Ορογδίϊου τὶ ῖὰ 
Φοπονδὴ (ον δ6 ἀϊὰ ποὶ ποοᾶ ἴο ὃὉθ οὐ ἰΠ6 πιουῃ- 
ἰδἷη ΤΟΥ ἀΑΥΒ ΤηΘΡΟΪΥ ἴῃ οτος ἰο τϑαϑῖνα (89 
ἰΔὉ]668) 8 ἰο Ὀ0 οΘοηοοίϊγοα δ δϑβοϊυἱ οἷ τπηον κοὰ 
ἰὰ οὐ δ δυιϊβουῖΥ δηὰ δυϊβοσθηῖρ. Οοπ͵θοίυγοῦ 
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οἱ ἐδθ δἷσϑ οὗ ἰδ (8168 σἱά. ἴῃ ΚοΙ].Ἐ ΑἸ]εκοά | νἱάο, κῃ (ΠΟ Κ ὁποῦ ποῖ ἴο Ὀύοακ τὶ {μον οὐσὰ ποϊ κὈς, 

οομιτδαϊοιΐ οπΒ υἱά. ἴπ Κποῦεὶ, Ρ. 810. το δὲ Βαγο Ὀδδο ἰ00 ὮΘΑΥΥ ἴοτ ΔΩΥ͂ σδθ ὈυΪ ἃ βιαπιδο ἴ0 ΘΕ 

ἄονῃ ἴδα πὴυπ8᾽η. ΑΒ ΠῚ} πόσο Ἡ γί 6 ἢ οἡ Ὀοΐἢ οἰὰ 8, 
4 [ΤΊιο 'οὐ]ϑε, Καὶ οἱ] τοιπιαγκα, οουἹὰ ναγὰϊν δυο Ὀθϑὴ 88 Ἰοῦς Ϊ διὰ πδὰ ἴο ονηΐαί"ι ΟἿἿῪ οηθ Βαηάνγοίὶ »πὰ δουθῃϊγ-ῖνο πογάδ, 

διὸ πτὰο κ ἢ ἐπιοσχίυγ οὔτ δὺῖκ (Ἰἷο τς ἢ ἘΊΟΥ 6 Γ6 ρηΐ); | αὶ Ἰϑησίῃ οὗὨ δϑυυὲ ἵνο ἴβοϊ κῃηῶ δ νλάδτ οὗ οὨΘ διὰ ἃ 417 ἴϑοὶ 
ἔος ἴπο δίοπο ἰαδίοια, ὁδοὶ ἴυΓΣ ἴδοι Ἰος δῃὰ οΥοσ ἵ.ὸ ἴοοϊ οὶ μανο ὕϑϑῃ διωρίο.--- Τὰ.) 

ΤΗΙΒῸ ὈΙΝΊΙΒΙΟΝ. 

ΤῊΕ ΓΤΕΟΙΒΙΑΤΊΟΝ ΑΒ5 ΜΟΘΙΕΊΕΡ ΒΥ͂ ΤῊ ΓΑ͂ΡΒΕ ΟΕ ΤῊΞ ΡΕΟΡΙΕ, ΑΝῸ ΤῊΞ ΙΝΤΈΝΒΙ- 
ΕἸΕῸ ὈΙΞΤΙΝΟΤΙΟΝ ΒΕΤΥ͂ΕΒΕΝ ΒΕ ΗΟΥΑΙ ΑΝῸ ΙΒΒΑΕΙ, Αϑ ἘΧΡΒΕΒΒΕΌ [Ν᾿ ΤῊΕΒ 
ΜΟΒΕ ΒΙΕΒΑΒΟΗΙΟΑΙ, ΟΟΝΒΤΙΤΌΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΤΒΕΟΟΒΑΟΥ. 

Οπαρο. ΧΧΧΙ͂Ι.- ΧΧΤΙΥ͂, 

ΕἸΗΘΊ ΞΕΟΤΙΟΝ. 
Ὧ8ο Ἐτϑοιίοι δηᾶ Ὁ οσβῃὶρ οὗ τ86 Θο]ᾶδθη Οαἱἶ. Οο᾽ κα δυᾶδειηδηῖ δη ἃ Μοδοι' Τηϊοτ- 

οϑδδίοῃ. ΕΠ Δῆροσ. ΤῈ οπΐθῃοο οὗ Ὠοδδίσυοϊίου οἱ ἴ896 Θο]ᾶδιηι ΟαἹζ, δὰ οὗ 
Ῥυμέδδιηθαῖ ΟἹ ἴ᾽86 ῬΘΟΡΙ6. 8ο Οοπάξϊτίου 8] Ῥασᾶοι:ι. 

Οβαρ. ΧΧΧΙ͂Ι. 1--83ῦ. 

Α.--ΤῊῈ ΘΟΟΙΡΕΝ ΟΑΙΕῈ, 

ΞΕ. 1-Ὁ. 

1. ΑνΤ ψΒθη (Π6 ΡΘΟΡΪΘ 6 Ὁ (μα Μοβοϑ ἀϑ᾽αγοᾶ ἴο οοῦιθ ἄοψῃ ουἵ οὗἁἨ [4ονσῃ ἔγοι] 
{86 τπηουῃῦ, (Π6 "ΡΞ: ϑλιΒογοα ὑμοιβοῖνοβ ἱοροίμον αηΐο ΑἌγοῃ. δῃὰ βαϊά υηΐο Ηΐπ, 
Ὅρ, τῆβῖκο ὺὕ8 ροΐβ' ψ ΒΟ 888}} γροὸ ὈδίΌΓΘ υ8; [ὉΓ αϑ (ογ (8 Μοβεβ, (89 πιδὴ δα 

2 Ὀτουρδῦ υ8 ὕρΡ ουΐ οὗ {86 Ἰαπά οὗ Εργρί, ψὸ νψοὐ [Κηον] ποὺ ψῇδῦ 18 ὈΘοΟμ.6 οὗ ΕΠ]. 
Απὰ Αδγοη βδϊα υπίο ἔβοι, Βγθαξ [ῬΙῸςΚῚ οὔ Ὅ86 ρο] άθη θαγ- τῖηρβ [Γ]ΠΡ8], τ Ὠ]οἢ ατὸ 
ἴῃ (6 6815 οὔ γοὺγ τῖνεθ, Οὗ ΥΟῸΣ ΒΟΠΒ, 8ηα οὗὨἁ γοῦν ἀδυρ ύθγβ, ἀπα Ὀσιηρ ἕΐόπι αηΐο 

8 τΏ6. Αμά 8]} ΓΠ6 Ῥθορ]6 Ὀγαᾶῖο [ρἱυοἶκοα] οὔ (16 ροϊάθῃ οδγ- τ ηρϑ [τ 08] ΜὨΙΟΣ 
4 τὐεγα ἴῃ (6 ὶν ΘΆ18, δῃα Ὀτουρδὺ ἐΐσην απο Ααγοη. Απα Βο σϑοοϊνοα ἐΐεηι αὖ [ἰοοῖκ 
Τότ ἴσοι] ἰμοὶν Βαηά, δῃὰ 1Ἀβϑῃϊοηθαά 1ὃ ΜΠ ἃ στανίηρ ἰο0], αὐἴοσ μ6 δα πηδᾶθ 
[δηὰ ΒΘ τη846] ἰζ ἃ πιο] θη 0817: δηὰ {Π6γ 8614, Τοθ6 δὲ [86] ἰδγ ροΐβ, Ὁ [βγδοὶ, 

δ ψϑ οι Ὀγουρδῦ (866 ὕΡ ουἱὲ οὗ (86 ἰΔηα οὗ Εργρ. Αμπὰ βοὴ Αδγοη ΒΔ} {ζ, Ὦθ 
011} δὴ Δ᾽ Ὀοΐοτο Ὁ; δῃὰ Αδτίοῦ τηδαθ ἐπε ν 8 κερὰ δα βαϊὰ, Το- ΠΙΟΙΤΟῪ 8 8 

6 [δαβδὶ ἰο δεβοσδῆ. Απὰ {ΠΟΥ͂ ΤΌΒΘ ὕρ ΘΔΥΪΥ ΟἹ (86 ΠΊΟΓΓΟΥ͂, ἀπ οἤδγοα Ὀυγηΐς- 
οβδσῖηρβ, δηα Ὀγουρῦ ρΡοδοο- ΟἸτίηρβ; δμὰ [1.6 ΡΘΟΡΪο βαὺ ἀόνῃ ἰο οδ΄ δπὰ ἴο αἀσίηῖ, 
Δα ΓΌΒ6 ὉΡ ἴο ΗΪΔΥ. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΘΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 
1. [7ὲ:.1. ὉΠ )δὲ [6 ΒθγΘ οοπῃϑοίθᾶ [ἢ 6 ρὶ υγαῖ γοσῦ, διὰ 'ῃ τοῦ. ὁ τ ἢ ὁ Ρ] αγαῖ ὑσοῦοσμ, δ ἐμαΐ [89 Α.Υ͂. Υ 

ϑεϑῦι ἴο Ὀ6 οοττροῖ. οι ἐδ ἔδστη ' υβοὰ ΟἿὟ οἵ ἴδ ροϊδϑῃ οδζ, απὰ ἴδον [1 πὸ [πη] “Δ Ὅοη ἐδδὲ ἐξ τοδυτοὰ ἴο φμν ϑηκ 
οἷοο. Ῥτγούδυϊυ ἴ}1» ΡΙΏΓΑΙ τοὶ δὰ ΡΥΓΟΠΟΠ ἢ δ᾽ Ὁ ̓κθι ΓῸΣ {16 γεν μη ΡΟ" οἵ Οἰϑε αὐ υἰϑδέης ἐδ 9 Δ 29 ἃ .}αἴι6 ΠΝ 9 οὗ 
189 ον κυάδ οἵ νυϊγιμοίδῃ. Ὑοιὶ ἰῃ ΟἾΔΟΥ σδδοα6, 6. ρ., υάκ. χί. 24; χτὶ. 23, 24, [6 δἰκζυϊαῦ γοεὺ 16 υδοὰ οὗ 6 βοαίμϑῃ 

8 [Ὸ Ἰοανο ἴδο Α. Υ͂. τροη  οτίπμ, ΟΠΥ δη δ᾽ [ἐπείη “ ἀπᾶὰ δ᾽ (ογΓ “οἴδν ἢο "δᾶ : ναυΐ  τοῦμὲ Ὀ6 οοηΐροοοοα πὶ (ἢ 6 
Ρδδεαφο ἰδ οὐδοῦχο. Υἱὔται, Θεδοη 08, Καοροὶ, ΜΙ δατγον, ΟἸαίσα, Βοδοοιι α ες, σουῖϊ,, Κυτῖδ, κά οἴδεξό υπὰδυτδιμυὰ ΔΓ Ὁ ν6 

-- 2 ὝΠ (εἰά. 2 Κίπρε τ. 23), τηδδυίης “ὁ ὕαᾳ." 1ὲ Οοσῦζα ΟὨΪΥ οπο6 τοοζο, υὲΣ., 168. γὙἱ}|. 1, τδοτο 1ξ πιοδῦδ “δ ρϑὴ " (τιοίαὶ 
"Υ 

91γ7}.). Ι{|Π6 πογὰ Π6ΓΘ πιοδῃβ "ας," ἰδ Ἢ πιυδέ τόδη “ Ὀοπηάᾶ ἀρ," δὲ ἰμ δοϑα [ξ τοοσὲ ὨΔΙΌΓΑΙΥ ὅοε5 (ςοπιΐοᾳ ἴγοϊα 
τἷἷν , ἡ -ὠ 

ἼΥ, υοῖ Ὕ) του ἢ ἰἰ [2 αἷδο υδοὰ (Ὀυϊ γαγο}ν) ἴω ἐδ 50ῃ890 οὗ “ζυγαι" οἵ “ ἰλβῃίου." Ὧ7ο δῖὸ ἰμογοίοσο οοιῃ ροὶἹϑὰ ἴο 

ἀοοίο τρλί με! Υ δεοοογάϊησ ἴο (ἢ6 δοῆπα0. Αμηϊπεὶ ἢ Α. Υ͂, γοηδογίπα [5 ο Ὅο ὑτκεοῦ ἔπαὶ ἃ πεοϊέοπ ἴτῆδσο που ϊὰ ποὶ ὃο τηϑᾶς 
{ὑ2ἰ1} ὁ ργουίνη ἴυοϊ. Τι}6 ΓΟΡῚΣ, ἔπᾶὲι1}8 ἴου! ψσπβ ὑδοὰ ΟὨΪῪ ἴυ γμοῖ15}} {δ ἱπιᾶκο μοῦ ἰςϊ 89 οαϑί, 6 ἃ [ηἼῸ δδοιιεηρί, ηά 
ΣΘΟΤΡΟΥΡΥ τραπίγοα 8 ἴω τοδογί (ι {{Ππ| ἀυνΐίοο, δα ρῃῦνα Ηγ 16 Α. ΄.. Ὀσὲ τον διγαηιϑαὰ ὉΥ 1}16 «σαι τ 4] σοηδίγῃοιίοη, οΥ̓́ ἢ» 
ψεγθης {ἴ|ὸ π.8᾽ υΓ4] γοΐδίίου οὗ ἱ 20 "»οένφοη ἴ06 ἔνγο ὁ δύδεα, “ πδη]οοοὰ ἰς ἘΠῚ} αὶ κτονυΐος ἰου],"" δπῆ, “ τοδάο ἐξ ἃ πο] 68 
6617." ΤΤ8ὸ οἴδογ σεμάοσιορ, που ὕᾳ: “ἢ ἴτουῖκ ἰξ ἤτοι (δον βαρ άδ, δηὰ ὑὈουπηά ἰδ ἂρ ἐἰῃ ἃ ὕδᾳ," εἰο.--Τὰ. 
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Β.--ΟΟὉ Β 9 ΡΟΜΕΝΊ, ΑΝῸ ΜΟΒΕΒ’ ΓΝΤΕΒΟΕΒΞΙΟΝ. 

όογα. --14, 

1 Απά Φοβουδα βαϊά υὑπίο Μοβοβ, 60, γοί ἴθ ἄοτη, ἴῸΣ (ΠΥ Ρθορὶθ, ψμῖο (ποῖ 
δτουφσίοϑὶ ουὖ οὗ ἰ86 Ἰδηὰ οὗ ἘδγΡί, ἢαγῦθ οοττυρίρα ἐλοηιϑοῖνοδ [ὈοΒανθα σοΥΥυρΕγ] : 

ὃ ΤΠΘΥ͂ Βαγθ ἰυγηθα δ8149 χυΐοκ]γ οαὐ οἵ [86 ΨΑΥ ψΒΙΟΒ 1 οοπιμηδη θά {μ6πὶ: {ΠΟΘ Ὺ 
Βδᾶνῦθ τηδάθ {μι ἃ τη] 6 ς8]}, δα ἤᾶνθ ΟΣΒΒΙρροα 10, δηά αγο ββογβοοα {μογθ- 
υπΐο, δῃα 8814, ΤΠ οθο δέ [816] [ΠΥ ροάβ, Ο ἴβγβοὶ, οι παν Ὀγουρδῦ [866 υρ οὔξΐ 

9 οὗ μ9 ἰδῃὰ οὗ Εργρί. Απὰ “ βουβὴ βαϊὰ υπΐο Μοβοϑβ, 1 μᾶνὸ βθθμ ΛΝ ΡΘΟΡΙο, δηά 
10 Ὀ6ο]α, ἰΐ ἐδ ἃ Β πθοϊκθα ρϑορὶθ: Νον ὑπογοίοσθ 1 τὴ 8]ο πο, [δύ ΤΥ ταὶ ΠλΑΥ͂ 

ΜᾺΧ Ποῦ ἀραϊηδὲ (θα, δηὰ ἰμδὺ 1 Π.ΔῪ δοηβυμηθ ἔμθῖὰ: δηα 1 Μ}}} τηδῖκα οὗ [866 δ 
11 ργτοδῦ ἡδίίοθῃ. ἀπά Μοβοβ βοβοιρδί “6 ονδᾺ Ηἷ8 αοά, δηα βαϊά, ϑδοναιι, πἢγ ἀρ ἢ 

ΔΠΥ τγϑῖἢ ΜῸΣ δοΐ ἀρδίηβὲ {ΠΥ ΡΘΟρ]6, ψ Β] ἢ τμοὰ Παβὺ Ὀσουρθῦ ἔτ ουΐ οὗἉ [8 6 
12 Ἰδῃὰ οὗ Εγρὺ ἢ στοῦ ρΟνΟσ, δηα τ] ἃ τ Βαπα ἢ ὙΥ̓ΒΟΓΟΙΌΓΟ βῃμου]ὰ ἐλ 6 

ἘργΥρθδηβ Βρθδῖ, δῃὰ β8Υ, ΕΣ τα ἰβο 16 [6011] αἸά πο Ὀτίορ ποτὰ ουΐ, ἴο Β᾽6Υ θὰ 
ἴπ {86 τηουπηίβίηβ, πα ἴο οοηϑύταθ ποῖ ἔγοτα ἴΠ6 866 οὗ {86 οδυί ἢ Τυτγῃ ἔγομα 

18 τὩγ ἤδγοθ σγϑίῃ, δπα σορθηΐ οὗ {818 6ν}} δρδϊηδί ΠΥ ροορΙθ. ΒδιμθιαοΓ ΑΡγδῆδῃι, 
8880, δηα Ιδ5Γδο], ΠΥ βοῦν δηΐβ, ἴο τ βοῖὰ ἰδοῦ δαγοδὲ Ὁ. ἰμἷπ6 οσ 86], δῃὰ βαϊἀβὲ 
υηΐο {πο ηὶ, 1 11] τ ΕΡΙΥῪ γουγ βοϑᾶ 88 [86 βίϑιβ οὗ βδδυϑθῃ, δβῃὰ 411] (818 ἰαπὰ ἱἰμδὲ 1 

14 μανὸ βρόκϑῃ οὔ 1} δ ὉηΐΟ ὙΟᾺΓ 8064, 8η4 {ΠΟΥ 888}} ἱπῃοΥῖῦ ἐξ [ὉΓ ἐνοσ. ἀηὰ 
Φφοδονδὰ τοροϑηίοα οὗἁ (δ 601} ἩΒΙοἢ Βα ἐπβουρμὺ [[Βτοϑίθηϑα] ὑο ἀο υπίο κἷβ ρθορ]θ. 

Ο.--ΤῊῈ ΤΈΙΑΙ, ΑΝ ΡΟΌΝΙΒΗΜΕΝΤ ΟΕ ΑΑΒΟΝ. 

όσα. 16--24, 

165 Αμπᾶ Μοθοδ ἰυτποῦ, δηα ψοηὶ ἄονῃ ἔσγοιῃ (86 τιουηΐ, απὰ (9 ἔτοὸ [80]68 οὗ {86 
(ΒΕ ΠΔΟΠΥ͂ 106 76 ἴῃ ἢ18 Ὠδηά: {86 6 0]68 τύεγ6 τττϊ 6 Ομ ὈΟΓΒ {μοῖγ βιάθβ; οὴ 186 ὁπ 

16 8146 δῃὰ οὔ {86 οὐοὺ τυεγό ἵ8Β6γ τὶ θη. Απά {δ6 {80]65 τῦόγο {π6 ποῦὶ οὗ σαοά, 
17 δῃὰ ἰμ9 νυϊθηρ τσα8 ἰΠ0 τυ ηρς οὗ αοα, στανθὴ ἀροῦ {μ6 (Δ 0].ε8. Απά πθει 

Φοθδυδ μοαγὰ ἴμθ ποῖβθ οὐἨ [16 Ῥθορὶθ 88 ἰπεὺῦ βῃουϊοά, 6 βαϊὰ υπίο Μοβοβ, 
18 Τλενο ἰδ ἃ Ὠοΐδο οὗ δῦ ἴῃ {π6 σϑ!!ρ. ΑἈμπα ἢ βαϊ]α, 1 ὧθ ποῦ 186 νοῖΐοϑ οὗ ἐΐδηι ἐδαξ 

Βῃουΐ [ὉΓ ΤΑΔΒ(ΘΓΥ͂ [Ποΐβ6 οὗὨ [86 ΟΥ̓ οὗ ν]ούογγυ], ποίπο ὧδ ἐξ (86 γοΐοθ οὐ ἐδδπι ἰλαξ 
ΟΥῪ ἴον Ὀαοΐπρ οὐθγοοιιθ [{86 ΠοΪ86 οὗἨ [88 ΟΥ̓ οὗ ἀοίδα:] : διιξ {πΠ6 ποῖδβο οὗἉ ἐλεπι ἐδαξ 

19 βἷηρ [οὗ βἰῃρίηρ)] ἀο 1 Βοασ. Αμα 1ξ οϑπγθ ἴο Ῥ888, 88 Β00ῃ 88 ᾿6 ὄἽϑῖηδ ῃἰρῇ ὑπίο 
[Π6 σϑρ, ὑμδΐ 86 Β8 107 {86 οΔ] ἢ, Δηα [86 ἀδποῖηρ : δηα Μοβοϑ᾽ δῆγεν παχϑα δοί, δηὰᾶ 

20, Πο οδϑί 86 180]68 ουΐ οὗὨ δὶΒ Βαπάβ, δῃὰ Ὀγάῖκο ἵμϑῖι Ὀδηθδίμ {μ6 τθουὰηΐ. Απα ἢ6 
ὕοοῖκ (86 ς8}}7 ψ ΒΟ Β (ΠΟΥ μδαὰ τδάθ, δῃὰ Ὀυτγηῦ ἐξ 'ἰῃ {86 [π|0}}} το, φῃηὰ ρστουπά ἐξ 
ἰο Ρονγάογ, δηά βἰτανοα [βοδίίθγθα] ἐξ Ὁροὴ 186 τίου, δῃὰ τδάθ {π6 οὨ ] άτοῃ οὗ 

21 Ιβγϑϑὶ ἀσὶηκ οὕ ἡ. Απαᾶ Μοβοβ βα!α ὑπίο Αϑγοὺ, ΤΥ Βαὺ ἀϊὰ (8. Ῥϑορὶο [δαί ἐμἷβ 
ῬΘΟΡ]Ο ἄοῃθ6] υπΐο {866, {μαὺ ἴμδοὰ Βαβὲ Ὀγουρθῦ Βὸ σγοδῦ ἃ [8 ψγοδῦ] βῖι ἀροὴ ἵΒοτὰ ὃ 

22 Αμὰ Αδοῃ βαϊά, 1,δὐ ποὺ {86 ΘΗΡῸΣ οὗἁὨ ΤΥ ἰογὰ ψὰχ Βοί: ἔβοι Κπονοβί (ἢ 6 Ρ6Ορ]6, 
28 ἰμδὺ {Π6 0 αγὸ δεῖ οἢ τα ἰβοβίοῦ [601}}. ΕῸΣ [414] ἰΠ6Υ βαϊὰ υπίο τμθ, Μδῖ ὑ8 φοάβ, 

ΒΊΟΝ Β4}1] ρῸ ὈΘΙΌΓΘ 8: [ὉΓ αϑ ὕογ [818 Μοθεβ, [89 τηδη ἰδὲ Ὀσουρηῦ υ8 0Ρ ουἱ οὗ 
24 [86 ᾿απὰ οὗ τς ψὸ νοῦ [Κπη0.] πο ψμδὺ 18 Ὀθοοιαο οὗ μπι. πὰ [1 βαϊὰ ὑπίο 

ἴθ, Ὑ ΒοΒΟθυοΣ δίῃ ΔΩΥ ρο]ά, ἰοῦ ἐβοὰ Ὀγοδαῖς [ρ] 06} ἐὲ οΥ᾿ 80 867 γᾶνϑ τέ 
Τὴ: ὕμ6ῃ [886] 1 οδδὶ 10 ἰηο {πμ9 το, δῃὰ ἴπθγο οδηδ ουὔϊΐ [ἢ 18 ο81} 

Ὦ.---ΤῊῈῈ ῬΟΝΙΒΗΜΕΝΥ ΟΕ ΤῊΝ ῬΕΟΡΙΕ. 

όοΣβ. 2δ--29. 

25 Απᾶ πβοη Μοβεϑ βὰν ἐπαὺ [86 ρΡ600]6 τοόγ8 πακοᾶ [πητοδίγαί η64], (Ὅν Αδτοῦ δὰ 
Τ846 Πθπὰ παὶς θα απο ἐλοὺν βῃδιλθ [84 1οἱ (6 πὶ ὉΠ γοδγ θα ΓῸΓ ἃ ὨΒβι ἢρ] διιοην 

20 {πο ῖν Θῃθῃ)168 :) ΤἬΘη ΜοΒ68 βίοοά ἴῃ (Π6 σαίθ οὗ {86 ΟΒΙΏΡ, δῃὰ 8αϊα, 7 8ὸ ἐδ οὰ (δ 
ΤΟΒΡΒ 849 [Ὑ Βοβο 18 ἴον δ ϑῆονδῃ,  ζοεέ λΐπι οοηιθ απο 6. Απὰ 81} [86 Βοη8 οἵ Ἰωμονὶ 

21 σαϊμογοα {Βοτηβοῖγοβ ἑορσοίμοῦ αηΐο δῖα. Απὰ 6 βδαϊα υηΐο (Πθτὰ, ΤῊὰΒ βαῖια Φοβόνδ, 
[186 αοα] οὗ Ιδτβ6], Ῥυΐ [Ὀυϊὺ γ6] ΘΥΘΓΥ͂ τλ8η ἢἷ8 βυογὰ ὈΥ͂ ΐβ βία 6, απά ρὸ ἰῃ 

διὰ ουίΐ [φὸ ἰο. δῃὰ [γ0] ἔτοτα ψαΐθ ἴο ζϑίθ ἱβσουσμουῦ [16 Ολταρ, δηα 5Β]ΔΥ͂ ΘΥΘΓΥ τδῃ. 
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28 ἷβ ὈγοίΒου, δῃα ΘΥΟΥΥ τηδῃ ἢΪ8 ΘΟ ρϑηΐοῃ, δηἃ ΘΥΟΣΥ͂ ΤΩ8} Π᾽5 ΠοΙρῦθοσ. Απά (ἢ6 
ομιϊάγοη οὗ 1,ονἱ ἀϊά δοοοσάϊηρ ἴο {μ6 πογὰ οὗ Μοβϑϑ: δῃα {Ὦἢργθ 16}} οὗ [Π6 ΡθΟρ]θ 

29 ἐμαί ἀδγ δρϑουΐ (δ γϑα ἐπουδβαηά θη. ΕῸΣ Μοβεβ δὰ [πὰ Μοθ68] βα:4, (ὐόῃβθογαῦθ 
ΟΌΥΒΟΪν68 ἰο- ἀΔΥ ὑο Φομοόνδῇ, ουύθὴ ΘΥΟΣΥ ΤΏ ὌΡΟῚ [δρϑ]η80] [18 Β0η, δπἃ ὉΡΟΩ 

ἐπχοίμοι] ἷβ Ὀτοίδοῦ; ὑπδῦ ἮΘ ΤΛΔΥ ὈΘΒΙΟΥ ὈΡΟη γουῦ 80 88 ἴο ὈΣΙΠρ' ὈΡΟῚ ὙΟΌΓΒΘΙΥΟ8] 
ὃ Ὀ]οβδίηρ (Π18 ἀΔΥ. 

Ἑϊ. --ΜΟΒῈ ̓ ἹΝΤΕΒΟΕΒΞΙΟΝ, ΑΝῸ “ΕΒΟΥΑΗ 5 ΟΟΝΡΙΤΊΟΝΑΙ, ΡΑΒΌΟΝ ΟΕ ΤῊΣ ῬΡΕΟΡΙΕ. 

γεν. 80-8ὅ. 

80 Ααά!ὶξ οδπι6 ἴο 888 οὔ {8 ΤΟΙΤΟΥ͂, ὑμαὺ Μοβοβ βαϊἃ υπίο (9 ρθορῖΐο, 8 δδᾶγυθ 
ΒΙῃπΘα 8 ρτοϑὺ βίῃ ; 8ηἀ ΠΟῪ 1 ν1}} ρὸ ἃν υπίο Φεοβονδὰ; ρογδανθηΐυσθ 1 888}] τ κθ 

31 δὴ [πι|816] δἰοῃμδιηθηὺ ὉΓ γουγ δίῃ. Απα Μοβοϑ σοίυγηθα ὑπίο ΦοΒονδὶ, δηα βαϊὰ, 
92 Οἱ, (8 ῬΘΟρΡ]6 αν βἰπηθα 8 ργοαὺ βίη, δῃηἃ βᾶνθ πηϑθ ἴβϑῖῃὴ ροαβ οὗ ροϊὰ. Ὑοῖ 

ὩΟΥ͂,, 17 ἰοὺ τὶ] ζυγρῖνο {πο ὲγ 810 ;---ηᾶ 1 ποῖ, Ὀ]οῦ πη6, 1 ὈΓΔΥ͂ ἴΠ66, ουὖ οὗ (ΠΥ ὈΟΟΚ 
8383 νιοὶ δου μαϑὶ υσχιίθῃ. Απὰ Φοδουδὴ βαϊὰ ἀπίο Μοβοθ, 
84 δραϊηβϑὺ πιο, ἰτα ΜΠ] Ϊοῖ ουὖἱ οΥὗὨἮ ΠΥ ὈοοΟΚ. ΤΒογΘίογο ΠΟῪ φρο, ἰοδα {πΠ6 Ρθὺρ 

Ἀοβοῦνοσ Βαὶῃ Ἴβηρα 
θ 

. απὸ ἰλθ ρίαοσο οὗ ΝὨϊοΙ 1 Παγθ Ββροῖθϑα ὑπο [866 : Ὀ6 8014, τη] ῃ6 8)06] 884}} ροὸ Ὀϑίοσϑ 
356 {Π66: ΠΟΥΘΙΓΒ6Ι685 ἴὰ (86 ΟΔΥ πθθὴ Γ υἱεῖ 1 111 ν ϑι0 {π6ῖς βίῃ ἀρο ἰμοπι. Αδάὰ 

ψοῃονδἢ οἱαρυσα [ϑυλοίθ] ὑμ6 ρϑορὶθ, Ὀϑοᾶυϑθθ ὑπ Υ ταδᾶθ {89 οδ] ἢ, νοῦ ΑἌγοη 
ΤΩ866. 

ἘΧΈΕΘΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

Οηθ οὗἩ τ18ὲὸ ρστδηάοδὲ δοηίγαϑίβ οσοηί αἰ πο ἴῃ 
1δὸ ϑοτγίρίιγοβ 18 ργθβοηίθὰ ἴῃ (δ9 ἴδοι ἐδαΐ 
Μοβϑθ οὔ ἴδ} ἰορ οὗ {16 πιουηϊδὶη Ἧ88 ανίηρ 
δὶ νἱδίοη οὔ ἰμ6 ἱδὈθτηλοῖίο, ἱ. 6., χὰ8 γϑοθὶ τἱ ηρ 
ἐπ9 τογοϊδιοη οὗ (9 ἰγὰθ βυϑίθυι οὗὐἠἨ όυθθΐρ, 
διά, 85 ἴ:6 σοηίγαὶ ἔδδίαγο οὗὨ ἱἰΐ, (9 ἰ8Δ0]05 οἵ 
πο αν, τ }ϊϑὲ [6 Ῥοορὶθ δὲ {μπ6 ἔοοί οΥ͂ (ἢ 9 
Σοουηΐίαϊι ἰῃ τον ἱπιραίοῦ66 τοβογίοι ἰο (ἢ 6 
ΟΥΒ Εἰ οὔ (δ ροϊάοη ΘΑ], πὰ ἴῃ {π18 ’ΊαΡ80 δουϑθῇ 
δβοουγοὰ [86 ΒΟ ΥΥΪ668 οὗ [[)0 τηδῇ υ.8ὲ σΔ]] ἃ ἴο 8 
ἈΠ -Ῥγῖοθί, Τὴο ΒΙΌ]6, ἴε ἰβ γα, ἰ8 το ἴῃ 
κιπάγοά οοηίϊγδδίβ, 6. σ., ἴπ 6 ἰγσγδαηϑήσυταιΐοη οἴ 
Ομ τίβὲ οὐ ἴμ:9 τηοιιηΐ οοπέγαδίθα γι (6 βΒαθῇ 9 
οὗ (δ6 ἱπιροίθποο οὗ ἰδ αἰδοῖ }]68 ἴῃ τοϊδιΐοη ἰὸ 
(}. 6 ἀδοιποπΐδο ἰη ἐΐ)6 γ8]16 Ὁ} ; ΟΥ (π6 ἰηϑιϊναι ἰοη οἴ 
180 [.οτὰ 8 ϑιιρρον σοηϊγδϑίοὰ νυνὶ Φυὺἀ89᾽8 [γο8- 
δοῦ. Βαυὶ (μἷα ΟἸἹὰ Τοδίδηηοηὶ οΘουίταϑί ἰ8 αἀἰπιϊη- 
Ευϊδεοὰ δύοντα οἱἰεῦϑ ὉΥ ἰΐβ βαθηΐο δηὰ δυιί18110 
ετδηάρυνγ. ΕῸΓ 4]} ρουϊοὰβ οὗ 1}6 ἰδίου οὗ (116 
κἰηξάοπι οὗἩ αοἀ δηὰ οΥ͂ (80 οματοαὶ ἰμ6 ἔδοί ἷ5 
ΒοΓΘ βοῖ ἴοότιῃ, {μὲ ΘΥΘΤΡῪ ἱπαϊνί 4] ροτίοα οἵ 
εἴπ δ88 8 ἀοιι ὉΪ6 Εἰ ΘίΟΓΥ ---ἰῆθ οη9 δΌΟΥΘ οὐ [86 
τηουηΐ, {Π6 οἱ 6 Ρ ὈΘΏΘΔΙἢ ἴῃ τἰ19 ΤΑ] ]6Υ: ΜἩΠΘΉΘΥΘΡ 
16 Ρορυΐδν γα 10, τυ τ {π 6 σοπηΐνδποο οὗ Ὠἰ κἢ- 
ῬγΪοβίθ, δ΄ ἀδποΐηρ δου (Π6 ρσοϊάθη οἰ, {ΘΓ 
ἦθ ἰακίης ρδοθ αῦουθ ἀροη [6 τοπχηιλῖ οὗ Ἰἰ κῃ, 
ΟΥ̓ ἰόγτοσ, δηὰ οὗ βαϊναιΐοῃ βοιῃθι ἰηρ ποεῖν δά 
τηγδίοτίοιβ, τ οἷ) αἷδο ἰὼ ἀὰθ ἰΐωιθ Τα δ Ἶ}6818 
᾿ι86 17 1ὰ Ἰαάρσιιδηῖ απ ἀο] Ἰγϑγαποθ. 

α. 7Τλε Θοἰάεη Οαἴ Δ Μάτα. 1-6, 

Ἐποθοὶ 64118 {πὸ δοοουῃηὺ οΥ̓͂ (86 ἰΔΌΪ65 ΟΥ̓ (ἢ 6 
ἴων δηὰ οὔ ιΠ6 σοϊάδῃ ο4]7 ἃ 6 δον βεϊο ἱπίθυροὶδ- 
εἴοη, Ὁ. 310. Τὴ τϑῆποὸῦ ἴῃ ψϊοῖ ἢθ αηζο] 5 
δὲβ τθουρὶ δ γ κί σῖγ ἢ] δι ταῖθβ 16 ἀ0]π 688 ἴῃ 
ΔρΡΡγοΒ πάϊς (ἢ 6 Βρί τις ΟΥ̓ (86 ἰοχὶ τ ἰοἢ ΘὮΔΥΔΟ- 
(οΥῖσοβ ἐδ 9 ὑΠΘΟΥΥ͂ δαὶ (6 ἰοχὶ ἰ8Β ἃ ραίοὶ ἡγοῦὶς 
οὕ ἱνὸ δβείθγοβθπθουβ οἰθηθπίβ. Αοοσογάϊηρ ἴο 
δῖπι, χα χὶϊἱ, 7--11 ρυοβϑηίβ δῇ δοοουηῖὶ οὔ ἰδ 6 ἰη- 
Ὀανηδοῖο, ψ ογοδ8 9 ΕἸΟ δὶ ἀοοθα ποὶ δργαίθ 
ἐδ ογϑοιίοη οἵ ἰὐ (1}} 88 Ἰαίθ δβδ οἴ δρ. σχχυ. ΤΗΐβ 
δ1}}6 οἵὗὨ οΥἱ εἰ οἶδηλ 86θῖη8 ποὶ (0 Βαῦθ (9 ζαϊηίθαί 

οοποορίϊοη οὗἉ {118 ὕθάβοι ὙὮΥ͂, ἴῃ χχχὶϊὶ. 7, Νοδο8 
5 βαϊὰ (ὁ βανθ γοῃονθά 1[η9 ἰϑῃϊ (ὉΥ νυ οι ὑπ- 
ἀουδίοαϊν ἰ8 πιθδΐ (1:6 οἰϊοῦ ΟΥ̓ ΘΘΏΙΓΔΙ ἰδης 
ΜΪσὮ 88 8 τηδίιο Ὁ ΟΥ̓́ σΟΌΓ80 ΔΩΥ͂ ΔΙΓΙΩΥ͂ Γη0 8. 
μανθ Βαὰ Ὀοίοτο ἴμ9 Ὀα]]αΐηρς οὗ ἃ ἰδ θθγπ86196) ἴδ 
ΔΎΔΥ Οὐί(δίἀοθ οἴ [89 ΘΔ, δηὰ ογθοϊοὰ ἰΐ δὶ ὦ 
ἀἰβίδηοθ ἤγοτα ἐμ οδιῃρ; δι βουρὰ {Π 6 γΓοϑβοῦ 18 
υὐ]οϊάοα (πγουριοῦΐ οἰἰδρΒ. χχχὶϊ. δηὰ χχχίν, 
ἴῃ ἴθ ἰδουρῶί οὗ 6 οοπάϊτἱοη} δοραγαϊΐοη δ6- 
ἰνθθὴ δε δον δὰ (ἢ 6 οΔΙῚΡ οὗ (86 Βἰη Ὁ] ΡΘΟΡ]ο, 
οΥ̓ οὔ δῃ ἰπιδθηδὶ δὰ ἘΠΘΡΡΓΟΛΟΒΔΌΪ θη 688 οὗ 7680- 
γδῦ, ΟΣ ΡΤ θ56 ἴῃ 8 βί υἱοί ἕοτα οὐδ 9 ΔἸ ΘΡ ΤΟΥ. 
Α8. (89 ΡΘΟΡΪ9 δἱ ᾶὅτϑι (χχ. 18,19) ζαυὸ ργονοοαδίίοῃ 
ἴον “89 ΒΙΘτ ἢ 68] τοίου ν ἰοὴ Μοβοβ 
8{1}} Ῥγου βίο ΠΥ δ πἰβίθυδ, 80 ΠΟῪ ὈΥ͂ ἰδοὶν 
Κα  Ἐ ΒΘ Υ Βαυθτηδα9 ἰἰὶ βιτίοιοσ. Ηρτα Ὀθ]οηβ8 (ἤ9 
οἰγοαμπηδίδποο (δὶ (μον οου]ὰ ηοἱ ἀπάατο [86 Βρ]6ῃ- 
ἀοῦ οὐ δίοφοβ᾽ ἔδοθ. Τδμδί (16 Γ68] ἰΑ ὈΘΓΏ806]6 8 
ποὺ Β6Γγο ἰγοαιϑα οἵ, ἰΒ αν ἀθηὶ ἤγοπι [μ6 ἔδοί ἰμδὶ 
Δο868 δὶ 0066 ΔρΡΡΙ 6 ἰο {Πϊ8 (6 116 πλτὴ68 “ἰθ0ϊ 
(ον ἰδ ὈΘτη86}]6) οὗ (6 ἰθ5. ΠΟ ΠΥ "ἢ ἰπ (ἢ 8 8689 
ιπὺ Φ 6 ονϑ ἢ ῬγᾺ8 ἰ0 ὈΘ 80068810]0 ἰο (6 ΡΘΟΡΪΘ 
ΟὨΪΥ δἱ ἃ αἰβίδηοο ἔγοπι (9 δαπρ. Ἐ Ασοογάϊης 
ἰο (86 ἴδ} Πὰν δίγ]6 οὗ οἰ εἰοΐβαι 6 1ά6α οὗ ἃ 
ΒΆΠΟΌΔΥΥ ΔΑΥΪ8Β08 ΟἿΪἮ ἰῃ οοῃῃροίΐοη πὶ ἢ (89 
δοίυα] Ὀμυϊ αἴης, τ ΒΟΓΘ85, οὐ ἐΐ ΘΟΠΙΤΑΓΡΥ, ἴῃ 
ἴδλοῦ [89 1468 οὗἨὨ (80 ΒΒποίΔΥΥ ἰοπρ ργοσοάοα ἐἢ9 
ϑγθοίΐοη οὗ ἰμ86 δβυηθοϊίσ Ὀυϊἀἰη, δηὰ πιΐϊμδὶ 
Μ611] δυο Ὀθοὴ 8} δ'οῃβ Ῥγου δ᾽ ΟΌ ΔΙ ΤΟΡΓΘ- 
δορηϊορα. 8,60 Γτι μοῦ σοποαϊυϑοη5 ἰὰ Καοῦοὶ, 
Ρ. 810 58α4ᾳ. [( ἰδβ ἴο Ὁθ σοῃδβἰἀοτοά, πῃ ΓΟΙΈΓΘΠ6Θ 
ἴο (88 (ΠΘΟΥῪ οὗ ἃ δουπιδἰπαιίου οὗ ἀἰ οτοπιὶ ἀοσυ- 
τηθηίβ, ἐμαὺ θδο! ρϑιΐ ὈΥ ἰ186]{ τοῦ]ά γἱο]ὰ οΠῚΥ͂ 
8 οαγϊοδίαγο, ἐΒου ἢ ΟὯ 9 Δ δά ηϊὶὶ [86 (πουρὶ 
οὗ οἀἰϊίονἶαιὶ οδῃροβ ἰο δοοογὰ ψιὶϊα ἔωγί ον ἀθ- 
γοϊορυ θη οὔ πο βδπη16 ᾿πϑιϊ ἰοῦ. Οπ (δ ἐΔ 168 
οὔ 16 ἰᾶνν υἱά. δτοδοο αὶ 81 οὐβογυδίίοηδ ἴῃ 
Κποθδεϊ, Ρ. 814. 

γεν. 1. δ ἴδ6 Ῥθ6οΟρΡ]6 δᾶΐν.---λίοποιϑ᾽ 

"Φ [ΤΊν}9 [8 οὔδοητο, {1} 6 τούργοπορ ἰδ (Δ ΔΡΡΑΓΡΘ ΠΥ {ἰ ἰ6) 
ἴο 1.6 ζηἴ πρυϊκεῃ οὗἁ [ἢ ΧΧΧί, 7 8ᾳ4ᾳ.. 1 σῇ [ ἰδ ἱπουτγτοςῖ ἴο 
ΒΆΥ ἴπδί Ἀἤούθα “δ! δ ἰδ “ ἴὴὁ ἴδηϊ οὗ {π ἴδ {Ππποπν." Απά 
δννὴ {Γ πο δὰ 80 οδ ἱρά [{, 1 ἰβ Ὠοϊ οἰδηὺῦ ΟὟ τἢλὶ ΒΤ 
σον] ὰ ἰπήΐοκῖο ἴμῶὲ ον ἨΔΘ ἴο ὃὉθ Τουηὰ ΟΟὨΪΥ ουἱμίαλεφ 
ἴδο οδπιν».-- 
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Ἰοῦς αὐδβοῃοθ τιδὰθ (0.0 Ρ6οΟρἷο 1θοἱὶ ᾿1|κ6 ἃ ΒΌΤΑΓ ΩΣ 
οΥ̓͂ ὈδοΒ βοΐ ἰιανὸ ]οϑὲ {εἰν ααθοη. 6 τουδὶ 
Θοηβίἀον τμαὐ ΒΟΥ 670 ἩΔΙιης, ἰἴο, δηὰ ἱπ 
ΒΌΒΡΘΩΒΘ, δί (89 ἴοοὶ οὔ (6 τηουπίδϊῃ ; ἰθαὶ [Π6Υ 
ἯΘΓΟ δοουδίοτηδι ἴο 860 ἱῃ ΜοΒ68 ἃ ΓΟργοβοηίἃ- 
εἶνο οὔ(8ο θεῖν {ἰΐὶ ννὰβ ποῦν Ὑδηιϊίης; (ἰαΐ Δ}} 
16 ΝΔΥ ἵγοιη Εσγρὶ (ΠῸΥ δὰ ἴῃ {Π6 1} ΤΩΘΙΔΟΥΥ͂ 
Υἶ51 010 Β᾽ σῈ8 ἴγοιη ἀοα, δῃηἃ ψογο σοηῃϑοΐουϑ (18. 
ΠΟΥ ἬΟ͵ΓΘ Σοαυϊτοὰ ἰὁο 0 οηνατὰ ἔγοῃ 81ηδ]. 
Μογϑουοῦ, ἰΠ ΟΥ̓ δὰ Βοοῦ ΒΟΥ Μίοϑε8 Ὑθηΐξ ἰηῖο 
(80 ἀδτνίζηθ88 δὰ ἤεγυ δδιηοδ οὔ [ἰἸ6 του ηςαΐπ, 
80 ἰμαὺ ἱΐ νγὰ8 παίυγαὶ ἰο ἰπλαίπο ἰΠδὲ 86 δι 
Ῥεγίϑιο, ΕὩΡΙΒΟΥΙΠΟΤΘ, Αάτγοῦ, οὐ δοσοιηὶ οἵ 
18 Ῥϑυβοηδὶ νγθ κῆ688, σου] ποὶ 58. }5[Υ̓Υ{ἢ} ὁ πὶ ἃ 8 
Μοβεβ᾽ σοργοβϑοηϊείΐνυθ. ΤΠ οΓοίΌΓΘ ἱπιρϑίί 6 η66, 
ἴδαν, Βθ; 8008 ΓΟ χίυυδ σομσοΡίΪοη8, γοχαιίοῃ δὶ 
Μοβθϑ᾽ δυάδοϊουι:ϑ τπιδρονίης ἰοο (6 ἰΘΓΓΟΥΒ οἵ 
Φ ον} ἀπὸ ἰηίο ἰην 8 01]60 τοχί οἢ5,---(Π 6861 }}}π 78, 
δηὰ ἴω κα ϊἰοη ΑΔΡΟΠ᾿ 5 τγθιὶς Π 685 88 ἃ δυ 5.116 
ἴοσ Μοβ68, νογίκοα ἰοχοῖ μδν ἴο ἰσαπδίοτγαι [86 {τἰν] 
οὗ δῖα ν" δἰ οἢ γγᾶ8 Ἰαϊὰ οὐ 1.6 Ροορὶθ ἰμΐο ἃ στγϑαὶ 
(οπιρίδἰΐοη, ἰο ἩΓϊσὰ (ὈΘΥ δυσουπιθοα. ὙΠοὶτν 
γοχαίΐου 18 ἀϊγοοίοα δραΐϊποΐ Αὐγοη, [86 Ββϑοοιὰ 
Ιοδου, τ οτὰ (ΠΟΥ ΠΟ νυ δὴ υἱοὶ} Υ 0. ὩλΑΪκ6 
{μοῖν οδϊοΐί, Ὀὰϊ οὐ δοῃάϊιίοα (μὲ ἢθ γίεϊ 8 10 
[δι δῃὰ βυρΡὈ]᾽] ΘΠ 18 ἰιἰπη86] 7 ὉΥ τοθδὴ8 οἵ δῇ 
ἐά4ο].. Τιιδί {ΠῸῪ δγὸ Ὡοὶ δδκίηκβ (ΟΥ ἴογοίχζι κοῦ 
(Ρ᾽ὰΓ4}), 18. διονση ΌΥ (9 δοηπεοοίΐοη. Εον τ} 6 
᾿ΠΘΟΟΥΔΟΥ͂, ἐθοΓοίογο, {ΠῸΥ ψ δὶ ἴο δυ δι 16 8 
ΒΙΘΥΔΡΟ 68] ἀΘΙΠΟΟΓΔΟΥ δηὰ ἃ δ ΡοΥβι (0118 ῬΓΟΥ- 
δΐρ. Τμΐβδ 18 ποί δισί οὐ Υ δὴ δροβίδϑυ ἵἴγοπι 
Φοθονδ ; ὑπο Ὺ ΟὨἿΥ τδηὶ δὴ ἰππαχο οἵ Ηΐπι ἰοὸ 
ΒΥΓΌΟΪΪ29 Ηΐδ Ἰοδάδγοιὶρ. 716 ἰαχθ οὗ {86 

ξοϊάθη οδ]ἤ, (μ9 γουᾳ Ὀ0]]} (2), Ὀογγονγοα ἔγοιῃ 
86 Εργριΐαπ Αρὶβ, Ὀυΐ ἀθδίζηοὰ δυτθο] 68}}Υ ἰο 
ΤΟργθβοηὶ Φοδονδδ, ἰβ ποῖ ΘΙΧΡΓΘΒΒΙΥ παπιρὰ ἴῃ 
(μεῖν γσραυρδί, Ὀυΐ τγδϑ ἀου {1688 ἤγουν (ἴ16 ὅτϑί ἴῃ 
(μοὶτ τομὰθ. ΖΠ8 ἰπιαρο ἰδ ἰο γσὸ Ὀεΐοσγο ἰβθ τὰ, 
8ὴ 1}}-οΠοδοὴ δγπιῦοϊ ἴον ἰμοτῃ, Βιη66 {6 ΟΣ, ὙΔϊοἢ 
Δ ΟΓδρὰβ δρδίη ΔΡΡΟΔΓΗ ἰπ {6 νΥἱβίοῃ οὗ {86 
στ Ὀΐη), ΘΟ υ Γ65 ἃ δὶ πἰ σδησθίη (ἢ6 1 Πδοσγαιΐο 
δγϑδίθμι ΟὨΪΥ 88 Βυρρ)εοτηθηίθα Ὁ [Π6 Ἰΐοῃ οΥ (ἢ 6 
οαρίο: ὈΥ 1186] {8]0πη9 ἰΐ τοργοβοιιο 6 ΕχΥριΐδη 
δοποοσρίΐοη οὗ ἀθαὶ (ο0Υ (110 χοπογαίΐ γθ ΡΟΥΘ οὗἁ 
παίυγο). Νονοτιθ1688 (116 [3 γα 6}}1 98 τὸ ποί οοη- 
εοἴουβ (Πδὲ 1Ππεἷν ἀειηαπαὰ ἱπρ] 68 δὴ Δροβίδϑυ, 
δυϑβὶ 88 ΘΓ ολπι 8180 (που 1.81 6 σου]ὰ ργο- 
ΒΟΤΥῪΘ ἴἢ 6 [8ΓΥΔ6}1|8}} ἔδὶ ἢ} ἰπ 86 ἔογιι οὗ {[16 6Ά}- 
πΟΥΒΐρ. ΤΌΘΥ ἰπ!Θηὰ (0 Δ8ϑοσίαιο “6 ουλἢ τὶ {ἢ 
{9 ἱπιηρο, δηἀ (ὁ 30 οὐ υπάοὺ Ηἰβ συϊδησο. 
Βυὶ δον ορθῖθβθθ (ΠΟΥ͂ ΑΓὸ γοβρϑοίϊπῷ Μοβθϑ᾽ 

ἐξ, 10 Βϑϑτῶδ (ὁ υ.8 ΠΊΟΓΟ παίαταὶ ἰο τοῖον Ἰδδ [11] 
ΤΟΥ ΑΤὰδ ἰο (ἢ6 χοϊδη οἀἱ ἴδ Ὀκοκπνατὰβ (0 
(Π9 Θαν- τίη, ἱπδιοδα οἵ νυν σὰ ““ οὶ τησδὲ ὉΘ 
Ὁπαογδίοοά δ8 {6 οὐοοί. Μίοτγτοονον ἰὲ πουϊὰ 
δ ἂπ ἱπνογείουῦ οὔ [86 ει ΓΔ) ογάον ἰὁ βρϑθῖ ἢγδιὶ 
οὗ (Βὸ μοὶ ϑυΐης οὗ 186 οδϑὶ υἱιἢ ἃ οἰνἶδβεὶ, δὰ 
{98 οΥ̓͂ (1.186 ονδιίῃρ (56, Ἧ (ἰδεγεΐογο ἰγϑῆθ- 
Ἰεῖ9 ν΄ῖιϊὰ Γυΐπογ, “4110 βίοις βεὰ ἴι νι 4 βῆ 
(91}1.) ᾿-τὸῷ πιοῦθ ῬγοῦΌΔὈΪο πιρδηΐϊηρ οὗ 91 

{πη “οἢ 861. Ἑ Οη Αδτγτοπ᾽ δ θσοιβε, Βθ0 γϑῦ. 294. 
ΤΒδὶ (86 γχοϊάδη σΑἸ Θοπβῖ5ι οα οἵ ἃ οοάοη ἤφσῃγο 
οὐογ]αϊὰ νῖἢ κοϊά ῥ]αῖϊο, ἱβ υτροεὰ ὮὈγ Καοῖϊ 
[Θϑρϑοΐδ!}Υ ἔγοπι [88. χὶ. 19 δπὰ χχχ. 22, 8 879 
Βασίι ἱπιαζο8 ἃτο ἀφδβογὶ Ὀ6α δηιϊ ἴῃ 16 Ἰδίοτ Ρ88- 
δῆ 29 δτο σα] εα Θυϑη “πιο [6 η τη} 9565,᾽ δηα}] ἔγοιι 
119 οἰγουπιδίλ ποθ (Βαϊ {116 πη πο οὗ [(5 ἀδβίγυο- 
εἰοπ ἐπνρ]} 168 1}}6 ὁχἑβί Θη66 οὗὨ π᾿ οάθρῃ [6οπιδ85{10}9] 
ο]ειθηῖδ. Δηᾶ [δΟῪ δεαὶᾶ.--ΤῊα ρσοά 18 Ρὑγο- 
οἸαἰπιθα. Αδτγοῦ (μ᾽ π}.8 Β6 σλ Γοϊΐονα (86 ταί ον 
ὈΥ Ὀυϊάΐης Δ δ᾽ δὺ δηὰ ρῬγοοϊδἱαιΐης δ ἔδαδδὶ (0 
δε ον δὴ ἴον (ἰ}6 ἸΠΟΓΓΡΟΎ,. 

γοεν.6. Αμπὰ οὔδτοαῦ Ὀυτηῖϊ-οἴζΓρτίηβΒ.-ΤῈ} 0 
8 Ββοιῃΐης δῦουϊ βἰη- εν πζ5 ἴῃ οοπηθδοιΐοη τὴ ἢ 
(ἷ8 ποῦν υγογβΐρ. Τ|να σὨϊοΓ θα Γ σοηἰδἰ8 ἰ8 
16 Ρεουυθ- Οἴου ρ8 δηὰ (1.16 δδοτι δοϊαὶ τη64], ζ0]- 
Ἰυνοὰ ὉΥ (.) 0 ΠΙΟΓΓΥ͂ Γεβιΐνο ζ8η)68. 

ὃ. Θοά᾽ε Χμάσικεπέ απα Ἀοδεε᾽ 7ηἰεγοοεδίον. ὝΟΣΆ. 
1-14. 

γεν.7. ΔΑπᾶ ϑόβονϑῆ δβαϊίά .---τὶ 5 ποὶ ηονσα 
Ὀρΐον τυῖλί 18 ἰαἰκίης Ρ᾽δσο ἀροη ἰδ 6 πιουηίδίῃ ; 
Ὀυῖ οὐ (86 τηουπίϑιῃ ἰξ 8 νγὸ}}] Κπον ψιθδὲ ἰδ 
βοίπᾳ οη θεῖον.---9ο, κοῖ ἴπϑο ἄοσσῃ. 1 ἰνθὶγ 
οχργοϑβίοη οὔ ἱπαϊχοαίίοπ, εδδθοιΐος νυ Μοθβοα. 
ὕ πα ον δυο} ἃ οοῃάϊιΐοη οἵ ἀοὐ᾽ δ ρΡεορίο, ἢ ̓ 8 νον 
οη {86 πιουπίαΐη δ ἰπ! ογτυαριο. 4 7 γ᾽ ΡὈΘ6ΟΡ]6, 
ει 15 δ᾽ κυ βολοι  βαϊὰ, (δοιὰ Καὶ αὐ θϑι: 0}8 
(19 [ἀχρ]αἰηΐης 116 ΡΌΓΑθ6 85 ΤΠ ΟΓΟΙΥ πιοδηϊῃς 
αὶ ΔΙο865, 88 τηρἰἰδίον οὗ (6 ρϑορὶὸ, πλυϑὶ γ0- 
Ρταβοηὶ το 9.1 Τθ6 οογθηδπὶ ἰ8 Ὀγοόκθη. Τδ.8 
1886 ῬΘΟΡΙΘ ρῥγδοίϊσα!"νγ ον (μι Ψο μον 85 
Ὀγουχκοί (ποῖ υρ ουἱ οὔ Ἐχγρί. 

γεν. 8. Τυτηθᾶ δδίδο αὐἱοῖκεῖν.---Αα ΕΓ ἼΠῸΥ 
κλὰ Ὀδδη ἴῃ 8 ὨΟΥΥΥ δύουϊ ἰι. Ηφασο ἴθ 6 συΐὶς 
ΜΆ8 δ (86 σγοδίθγ, σορ. Θκ]. ἱ --ΑἸᾶ δανὸ 
υὙυοσβείρρϑαᾶ ὶς. ὅο ΔΦοιιοναῖν Κυ ἀσο8 σοποοτηΐϊης 
{86 ᾿αζο- οΥϑ ἢ ἷ οὔ (86 Ροορὶας (ἰ81 {πον πο πὰ 
ἰο τογϑιιὶρ Ηΐπι ἰπ (ἰοῖὶτ ϑεσνίοο, ΗΘ ἀο68 δοὶ 
δΔοκπονϊοάρο. Ηδσδποθ Μψὸ ἰγδῃδίαῖθ δθγθ ἴοο, 
ἐς Τ680 ἈΓΘ (ΠΥ σοί. ἴῃ {.)86ὲ ργοι δηθὰ ἱπηδκθ 
οὔ Οοἀ ἢφθ 8668 (6 κοῦπηι οὗὨ ἰἀοΙ ΔΙΡΥ, ἃ ἀενίϑιϊ ἢ 

Ἰϑδάθγϑῃΐρ, ὃἃθ ἱ{ δὸ μαὰ Ὀτουρηὶ (θὰ ουἱϊ οΥ̓͂ Ι ὕγοπι (Π6 ΨΔΥ οὗ τουοϊμιίοη τυ ον Η6 Βεὰ σοπ- 
Ἐργρὺ ἴο ἰθᾶνθ ἰβϑῖὰ ἴῃ ἐμ6 ψ ] ἀθγη 685 (5 πιοοά 
οΥ̓͂ εἰἱϊηὰ νὰ ΐοῖ Ῥγοίοβιϑη!8 οἴϊθη οὔ θτδ δηὰ 
ἜΧΡτΟ88 ἰῃ γϑίθγθῃοθ ἴο 89 ΒΟΙΌΟΥ6Γ8), 15 10 ὃ6 
Β66Π ἷπ ἐπ οἷν αἰΐθγθῃ 09 Θοποθυῃἰηβ ΔΙ 0565: πα 
ΒΟΥ ἴλν δαἀνδῃοθὰ {μῸῪ δἃγὸ οὐ (ὁ ἀονηνηγα 
ΤΟΔα ἰ0 ΔΡΟΒΙΘΘΥ͂, ἰΒ Βῃοῃ δὺ ὁὔοθ ὉΥ (86 Ἰονία) 
ἴοδι γ8] νν ἰοἷ ἰ8 σομποοίθα τ} (Π0 ΠΟῪ ὙΓΟΓΒΒΐΡ, 
ἴῃ ἱπιϊδιΐοη οἵ μοί θη Κΐ 68. 

γον. ὦ. Απᾶ Αδίου βαὶᾶ υπῖο ᾿Βθ.--- ἢ 
ἃ τοϊδίδ θη συθηΐηρ, δυ6}} 88 8 δρὶ (0 Ζ,ΙΟΥ ὉΡ 
πἰιἢ} 8 ΒΙΘΓΑΓΟΘΏΥ, 6 ΠΟΡΘδ 0 ἀοίοῦ ἰδ θη ἔγοιι 
ἐμοὶ ἀθβίσθ ΟΥ̓ ὈΓΌΒΚΙΥ ἀοιιδπαάΐης ἃ αγοϑὶ 
Βδουῦῖῆοθ; Ὀυΐῤ δ ἀφδοοϊγρὰ δὲπηβοὶ. ΒοΙ κίοπβ 
ὑπαὶ ἃγὸ {{}6 ουχτον ἢ οὗ βοηβυουδ πὰ βο] ἤ8} 
ΡῬδββίοηϑ ΦΘΏΘΡΑΙΪΥ Ρτοά 66 8 δπαίιϊοαὶ γΓοδΠ 688 
ἰο τη ΐτο βαουὶ 068. 

γον. ὃ. ΔΑπὰ ἰφδῃ:ο:ϑᾶ [1}ὼΔηρ6: δἰκοῖϊο 6] 

τδηάἀοά. 
γον. 9. Α βι 18. Ὡϑοϊεοᾶ ρθ6ορῖο.-- Ῥια. χα σι ϊὶ. 

8,δ: χχχίν. 9; Ῥϑυϊ. ἰχ. 6. 1ΐιοΥΔ}}Ὺ, “δρτὰ οἴ 
προὶς.᾽ Τῇ οχργοββὶ οἢ δϑοῖῃβίο ἤδνα ὈΘΘΏ ὉΟΓ- 
τονν δα ἤγοπι (()9 ἰγαὶϊί οὔ ϑδη τυ ὶ ἀτηι᾽ἐ-ἀηϊτηαὶ. 
ΤΌς 86} - ὸο!]] οὐ [68 ρϑορὶθ Βδ8 ϑίνονγη ἐϊ 6 }  ἰοὸ ὃ6 
δῃ ΟὈδιΪδῖθ ΤαρυζηδΏοθ ἴὸ 6 ΠΟΥ ἢ 8 κυϊάδησο, 
ματὰ ἴο ΟΥ̓ΘΓΘΟΙΏΘ. 
Ψον. 10. δὲ 6 8Δ10}6 --- πα ν᾽ ἢ ἀοίαγο ἐὮ9 

ἀεφδβίτυοίίοη οὗ 1:6 ρΘοΟρΙΘ 'β ον ἢ ΠΟῪ δίοβοϑ᾽ π16- 
ἀἰϊαιοτίαὶ οοπποσίΐου ἢ 8 ΡΘορΙο, 88 ἐχργοβϑοὰ 
ἴῃ εἷβ πιοοὰ οὗ ἱηὰ οὐθὴ Ὀθίογα ᾽6 πιδὰθ ΔΗΥ͂ 
αἱϊοταηοο. οὶ (Π6 Ῥγοπιΐβο ρίγεη (ὁ ΑὈγΑ ἢ δῃὶ 

« [860 πηήογ “ Τοχίῃδὶ ππὰ Ογδηιδιοα)." 1 δηρν᾿ α αἴ οτ- 
ργοίαιίοι ἐα ρ᾽κυ 4019: θὲ ὝΥἽ ὁδα ΒΑΙΥ ὃὉ6 ῃδὲο ἴο ποῦ 

“ βἸκ οἴο᾿ ρα ᾽" --4] (6 1οδε, ᾿πδιιηποὮ 35 ἴπο δυρροδοά οἶνοσξ, 
189 ἕοδ ἢ, Ὧὰ8 οἱ γοῖ ὕθσιι πιμλιυὰ δἱ.--Ἴ.] 
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δὀμβηηοί [κ}]--τὰ ἴαοῖ σου Ἰ ΠΑἸΪΥ Τα- ρρολτίης ἴῃ 
106 Ῥνορθοῖῖο νυ ἰὴ 25, πα, ἱπ 8}} 118 ζγαηάθαγ, 
τῆς Νοὸν Τοδίηπιοηϊ (υἱή. οι. ἰν. 11). ΤῺ γϑαι- 
Βδηϊ οἵ [βγρο  ἶϑ} βά6} Υ 15 πον οοποθηίτηί θα 
ἐπ Μοδβοβ: Ββοῦοθῦ Θυΐ δβιεγ8, “1 ν}}} τηαΐϊχτο οὔ 166 
8 τοδὶ ποι ίοη." Τὸ ᾿υάφαιθηὶ ἰ8 ἃ κρίσις, 4 }8- 
εἰηοιΐοη πηὰ βορΑταϊοο. [ὑ 8 αι υγα] (ὁ (ἰἾη Κ 
ἐμαὶ Δίοβοϑ πιὶρίιὶ βϑραγλίθ δἰ πηϑοϊΥ ἔγοπὶ [νῖ8 
Ῥοορῖὶο, δπά (πὶ ἴΒ65 {Π6 ρϑορὶθ πουΪϊὰ {41} ἃ 
ῬΓΟΥ ἴο ἀοβίγυοιΐοῦ ἴῃ 86 τι ϊάοτπορθ, Τ.}0 πιο- 
εἶνοϑ σοηίοπὰ πῖ!ἢ ὁπ6 δηοίθμον ἴῃ Δ΄0565᾽ βουΐ, 
853 ἱΓ Ὀοίννοοη Οοὐ ἡπὰ Μοβϑεβ. Το ρθνγαβο “"1οἱὶ 
τὴ ΔΊ οῃο,᾿᾿ δοοοτάϊης (0 ΟΥ̓ ΧΟΥΥ ἰἰἰ6 ατοδί δηὰ 
ΚοΙῖϊ, ντδβ ἀρϑίχποὰ οἷν ἴὸ σίτο ἰο δίοβϑθβ δὴ 
ΟΡΡΟΓΙαΠἾΪΥ ἰὸ υαἱΐον ἀσρτοσαιΐίοηθ. Βας (δῖ 
ποδὶ σοπιατκ οἵ {Ποἷτϑ ΟὈ] ἜΘ γαῖ 8 10.8 δΒϑης(πλο 
οὔ τὶ κυ! Θουϑη 689 ΟΧΡΓΘΟΑΒΘα ἴῃ (16 ῬΏΓΗΒΘ. 

Ψεγβ. 11, 12. Ατᾶ ΜῖοδΒοδ Ὀδδουρῃῖ ὅθ8ο- 
ναὮ ---ἤἔογῸ Ἀρροδῦϑ (86 οΥὔἰ κί], ΓΘᾺ] ῥτίθϑι, 
Ηδ δοπιοπήβ ἰὴ ἃ πηοϑὶ ἔογυοῦῖ ῬγΆγοΡ Ἡἱ(ἢ (6 
ἴαοο οὔ Φεδοναῖ, νῖϊἢ ΗΒ τουδαϊοιὰ ἔογ) ΠΟῪ 
Ῥγεοδβοηί (ο ἰἶπι; Ὡοὶ, ΒΟ ΟΥΟΡ, ΘΠ ΘΗ [ῸΓ ἷπι- 
8617, Ὀαὲ ἤον 5 Ρϑορὶ», ούδϑῃ νυ ἢ ἃ τη ποϊδ ἢ 
οἵ δε]  δηὰ οἵ ι᾿ χγδπεὶ ργοόθρϑοῖ οροηθὰ το δΐιη. 
ΗΘ ἀρροϑαὶβ ἰο Ψοϊιονα 8 86] ἰ-σοη δἰ ϑίθ ΠΟΥ͂, δηι, 
ἧῃ οοπιτδδὶ τ ῖ! Φ ΘΒ ον 8 ΟΧΡΓΘΒΒΙ ΟΣ. “᾿τἦψ Ρ60- 
Ρνἷο, Μοβοδ,᾽ δθ ΒΑΥ͂Β, ““ἰἦψΝ Ῥϑορῖο, ΦθΠ ΟΥΑΙ, 
ποϊο ἐΐου δ9. Ὀτοιρῆς ουὔἱ οὗ Εχνρὶ.᾽ ΗΪ8 
ΒΡΡΘΗΪ ἴο Φ6 ΠΟΥ ν᾽ 8 ΠΟΠΟΥ, 88 οἱ δηπητίπα ἐμαί 
ἐπ 6 Εσυρι θη 8ῃου]ὰ βοοῦδ αἱ ἢΠ18 σόογὰ δηἡ του] 
Ηΐπι. οχ Ρτθ8865 [ἢ.6 θη ΠΟΙῪ ΓΟ ὶ κου Β 56 η{|π|6Π|, 
ὙΓΠ1Οἢ ῬΟΥτΔ 168 [6 πβοὶο ΒΙ Ὁ]6, ἐμαὶ 18 6 ταὶη οἵ 
Θοά᾽ 6 Ῥεορῖο, πιοτί το 85 ᾿ΐ 8 οὔ λοσοιῃ! οἴ ἐπ οἷν 
δἷῃϑ, ουϊὰ 4180 ρ᾽ υπχο (Π6 θαι θη παιΐοη8 ἱπίο 
ςοπιρὶ εἰς ἀεοδίτηοιίοα. Ασοογι ϊΐηρς ἰο ΚοΙΪ {6 
οσχρυοϑϑίοη, "1 ν}}} πιακα οὗ (ἢ 66 ἃ στθαῖ παίΐοπ, ἢ 
ΔΒ ΟΪΥ ἢ 91681] ἰοηρίαιοη. Μὲά Ναπι. χίν, 12: 
Ῥεα!, ἰχ. 14.--- ΌῸτη ἔσοῦι ΤΥ ἔθτοϑ υυσϑῖῃ, 
δι ἃ σοροῃῖ οὐ Βὲδ ον]. Τιν3 βιγοηρ δίῃ γο- 
Ῥοραιϊῖο χργθϑϑίου ΘΟΠΥΘΥ͂Β ἴΠ6 οοτγγϑοὶ βϑηίςΐ- 
τηοηϊ, (δι Φα6Ὀ ον δ ΤΑΥ͂ ΒΒΒ7η6 8ΠΟΙ ΠΟΤ δἰ ἢ 6 
ἰογαγὰθ {6 Ῥϑορὶο, ννϑόη [16 8068 ἐπι Μ|ο586"᾽ 
ΟΙΠΡΒΒΒΙΟἢ [ῸΓ, 8πη4 δάδμοτθηθ ἴο, δἷ8 Ῥθορῖε 
ΟΡΘἢΒ ἴο (ἰοπὴ ἃ ἀἰ ογρηῖ πὰ Ὀοιῖο Γ᾽ ργοβροοί. 

γεν. 18, Ἐθιϑιθσ ΔΌΣΘΒΒΙ.---Τ 18 6Ὰ}]- 
ἧπᾷῷ ἴο ον 8. τ)}Π4 {Π6 στρα ῬγΟπῚ 565 Ὑ}}16}} 
Ἦδς πὰ τοδᾶϑ ἰο {π 6 ρϑι γϊδλο δ ἰ8 βϑϑὴ ἴῃ (8 ΓὉ}} 
ἱπιροτίδησο, θη ΨῸ δοηϑίι ον (μδὶ Μοβ868 ῃοὶ 
ΟὨἿΥ 88 ἀροϊποὰ (δ βρϊὶοηἀὰ οδεν οἵ Ὀδοοπΐης 
ἐμ6 ρμιϊνγίδτοῦ οὗὁἨ οὐ 8 Ρθορῖθ, Ὀυΐ αἷβο ἴῃ δἷ8 
ΒυΙ ἢν 18 ποῦ σοπδβοΐουβ οὔ (Π|ὸ ἔν οἱ {παὶ ἢἷ8 ον 
ἱῃ(Θγο 55] 00 ἴῸΓ [ἢ 6 6 ΟΡ]Ὲ ἢ88 ΔΩΥ ποῖρη. 

γεν. 14. Απἃ ϑοβονδὴ σϑορϑῃιϑᾶ οὗ [89 
ονὶ].---Ἰὴ (δ 6 ϑρθοτο οὔ ρϑυβοηὰὶ ᾿ἰἴρ, οὔ τη 9 {ἢ 60- 
ογδιὶς του], οὗ ἐπ6 κἰοκάοαι οὗ Θοὐ, 1:6 ὈοΊ νον 
ΤΌΒΔΥ ἴ4}}τ.---Ὡ Δ Ὁ ούθη γϑλϑοη, ᾿νἱιὰ ᾿ἷ8Β Θο. Ιὶ 
ἷ8δ ποὶ ΠΟΙ πιηῃ᾽᾿8 ρητὶ ἰὁο ὉΘ ΔΌΒΟΙυΓ ΟἿ} 8.Ἰοηὶ 
Ὀοΐίοτο [86 βἰϊοηί ἱηθ]οιΐοη, δηὰ αἷνα ν ΑΥ [0 τλῃ- 
ἙςοΥ δηαὶ ἀφδραῖΐγ, Ὀυϊ 85 ἃ ρεγβοπδὶ Ὀδίης ἰὸ ἰδὶ 
νἶι [6 ρ6γβοπη] Οοα, 88 δ ομϊ!ὰ ννῖτἢ ἢ ΐ8 τηο- 
μον. Οὗ δουτϑ8θ διοααδίτοης βοἰ βϑίι 6:5 15 ἴῃ 
18 6856 Θη(ἰΓΟΪῪ ἰογὈϊάάδη: Ὀυὲ ἴο πιαᾶῖκθ ἰπ- 
4υΐΓΥ οὗ Φουα 8 ἢοΐ ΟὨἸΥ ΔἸ] ον ὈΪ6, Ὀυΐ ἰδ ἸῺ 
δοσογάληοσ νἱἱἢ 156 δρὶ τ 4] πδίαγο: δηὰ ἢ 15 
ΟὨΪΥ ὉΥ ΨΑΥ οἵ ἱπαυΐγυ, Ἡ ΓΘΑΓΙης παι γν, (Παϊ 
ΤΏΔῺ ΟὈἰΔίπ8 ἴΠ6 ΛΏΒΝΟΡ ΨΏΪΟΙ ὈτγίΏρ9 δὲ ὁπο6 
ἰγσαβαυν δῃ ἃ πον]οάκο, δὰ τ ]}086 ΘΟΠΒι}Π|- 
τοδὶ τοδὶ ἰδ ἰπαἰ ἸΟΙ͂Υ ΔΌΒοΏσΘ οὗ Υἱἱ}} νυ ϊ σὴ 
δοπδίθίδ ἰῃ δΒυνγγοη ον ἴο, Δη πηΐοι υυἱὶ ἢ, (ἰ6 νν1}}]} 
οὗ αοά. ΤΒι8 (6 Μοβεβ δϑίκβ, "" Ἢ Βογοῖογο 

85 ἈΠΟΡΘΓΒ 80ὺ ΤΩΔΗΥ͂ Βδίηίδ, δπηὰ 68 δἱ 1δβὲ 
ΟὨτίβι ἀἰά ἴῃ Θοίμδοθδηθ πὰ οἢ (10 ΟΓΟδ8δ. 
ὙΠῸ το Β δἰιὰ]ὰ0 ἰονατὰβ αοά, Βονθνυου, 
αοὐ᾽ 5 δἰ((ἰτὰὰἀθ ἰοννατὰ8 δη ἰθ οαυὐδηροὰ; δηὰ Ηθ 
ΓΟΡΘηίδ οὗ (Π6 ἰθτοοίΘηθα οΥἱ], Ὀσσλυβα {6 8 (89 
ὉΠΟΒΟΏ ΖΟΔὮΪΘ οὔ6, οἱ ἰῃ ἔλα] 116 οι ρτίοθ, Ὀὰὲ 
ἴῃ ἔγαϊῃ δηὰ στασο. Οὐ συϑῦ. 14 Κι οὶ] γοιηδγίς, 
ὌΥ ἩΔῪ ΟΥ̓ οΘογγθοίίοπ, “Τἷδ ᾽8 4 το ατκ τυ 16 ἢ 
δηϊ οἰἱραίο8 ἐπ ἰϑίουυ. ἀοὐ ἀἰδην θεὰ Μοβ68 
ὙἸΠ ΟΝ ΔΗΥ͂ ΒΟ ἈΒΒΌΓΔΏΘΘ, ἷπ οτγὰνγ ἰδὲ Ηθ 
ταῖρὴς ἀἰβοϊοβο ὁ {ἰ|0 Ῥϑορὶθ [86 Γὰ}} βουουί γ οὗ 
(6 αἰνίηθ ψγδίδ. Τ}}18 ὀχρί απλιΐοη ἀθδίγου δ 
186 θη9 οσοῃίγαβέ Ὀοίνοθη ἐἰπ6 ἔνγο λο ϑ {Ππ4|, οἢ 
186 οη9 Βεπὰ, Μοβεβ ἴῃ 1086 πιο ηίαΐη ὈΓΘϑο δ 
ποιΐπς Ὀυὺ ἰηιογοοϑβδίουβ ἴο αοά, πηὰ 480 σϑ- 
αοἶνοβ (6 Ἀδβϑύγθησθ ἰδαΐ (ἢ 6 ῬΘΟρΪΘ τὸ Ρ8Γ- 
ἀοῃοά: νὶ δ. οὐ (6 οἰατ δηὰ, δὶ ἰδ ἴοοὶ οἶ 
[86 τιουπηίαϊη δ6 ἀθὨοι 668 ἃ βίθγηῃ Ἰυἀ χηνοηΐ οἵα 
86 δἷη οὗ (86 Ῥεορὶθ νἷι ἢ) δὴ δῆμον Ὑγῃ ϊο ἢ ἰδ 
Βοϊσιοη θὰ Θβρθοία! ν ὉΥ (μ6 δἰ χιὶ οὗ ἰἢ 8 8.ρ08- 
ἰαϑγ. Τμὸ 7Ὲ0}} ΒΕΥΘΥΓΠ οὗ (6 αἰνῖπο ΔΏΖΟΥ 
σουϊὰ Βαανα Ὀθθη (86 ἀοδίιγιυοίΐοη οὗ ()6 Ῥ6ΟρΪθ. 
Μοβεδβ᾽ ἱπιογοθεβϑίοη ἴῃ ὑοῦ. 82 ἀοϑθϑ ποί σϑίδν (ὁ 
11:0 οχίϑίθησο οὗ [06 Ρδορΐο, Ὀὰϊ (μεἷτ σονοηδηί 
Τοϊαϊ οη 5. Ῥοΐογ, ἴοο, ῃθοιϊοὰ ἃ ὑπ οίοϊ ἃ ἀϑϑύγδηοθ 
οὗ νδγάου, υἱά. Φοδῃ χχ. 21. 

ο. Τλε 7γἰαἱ απα Τωηπίδληιεηί ο7 .Αατοη. ον. 1δ8-24. 

γεγβ. 16,16. Απἃ ΜῖοΒποβ ἰὰτηϑθᾶ. δροοϊαὶ 
τηθηἱοη 18 πηδάο οἵ (ἢ) Γμοί (δαὶ Π6 ννὰβ δΑΓγΥἱης 
ἴῃ ὶβ απὰ δὴ ᾿υδΊυδ Ὁ] 6 ἰγθαϑυγο, (ἢ 6 ἔνγὸ (Δ Ὁ]68 
οὔ (ἰἸ9 ἰοβιϊαιοογ. 780 ἰ8Δ0]69 (ἢ 6 πι86 765 Βαὰ 
Ὀθθη ργθραγοὰ Ὁγ Θοά, (ἴν8 νυνὶ εἰς 180 ὉῪ αοά; 
δηὰ {86 ΚΜ Ὁ]68 Ψοτο πτυίίι ἢ 4}}] οὐγοτ. [ἡ νγὰϑ 
ἐπ οτοίογθ 4}} (86 πῆογὸ ἔτ αἰαὶ, ἰδ αι (ἢ 6 Ρϑορὶθ 
δὶ (ἢ [οοἱ οὗ {Π6 τηουηϊδίη ἰδ 850 οπιΐγοὶν ἀ6- 
βίγογοα 189 νϑ]ι οὗ {Π6 ΒΟΔΥΘΠΙΥ Ἰτϑηλβι γα, δε 
80 ἀεοϊοαγ δηηυϊϊεὰ {μΠ6 σογομαπὶ νυνὶ ἰπρ ὉΥ͂ 
(86 Ὀγθδοῦ οὗ ἰδ οογοηδϑηί, ἰἰὶ Μοβοβ ζοὶὲ 
γονοὰ ἰὸ ἀμβὴ {δ ἐΔ᾽ΌΪ68 ἰο Ῥί6 668. 

Ψψετθ. 17, 18, θη δοκβδυα πϑϑσᾶ ---ἴὶ ἰθ 8 
ΨΟΡΥ σπατδοι τ βίο Γοδίαγο, (μδὲ [86 γουης Β6ΓΟ 
(υἱά, οἰναρ. χυὶΐ.) πηι κίηθα ἐμαὶ ἴθ [86 ποὶϑθ ἢ θ 
ὨΘΔΓΒ ()}0 ἰἀπιὰ]ῖ οὗ ΑΓ, ΚοΙ], γοΐεγγίηρ ἰο χχίν. 
18, Θοποοῖνϑϑ δὶ Μοβϑϑ, 88 ἢ νῷ 8 "" βοίΐῃ βὶ ΔΌΓΥ 
ἔγοαι Οοὐ," τοὶ 2 οβια οἡ 186 πιοιιηαἰη. ΤῈ9 
ἰἐχὶ οἴου Υ Τοργοϑθηῖθ Φοβυδ 898 πδυΐηρ ΚΟΏΘ 
ἃροη {ἢ 6 πηουηίαΐῃ ἴῃ ΘΟΙΠΡΔΠΥ Ἡἱϊ ν᾽ 0568, ΑΒ 
8 ΒΟΓΥΛῺΪ ἢ6 ὈοΙΟΠ ΖΒ ἴο ἢ ἷ8 πηηδίθυ, δπαὰ ἢ 80 [ὮΓ 
88 Ὰ5 180 ργοοθάθῃηοθ οὐϑρ Αδγοη. δυὶ Μοβθϑ 
ΘΟΡΓΘΟΙΥ͂ ἀθίοοί 86 δηϊ᾽ ρἰνοηΐοϑ οὗ (ἢ 6 ὩΘ ΜῸΓ- 
ΒΡ διὶ δι ἢ 9 ἀτ}}, Τ8δὶ τ ἢ] Οἢ. νγ8 Θοτηπη 
ἰο 186 τνὸο ἰπ ἰμοὶγ Δρρτϑι ιθηβίοη 866Π|9 ἰ0 ῃ4}Υ79 
Ὀθθη ἰδ ροτοορί ἢ οΥ̓͂ ἵἴνγοὸ ᾿κἰπ 8 οὗἁ βου πά.---Ἧ ὁ 
Το (0 αἰδιϊηρυΐϊδ Ὀοίν θη ἰθ6 Καὶ ηπὰ (16 Ῥ[οϊ 
οἵ (89 γετὺ Σ}». Καὶ! τη ογβ: "11 18 ποὶ {89 

ΒΟ Πἃ οὗ [0.6 ΔΏΒΟΥ οὔ ροννοσ, δη ποὺ 186 βουπὰ 
οὔ {π6 δῆϑννοῦ οἵ ἩΘΑΪΚΏΘΒ8, ἱ. 6., {ΠΟΥ ΔΓ ποῖ 
ΒΟΌΠΑ 8 δυσῇ 88 106 δίγοης (1π6 νἱοϊοτγῖοι 8) δηά 
{Π6 τ 8} (116 ΘΟΠα ΘΓΘΑ) υἱἱοτ.᾽ ΤῊθ δηιρὨο- 
ΠΗΪ' ΒΟη98 ὝΘΡΘ Βιιης ἴὉΓ ()6 Γοιπὰ ἀδ8ῃη69.--- 
Καοῦοὶ τπἰη κα (ΠΡ 18 8 οοῃιγϑαϊοιΐοπ Ὀοί 66 ἢ 
(8 δὰ γον 7 [σῇ 6 Γ6 ἰν ἰ8 ϑαϊὰ {παὶ ΝΜ 0868 νγ88 
ἰηογπηρὰ οὗἩ δι νγ88 ροϊηᾳ οἡ Ὀοΐονν. Βαϊ ἰϊ }8 
ποῖ βαϊὰ {πὶ 72οβινιιδ δὰ Ὀθθη ἰηΐογπιϑ, πὰ 
ἴθτο ἰδ Ὧ0 Θθνυϊάξηοθ ἰμαὶ Μοβθα δὰ εὐἰδϑίδ Κ6ἢ 
188 ϑοιιη6.---«78.} 

γεν. 190. Μοιοδ᾽ δηβονι ταχοᾶ μοῖ.--ἀπὰ 
γε δ ἰδ (0 βιιὴθ. ΟὯ9 Ὑ80 ὉΥ μὶ8 ἰμ!οτοθδδίοῃ 



184 ΕΧΟΡΌΞ. 

845 βανοὰ [βγδοῖ. ΗΪ8 δῆζοῦ δηΐ ἢΪ8 δοϊ ρ88- 
δἷοῃ δῶν 8 σοιπῖηοῃ Βοιτοθ. Βαΐ Β6 8 Θχοιϊεὰ 
ΌΥ 186 δοίιδὶ βίῃι. ΟΥ̓́ (μἷ8 ΡΟΤΤΟΣ οΥ̓͂ Ῥῃ γϑὶσαὶ 
Ῥογοοριίΐοα ἰμ6 βου ρίυγοβ τηθὨξ 05. ΓΩΊΔΗΥ͂ ἴη- 
δίδῃσ68, ὁ. 9., “ ΝΠ δὴ Φ8ο00Ὁ 88νν (ἢ 9 ΜΑ ΖΟΠ8.,᾽᾽ εἰς. 
(6. χὶν. 27). Τὴ6 Ὀτραϊκίης οὗ ()0 ἰΔὉ]68 8 
ΒΟ ΘΓ τοὺυϊκοὰ: (ΒΟΥΟΙΌΓΟ ἷ8 ϑιροίΐο ἵἯῺ8 
δι] θα Ὀϊ6. Το [80Ὁ168 88 τοργοϑοπίίης ἰἶ 6 Θηδοῖ- 
πιϑηΐ οὗ ιἶιὸ σονοηδοί δὰ Ὀ66η δπηυ θὰ ὈΥ (ἢ 6 
Ῥθορίο: ἰμ6 Ὀγοαϊεὶος οὗ ἰθ81 δυπ Ὁ 01}265 (86 
ὉΤρασὰ οὗἩ [80 σογθῃβηί. ΜΟΥΘΟΥΘΡ {18 δοὶ οἵ 
Ὀγοδϊείης ἰδ ἰΔὉ]6 58 ΒΒΟῪΒ ἰδὲ Μοβεβ ἀϊὰ ποὶί 
Τοραγὰ (6 ἴᾶνν 85 ἃ ἴδον οἵ ουγϑεβ, Ὀὰΐ 65 ἃ στοαὶ 
εἰἴι ἴσοι Φο μονὴ οὗ ποῖ (6 ροορὶα δὰ τηλαθ 
{δ ογβοῖνοϑ ὈΠΉΟΓΙΒΥ; Οὐ αγνγῖδο ἢ ψοι]ὰ υϑὶ 
δι {818 (ἴπ|6 ανο Ὀ66η πο] πϑα ἰο ποϊὰ {88 ἰ40]688 
ἰοῦ. Βυῖ σουϊὰ 6 ποὶ αν σοησοα θα (Ποῖ 
ΤῊΙΒ αὐοβίϊοη βιιραβίϑ βΏΘΙ ΒΟΥ ροϊηῖ. 716 ἰΔ Ὁ]685 
οὔ (6 αν, ἰῃ ο8859 {86 ρθορῖὶθ γοροηίε, τϊραϊ 
Βαγνο Ὀροοπιθ ἴο ἐμοῖῃ δὴ Οὐ͵δοοὶ οὗὨ Βυρογβι [1008 
δαἀοταίΐοη. Ηρπος αἴ αγ Β ἐδ 6 ἢθνν [8068 ΔῪ 
οοὔθγοα ἴῃ {δ δὐκ ἴῃ (6 οΟὐΒΟυΤΣΥ οὗ (ἢ6 ΗΟΪΥ 
οὗ Βο]168. 8.00 4180 δὺ 8 ἰδίου ἰϊπιὸ Ἡ οσξοϊκί δ μδὰ 

,. ἴο ἀθβίγου ἴδ 6 Ὀγδζθη βοῦρϑηΐ ἴῃ οὐδ ἴο ϑΡ ἰΐ 
ροῦν Βυραογβιι(ἰουΒ σοζαγὰ. Τμο ἰσπιρὶο μδὰ ἴο 
6 ψ|66 σοπϑυπῃμοᾶ νι το. ὟὙΕοὐ᾽ δ ρΡοορίϑθ οἴϊθη 
Βακὰ ἴο Ὀ60 ἀτγίγϑη ὉΥ͂ ἰδ 8 ἰθγγοτβ οὗ αοἀ ἔγοιῃ (6 
ουνατὰ ἴοὸ (ἢ 6 ἱπιγηγα ; ΚΣ 1 18 ΟὨΪΥ 88 ΟὯ6 ΙΟΟ Κ8 
ψὶςἷὰ (πὶ μΒ6 Ἰοοῖ 8 ὉΡ. 
εν. 20 ᾿Αμᾶ 86 ἴοοὶς ἴδ6 οεαἹϊΐ.--- Εἰτεί οἵ 

811 (18 ΟὈ͵θοὶ οὗ (ποῖγ δἀογαίίοη, (ἢ 6 1άΔο], Βεά ἰο 
Ὅο ἀοδβίτογθὰ, Α οαἱῇ οὗ κο]ὰ ρσοϊὰ οσου]ὰ ποὶ Ὀ6 
Ὀανηρά, δ ἰὲ πιϊχς Βαγὸ Ὀδοη ρυϊὶ ἰπῖο ἴΠ6 ἤγο. 
Τῦς ποοίδϑη ἱπηῆμκο 88 ἰδ π8 Ὀθιτποὰ. 79 χοϊάοη 
Ρ᾽δίθ 'νγ88 τι οἰ θὰ, δῃῇ {μ18 88 θη ἴῃ Ῥαγιϊ συ 
Ὀδαΐδ ἰο Ῥίοθοοϑβ. ΤῸ νῖο]ῖ9 ρονάἀογοα πιϑ88 
ννὰ8 γον ἢ ὕροη ἰΠ6 τγδίογ, (Π6 σοϊὰ βἰοἰκὶπς δηὰ 
βουνίηρ [6 ΟὨῪ ἃ ΒΥ ΤΠ ὈΟΪ10 ῬΌΓΡΟΒΘ, ἢ 1181 [86 
80:68 οἵ (Ὠ9 νοοὰ τηἱρθς Ὦανο ὈδΘ βογυρὰ ὕρ (0 
{}|6 ΡΘΟΡΪΘ 88 ἃ ἀγίπκ οἵ ρϑῆϑῃοθ ΟΥ οἴ ουγβίηκ -- 
ΑἸ! ψ }ἰοἢ ἰ8 ἀουὈ1}688 [0 Ὀ0 σοποοίγοα 88 8 ΒΥΠ)- 
Ὀο]᾽Ϊ6 δοὺὶ βδηΐοτοθὰ ομἱεδῖν οὐ {Ππ0 πιοϑδὲ ρα γ, 
ΘΒ οὶ ΔΙ 85 ἴΠ6 Ὁτοοῖς ἰηῖο νὶσ ἰἢ6 ἀυϑὶ πὰ 
Ὅθθη ἰπτονη ͵ᾺΔ8 4 βονίηρ οοθ (οι. ἰχ. 21). 
ἘΠΟΌΒΙ βαΥ 8, “"" δ βῃβπ)θβ 91 ΌΥ τη  ΚΊ ἢ ΟἾΘΆΓ 
ἴο 1π 6 ἐμ 6 οί δὲ 5988 οὗ (οἷν σοα, δηὰ μὰ πιὉ}68 
{Π)6πὶ ὈΥ͂ δι ἢ 8 ἰΓοαιτηθῃὶ ΟΥ̓ 1 : [ΠΟῪ τὰ ΟὈΪ] ροὰ 
ογρῇ (0 ἀδνοῦγ {εἰν οὐση ζοά---α ΕΟΥΘΓ Ραπἰδἢ- 
τηθπί ἴον ἰδ ἰΔοἸδίοτθ. ΤῊ Εαγρ ΐδπ δα 8 ΥΟΣῪ 
Ἰϊνϑὶν ΟΓΓΟΡ οἵ σοηῃδυμιίης ἰπ 6 Δηϊπια}8 γουογοὰ 
ΔΒ ἀοἰεἶ685, δπὰ τνοι]ὰ Βοοῦοῦ ἰἰᾶνο οδίθη δυπιδῃ 
ἢοδὰ (Διοά. 1, 84). Τΐδ ᾽θ ᾿πι6 }} }ρὶ Ὁ]Ϊθ.ἁΎ Βαϊ 
ὙΜαὺ 61} Βα γ8 ἰ8 υπἱ πο} }}χ 1 Ὁ16 : “ΚΤ 8. πηαϊεΐης 
(89 Ῥϑορὶθ ἀγίπκ ν88 οσογίδι ἿῪ ([) ποῖ [Ὁ (16 
ῬύγροΒϑο οὗ δι δπιίης ΒΘ ὈΥ πιδκῖος τηδηϊζεβί 0 
πθῖὰ {Π6 ΠΟΙ ὨρΏ688 οὗ (ἰοῖτ σοὰ...... . δὶ 
γγ85 ἀοδὶρηοαὰ δυη οἰ σαν ἴο ἱποοτρογδίθ (7) [Ὁ Ὁ 
[06πὶ 8) ψ|} (5 ΘΟΠΒΘΑΌΘΏΘΘΒ, 0 ῬΟῸΓΡ ἰΐ, 88 1 
ὝΘΓΟ, ΨΠῺ (86 δου, ἰηΐο (μοὶν ἱγ Γ5, Δ8. 
ΒΥ ὈΟΪ 6 δ'ρα δαὶ (ΠΟΥ͂ πσου]ὰ Παγθ (ὁ ὉδΑΡ ἰΐ 
Δηὰα Β0ἘῈ}} [ὉΓ ἵΐ, ̓ .91 88 (8}6 τ οπιδὴ βυβροοιοα οὗἁ 
δή ΠΟΥ Μ᾽ Ὰ8 ΟὈ]ιροὰ ἰοὸ ἀτὶπκ ἴθ 6 πσαίον οὐ οσυγϑὶ πα 
(Νυπι. ν. 24). Το οαᾶβοα μογ πιδὰθ ραγδὶ! οὶ] ΔΓ 
δου ἰγοὶν αἰ όγοηῖ. [ἢ (Β6 Ῥτϑοορὶ ἰη Ναπι. Υ. πὸ 
κυϊυ 18 ἴο Ὀ6 “ἱποοτρογαίθα ̓  ὉΥ (86 ναῖον οὗ 
Θαγβίηρ, δι ἰ 8 (ο Ὀ6 ἀθιογϊ ρα τοὶ ἢ 6" (8070 
10 ΔΗΥ͂ σι! . Βαὶ ἴῃ [89 ῥργθβθηΐ 6886 6 γ0 88 
ΠἼῸ ΟΟΘΑΒΙΟῺ ΓῸΓ ΒΗΥ͂ ΡΓΌΘΘ6Β8 οὗ ἀοιεοίίηρς συ]: 
πη 9 46» ΓΒ οιηβϑῖνοβ δου αἰ ΠΥ δὰ ἃπ ἱπηπιθά ἶδίθ 
σοηῃδοϊουδη688 οὗἉ ἰΐ ἰῃ οὐῃδβοαῦθμοο οὗ Μοβοδ' ἀθ- 

πυηοϊαιΐοη, ἩὙἩΒΟΤΟΔΒ ἰΠ6Ὺ πουϊὶ ΒαΡΪ δᾶ γθ 
υηὰογϑιοοα Μοβεβ᾽ Οὔϑουγο βγη θοϊ. [{ γ͵ὸ 608- 
ϑἰάονῦ (0 Βηδίορυ οὗ (δ τοὰ δοϊΐογ, πτ8056 
ΔΒ} 65 ἮΟΡΘ δρυϊη κὶοὰ 88 ἃ λλέγεμε, ἰὶ πουϊὰ ὃθ 
ἴὯΟΓΘ παίΓΑ] (0 δβδυῦλο ἐμαὶ [ἢ 6 ῬΘορ]6 Ὀγ ἀτγίηϊ- 
ἴῃς (89 δϑαεβ οὗὨ εἰν8 λἀλέγοπι 6 γ6 (ἢ ΘΙ ΒΕ γ68 
τηαυϊοαὰ 85 ἰῃγνοϊγνοαὰ πῃ ἐΐο λλέχοπι, δηὰ 80 ΘΣΘ 
ῬΓορδγοὰ [0Υ ἃ βοηΐίθποθ ὙΔοΪ Ῥὸϑ δ00η διῇ! 8 Σ- 
δὰ ὁχοουϊοα, ΑἸσίοιΥ ἰο τηαἰηἰδίη ἐμ οἰ ἐδ Ὁ 
οὗ Π|6 Ὠδυ γα 9 88 1οἀ δβοῃθ ἰ0 Βρθαῖ οὔ ἃ 686- 
τοΐσαδὶ οαϊοϊπδίΐοη οὗ μα σοὶ, 88 Ὀθὶ ΠΩ ΠΟΟΟΒΒΔΥΥ͂ 
ἴῺ ΟΥ̓ΔΟΥ ἰο ἰἰ8 Ὀοΐπᾷ στουηὰ ὅηο (οδοιιτ 10} 
δηὰ οἴμεγβ). Κηοῦθ] ἱπιρυΐοβ (818 πηεδηΐηρ ἴο 
(86 τί Υ ἴῃ ογτάον (ὁ σοηνίοϊ ἷπὶ οὗ δγγοῦ, 8119 
61} βθο}8 ἱποϊ ποὰ ἰο δυρροϑθ [Βαὶ (86 χοϊὰ ΖῸΓ 
186 τηοϑί ρασὶ ἀἰβηρροαγεὰ ἴῃ ἰἢ 6 πιϑὶ εἰ π ΡΓΟΘΕΒΒ. 

γεν. 21 β)η. Απᾶ Μῖἴοδθδ βαϊἃ υπῖϊο Δ δζοσι. 
ΤΙ φαρδίίοι 18 δι δΥρ.---ἰ τηὰῖκο5 Αϑγοη ΤΟΣ] ΪΥ͂ 
(86 οἰϊοῦ δυίδον οὗὁὨ [6 δἷπ, θύθ (που ρἢ 'π ΓΘ- 
ἴοτθηοθ ἴο 1[ἢ8 τηοίΐγο ἰΐ διἰπιϊῖβ Βοπηθ ΘΧΟΌΒ6. 
ΤᾺΟ νογὰ ΤΠ» (““ΒδιΒ ἀοηθ᾽᾽) πιδὺ Ὁ0 ἀπᾶϑγ- 
βἰοοὰ ἰῃ ἰνγὸ ψᾶγ8. Κοὶϊΐ δσρίαΐηβ ἰξ ἰο τηθϑῃ, 
“ Ἥδαι παν {6 ἀοηθ ὑπίο (Π66 7 80 (δ δὶ ἐδ 
ᾳυθδίϊο τ 1165 δ 8ι (86 ρ6ορὶΘ λυ σοι ρ6]] 6 
Ἄδγοη ὈΥ͂ Βοιὴθ δοί οὗ γστοδὶ γἱοΐϊοποθ. Βυΐ ἱξ 15 
ΤΟΥ͂Θ ΟὈΥουΒ ἰο δηὰ ἴῃ ἢ ᾳυθϑίΐοη ἰδ 6 ΒΌΔΤΡΟΡ 
ΓΟΌΘΪΝΟ: “ Ηδ8 (δ 18 Ῥδορὶθ δσοτατηἰ (6 δὴ οθη 66 
δαεαϊηδί (866, παῖ [Βοὰ σου αι 160 {Π 6πὶ [Δ}} ἱπίο 
διο 8 810 ἢ" ΑΔΓΟΏ Β ὀχου8θ 5 ΒΒ ΘΧΥΡΓΟΒδίοη 
οὔ ͵8 ἩΘΔΙΚΏΘΑΒ οΟΥ̓͂ ΘΔΡΛΟΙΟΡ. Τ6 Ὀσϑί (δίηρ 
δῦουϊ δίπι 18, (δὶ 116 δὺ Ὀπι 18 ΘὨΠΓΟΙΥ 10 Μοβοϑδ᾽ 
δΔυϊονγ; (86 Νοτϑί, ὑμδὶ Βα (τονβ ἰδ ὈΪδῖη6 
ΘΠ γον οὨ ἰδ 6 Ῥδορῖθ, δπὰ ἰμδὶ ὃθ γοργθϑϑηίδ 
(89 ποϊάθῃ ο8]7 88 δὴ αἰπιοδί δοοϊ δηίηὶ ἱπιδβθ 
Ῥγολυσοά Ὁγ μ0 ὅτα, ν 116 86 Ῥτγοίθηδβ (δι ἢΘ 
δὲ 861 (γον [86 σοϊὰ ἱπίο [86 ὅτ νεῖ τ αὶ (δ  ἰ ς 
οὔ οοπίεομρί, δΔηὰ [0 86 ῬυΓΡΟΒ6 οὗ ἀεδιγογίηςζ 
1ι, Ῥουί, ἰχ. 20 Βα ρρ])επιθηίϑ ἰΒ6 παγγαῖϊσο. Τῆδὶ 
Μοβεβ ΠΏ ΚΟΘ Ὧ0 ΥΟΡΪΥ, πιυϑὶ τθϑ Βοπιδι ἷῃςς 
τῆοτο ᾿88ὴ “(Παὶ δ6 ἀθδθπ)8 ἶπὶ ποί ΨΟΓΓΠΥ͂ οὗ δῇ 
ΔηΒΘ ἢ (ΚαΕ1}}; Β'8. ΔΏΒΥΘΡ ἰ8 ἰηνοϊτοὰ ἴῃ {86 
Θαϑυΐηρς πα ρηθηῖ, ἴῃ πΠιδὰ ἰδ τυϑὲ Ὀ6 πιδᾶὰθ 
τηϑηΐΐοθῦ (δὶ ποτα ἰβ8 ἃ ἀἰδογθηοθ Ὀείνγοθα 
ΑἌΑΓΟἢ᾿ 8 βίη οὔ ΘΚ 688 δὰ [Π6 ὙϊΟ ΚΘ Π988 οὗ 
(0 δΔροβίβδίββ. 

ἄ. Τὴε Ῥωπιεἠπιεηί 97 ἰλε Ῥεορίε. Ὕετα. 258-29. 
Το στουπὰ [Ὁ ἢ 6 ϑανοῦο ρτοσθήύσγο ποῦν ζοὶ- 

Ἰοπίης ἰ8 σίσοῃ ἴῃ γον. 25. Α σϑαὶ]ὶ ἡ Ἰϑι1 ποῖοι. 18 
τηϑὰθ ὑεῖ ννθοῺ (86 ῥὑστί οἷ ρ8] βίη, ἐπαὶ οὔ ἴπ 8ρ08- 
(αἴ 6 Ροϑορῖο, δῃὰ ἰδ βίη οὔ Αδγοη (οὐ (6 θυ 168). 
Τὴ οὕγο οὗ [9 6Υἱ} 15. α6 Αηδίοσουβ ἴο {86 
ουτοὸ οοοίεἀ [ὉΓ ἰπ6 Ῥρορὶθ ὈΥῪ 116 δαπιραί χα 
διαϊηϑί (6 Μίιάϊδηϊ (65 (Ναπι. χχσχὶ.) [πὸ (818 
6880 ἴ6 Μ|άϊδηϊι 65 τ γα 16 ἰΘΙΡιΟΓΒ, (Ὦ6 ὅθ ν8 
80 ἰοπιρίοἀ, Βαϊ (6 Υ τότ ἴο Ὀ6 Ποα]ϑα οὗἉ μοὶ 
ΤΏΟΓΆ] ᾿ΟΥΡΟΤ ὉΥ͂ Ὀοῖπα γοαυϊτοά ἴα ἰπ8]᾽οὶ Ρυηϊῖνθ 
λαδχαθηϊ ὁπ 10 ΜιίΙάϊδηϊί65. 80 ἴθ γὸ ἰἰ ἰδ 89 
[μοενί(68, ἱηνοϊγοὰ ἰῃ ἢΠ6 σο ΠΥ θα κη 658, 086 
ΔΡΡΓΟΒΟὮ ἴῃ ΓΟΒΡΟΏΒΘ ἴο [ἷθ 64}]} ΔῖοΒ68 βθοζηθ 
ἴγοια 9 ἄγβί (ὁ δυθ ὀχρθοίοα. Κιηοδοὶ 6δ 
τυπαοτγβίδηα [86 ρτοσθάυτγο ΟὨΪΥ ὉΥ δϑδϑαιμϊης ο0Ώ- 
ἰτααϊοιΐοηβ: “116 Ὠδυγδιῖϊυο, ἡ ἢ6 ΒΔΥΒ, “18 6}- 
εἰτ οἷν ἱπιργοῦδὈϊο ; δυθἢ ἃ ὈΪΟΟΩΥ οομμπιαηὰ ΟὯΘ 
οδηποί Ὀ6᾽Ί6γὸ Μοβ0Ἀ ἰο 8 γ9 τηλὰ 6. ΟΥ̓ Θουγξο 
᾽8 [88 Ὧ0 σοποθρίϊΐοη οὗ (86 δ᾽ απ' Βοδῇοθ οὗ δὰ 
ΔΤ οὗἩ Θοά, ποῦ οἵ {δ ἴδοῦ ἐμαὶ εἰνὸ ἀφο  )διΐο 5 
νοῦ 81}}} ἰδ ῖζθ ρίδοθ ἱπ ἰδ τηοάθγῃ αὐ Δ ΥΥ 
ἰϑίοσγ οὗ Οτἰϑίθη οι ἅτ ποῖ γοὶ τοοογάἀρα ἱπ 
δι 90] οσ᾽ο8) βίαι διῖο8, Δι Βουρὰ Π 6 ἀδίο ἔσοια 
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δηἰίαυϊ!γ.- -ΕἿΥ ἃ μἰβδίηβ διποὴβ ὑπο ὶσ 6η6- 
τοῖθβ. Καιὶϊ υπυογϑίδηα8 τμ]15 οὗ ἐμ ρθε ῃὶ 
οὔ 8 ρϑορῖϑθ; Ὀυὺ ὉΥ 1μὲ8 ΥΟΡΥ ρΡυηΐπδιλοηὶ 1}}6 
Βἰπβοὶπς οὗ (0 δἀνουβασῖθβ γγὃὁ8 δΌΡΡΡοδϑοϑα, 

γον. 26. ΤΏΘΩ Μῖοδθϑα διοοᾶ ἰδ [86 αὶθ οὗ 
Ὧδο οδτρ.---Τ1}16 σδρ ἴ8 πο θδὴ δῃὰ 1168 ὈΠΔΘΡ 
βεηίϑῃσο (Η90. χἰϊ!. 18); ἔγοια πνιϊβουί {5.9 δῖα ρ 
ὨΘΥ ΡΌΓΙΟ πιυϑὶ Ὁ6 ρτοουτεὰ, ἩΠΙῈ (δ }6 οἰτοιπι- 
ΒιδΏσο ἱ8 Θοῃηῃθοίοά [6 Βυδοαιοηΐξ ΣΘΟΥ͂ΔΙ οἴ 
9 Ῥτγουϊβίομδὶ ἱβΌθγ 8019 ἴσοτῃ (86 σϑΙΏΡ, 83 
να ]} δα 798 Ύ 5 τϑίυβαὶ (ὁ σὸ νὶν (8 6 ῬΘορὶο ἰῃ 
{86 πιϊάδι οἴ (ἴ 6 σαίῃρ. Κηοῦθὶ ΒΑΥΒ, "" δ ἰΔἴκ68 
μἷᾳ βίδηά δὶ (Π6 οαδά- απδγίογθ οὗὨ 186 Θϑιρ (!). 
ἈΠοΘ686᾽ δαοτγοῖο ἀφοϊϑἷοαῦ, οχργοθδϑοὰ ἴῃ (.)0 τηοβὶ 
δηογχοὶΐο Ἰδσαλχο, 88 (9 οἴοοι οὗ Ὀτίρσίῃς δ}} 
186 [μογἱ 68 ἴο ἷ8 91:6. ΒΒ βῖποθ (ἢ ΟἶΒΟΣ γι Ὀθ5, 
δΔΙιουρσὰ ἰογγιβοα, ἀἰὰ ποὺ σοπλθ ἰο δἷα), ἃ ἀἰνὶ- 
βίοι, ἃ οοηίϊοϑβί, δὰ σοηδειηηδίϊΐοη Ὀθοδίηθ ἢ6668- 
ΒΑΡῪ. ὙΌΥ ἰδ6 [,ου᾽ο8 7 ΚοῚ] ᾳιοίθ8, ἰἢ ΔΏΒΙΥΘΥ 
ἰο ἐΐ5, Οογποὶΐυ5 ἃ ᾿αρίάο : [“’ Βοσοδυδ6 (86 πγοϑί 
οὔ ἐπ [ονΐ68 ἀϊὰ ηοὶ ῥοΐῃ ἴῃ ἐδ δίῃ οὗ {μ6 ρΡ60- 
Ῥὶο δηὰ (86 νου ῃ}Ρ ΟΥ̓ (Π9 οΔ], δηὰ Ὀθσαυδα (ἢ ἷ4 
ἀϊβρ᾽ οαβδοὰ ιθ..᾽] ὙΒΥῪ οὶ ἰδ6 οὐδοῦ ὑγίὈ68 
Κα] αὐοίο8 ΟΑἸ ν᾽ 8 δΏλνοΥ : [“ΤΉΏΘΥ 6 γθ ποὶ 
μο]ὰ Ὀκοῖς ὉΥ οοι οθιῃρὶ οΥ̓Ἠ οὈϑι ὩΔΟΥ͂, Ὀὰὺ ΟὨΪΥ ὉΥ͂ 
Β,διη6, δηὰ Α4}} οὗἩ (ἢ 6 1λ 6Γ6 80 δι ἐἰ6 0 ὙΠ} 6 Γ- 
ΤΟΡ ἰδαὶ ΠΟῪ νγαϊθα ἴῃ δϑίου ἰδ θηΐ ἰ0 866 τθμαὶ 
Μοδοδ᾽ ἰαίθπιϊοη 89, βηἀ ΠΟῪ ἔδτ "ὸ πσουϊά ργο- 
οϑοα."᾽ 70 [Ι͂ἡ ιμἷ5 πιδί(6Γ 088 πιυδὲ σιατὰ δἀρδίηϑι 
ϑυοῖ ἃ Υἱοῦ οὗ Ὠἰπίοτίσ σᾶυβθ8 88 (6818 νἱἶϊ} 
ΤΩΘΤΟΪΥ ουὐϊναγαὰ τηοῖγο8. Α ῬοουἑΡ σοὶ χίουβ 
ΘΏΘΥΜΥ Ὅ8Ὲ8 πον [ἃ Ὀγ {116 {γΓΪῸΘ οὗ 1ωῳονἱ ἵγοπὶ 
ἐμοὶτ δοοοβίον (Θθῃ, χχχὶν.); δῃηά ἱδβουχὰ ἰΐ να 9 
ἸΐδΌϊ]6 (ο ἰδδὰ ᾿βϑίγαΥ, γοῖ 69 ἴἰ [Ὁ] ονοα 8 δἰ ροΥ 
ΒυΠλΠΟΏΒ, 88 ἰΐ 4150 δίοῃοα ἴον (Ἰ10ὸ Ὑγοηζ ἀο0ῃ9 
δὶ ἰῃΣ9 τνναῖον οἵ εἰτιο, θθα!. χχσὶϊὶ. 8 844. 

γοτα. 27,28. Ῥυς 9 ΘΥ ΘΙ 88 ἰδ δυο ὉΥῪ 
15 δἰ ᾶ9.---Τὸ {τὶ κυ] οομδη ΟἾΘΑΥΪΥ ἀο68 
ποῖ δοΟὨ ΘΙ ]Α 6 8 δ δυ ὈΪΟΥ 88 ρτοδὶ 85 Ροβ810]9. 
ΤΌΘΥ δύο ἴ0 ρ488 {πνἷ59 τοῦ ἰδ 6 Ἰοηκχί οὗὨ ἰδ 6 
δδρ, ζοίηρ δηὰ γοιυγηΐηζ. [ἴῃ {Π}8 σου 89 ΘΥΘΡΥ͂ 
ΟΏΘ 8 (0 αἰ] ἢ͵5 Ὀτοί Β6ν, ἔγίοπὰ, οὶ χοῦ. Ὁ 68 
ἐμδὲ τηϑδῃ, βία ρὶν, τὶ! μου ΒΥ Γορατὰ (ὁ οχἑϑι- 
ἧς τοϊδι!οῦϑ οΥ ἔγιθηἀϑηὶρ ἢ ΟἸιϊογ ὑπ, ἢ0 
ἄουαῦι. Βυὶ νθθη πὸ σοηϑίον (πὶ {Π6 Ι,οΥἱὶθ 
Βδὰ πὸ Ἰοπζοῦ ΔΗΥ͂ ἰἰοταὶ Ὀτοί 9 Ὁ ἴῃ {Π9 σΘΏΡ, 
4.ὸ [ν᾽ 95 πανίης αἷϊ Ἰοϊποὰ Μοϑοβ, ἱὲ ὕο! ον 8 
τιδὶ γοίογθῃοθ ἰδ Ὡλὰθ ἰο ὅχυγϑδιϊνο Ὀτοϊοτ οοὰ 
δηὰ {τ οπἀϑῃῖρ, δβιισῖ 89 δι 7180 δοιοὰ 88 ἃ ΒΏΔΓΘ 
ο ἴΠ6 ]ονἱΐο. Τθδὶ ΟὨἸΥ ἰτοὸ ἰμουβαηά τηθἢ 
{611 ᾿Ἰπαϊοαὶοθ5 ἐμ δι 8 βοίδοιϊ Οἢ νγδ8 τὩ8ἀ6 δοοογάϊης 
Ὧο δροοΐδ)ὶ οοπϑδί ον δίΐοθβ. Απμπὰ ἴῃ ἐὶβ ΨΥ 8150 
0 ἔδοὶ ἰ8 οχρ᾽αἰποά, ᾿παὶ ἴπ6 ἰοτ βεὰ ρῬϑορὶθ 
6οα]ἀὰ Ἰοὲ {Πΐ8 ρυπὶεῖνθ ἱπθίοίΐοι ἰδῖο ρ'δοο, ΥγὰκΑ- 
σίου δβο]υἰΐοη8 οὗ (00 αἱ ΠΟΥ ἰμνοϊνθὰ ἴῃ {818 
ουϑηὶ δὰ σίνοη ὈΥ Κοὶϊ. 

γον. 29. Οοηδϑοσεῖθ γοῦσδονϑα [1||. ΕἾ1] 
ψοῦΣ 8 ἄπ] .---Αοοοταϊης ἰοὸ (ῃ9 οοηίοχὶ ἰΐ 18 
ὨΘΟΟΒΒΆΤΥ ἰ0 ΒΌΡΡΟΒΘ {ἰιαὶ Μοβεβ υἱἱογοὰ ἐδ 680 
ψοτὰδ Ὀοΐίοτο (Π6 οσχοσυ(οη οὗἉ {ἰἰ6 οὔοπάογε, δηὰ 
ἦῃ ογάον ἰο οχρίαίη ἐμ δὶ ἐξ τγ88 1ἰἶτο δὴ οονυίης ἴου 
Φεδοναῖ, δὴ οἴδνγίης οὔ (6 Βαγάοθι εἰ ηὰ οὗ βοἰἵ- 
ἀοηϊαὶ δηὰ ϑβϑοϊσοηυπῃοίδιΐοη : Ταῦ ὨΘΓΙΏΟΥΤΘ Ὑ6 

ΦΓ[[ὀὁποι14 6 δα (πὶ Καὶ αἱ] τοχαγὰφ ποι: οὐ (ἢ »θ9 δῃ- 
ΘΙ δα ΟΥΥ. ΟἹ πο ἤτγβι ροϊηξς Ὧ6 Θαγ4 {πᾶὶ τ 
Τεορδοῦ δααϊχηϑα 19 ποῖ {6 ΟἹἸΥ͂ ΟΥ 116 σοῦ ΟὯ6, Ὀπί τπδὶ ἰΐ 
[6 ἴο ὃ Τοππ ΡΑΣΕΥ ἰα [Π9 οὶ ἐμαὶ “ [ἢ - Τον ἴθ ΟΔΙΠΘ ΠΟ 6 
ΡῬιοΏ ΡΥ ἴο ἃ Σροορπηοη οὗ (ποῖν οἥἤτηοο δυὰ ἴο ἃ γοδυϊἰίοη 
οἵ μεοηϊίθυσο μππα οὐπνεγβίοη, ΡΑΓΠΥ [ἃ [δὲ 
Μοοοα, πο Ὀεϊοιζοά ἴ0 (μμοὶς ἴσιῦ9." --κ, 

ἴον | 09 ΡΘορΪ]θ. 

Τησδί ΒΌΡΡΟδΒΟ ἰδὲ δ6 ἀἰὰ ποὺ τη68 (δ ἷ8 ἴῃ (ἢ 9 
Ἰϊίθγαὶ βθη8θ, Ὀιὺ σοι ραν δι νον, πῃ οτὰον ἰὴ [ἢ 9 
δίγοηζοδὶ ΠΠἸΒΏΠΟΡ (0 ΕΧΡΓΘ58 6 ἰγας {παι (ΠοὲΡ 
οὐθαάξομοθ δὰ βοϊζἀθαΐδὶ γγὸὲγθ Ρ᾽οαϑίην ἰο (οά, 
180 Βα ποῦὸ ἰοάθοιὶ τοδάὰθ ἃ ἀλεγέηι, ΟΥ δ} Γ86- 
οἰονίης, Ὀθοδυδθ δέϊδ (οἷν φγθαΐὶ Ἡ]οἰςο ἢ 658 
{Π60 Ὁ Βεὰ ἀφοἤλη } τοπιδί θὰ ἰὰ [6 σδηρ » Ὀαὺ 
(μ9 ἀλεγόηι 88 ὩὨΘΥΟΡΓΝΟἾ688 πού ΡῬΓΟΡΟΥΪ δὴ 
σβονγίης ἴον σονται. Το δαάϊιίου, δο ἐδαῖ 8 
ὈΙΘϑδί ἢ δ ΤΏΔῪ ὈΘ δίνϑῃ ἴο γοΟῦ, αἷἶβο ργθβϑηίβ 
(116 Θχοουϊίοη ἰῃ 6 Ἰἰρδμί οὗ (0 ΤοΙΊΟΥΑ] οὗ 8, 
ουτδθ. Οἡ [86 υπίθηδὈ]9 σχρίαηδιΐοη, ὑπαὶ {Π6Υ 
Ψ00ΓῸ ΟὈΪ κα, οἴου (π8 β]υ σῃ ον, [0 πιο δίοηθ- 
ταθῃΐ ὉΥ͂ Π)6ΔΏΒ Οἵ ΔῊ οἴἶδετίης (7οπδι!8η, Κυτί 2), 
806 ΚοὶΪ [Ὑ.0 δα γ8, “" Τὸ δ]ϊ τ 6 μαη} 9 ἴον 56 }ο- 
ται ἀ068 ποὶ τηθϑῃ (0 Ὀτὶπρς Π πὶ πη οδονγίης, Ὀυὲ 
ἰο Ῥγονὶἀθ οὉθ᾽Β 86] 7 νυϊεἰϊ βοπνοιδίης ἴο Ὀγίηρς ἰὸ 
αοά...... Μογθϑουσϑν ἰΐ 8 ἱποοιργθῃθηδίἷθ ΠΟΥ 
(6 ὁχοουαϊίοη οὗ 6 αἰἱνΐπο δοιημηδηά, οὐ δὴ δοὲ 
οὗ οὐϑάϊΐδηοθ ἰονγηγὰβ ἴΠ6 οχργοβϑοὰ νν ]} οὗ αοά, 
ολη ὃθ ἱπιρυίεοὰ ἰ0 οὨΘ 8 Ὀϊοοά- συ]. 688 ΟΣ 89 
δη οὔθηοθ οϑοϑάϊης οχρίδἰίοὶ.᾽᾽ 

6. Ἀοφεε᾽ Πηιίδγοοδοίοη απα ὡελουαλξ Οοπαϊίοπαὶ 
ΤῬαγάυνη οΥ 1λ6 Ῥεορί.. Ὑετβ. 80-88. 

ον. 80. Α8 ἴῃ εἶθ δῖ ΟΥΥ οὗ {Π)6 ΤἈ]1]6η Ῥοῖον 
τγ9 τηυδὲ ἀἰδιἱ προ ΐθὰ Ὀαίνγθοη (6 ρασγάοῃ νἱιὶοὰ 
ὸ γϑοοίγϑα 858 8 Ομ υϊβιϊδῃ (9}0]!ὴ χχ.) δηπὰ ἱμπδὲ 
νν Ὁο Π6 χϑοοϊγθα 88 Δ δροβί]ο (99) χχὶ.), 8ὸ 
πῃ γοίδγθηοθ (0 1ϑγδθὶ Ἧὸ πιιδὲ ἀἰβιϊρσαΐϊδι Ὁ6- 
ἔπσϑοη ὑπ9 τϑί δὈγορδίίοη οὗ [6 δθηίΐίθηοα οὔ ἀθ- 
διγυοσίΐοα δορὰ {ἢ} ΤΘρΘναὶ οὗὨ ιἢ9 ρ6Ορ]6᾽ 5 64}}- 
ἴης. Τμο ἄγϑί ρδγάοῃ ἰβ ὀχργθββθὰ ἰῇ υϑγῦ. 14: 
(μ8ὸ οὐδ Υ ἰ8 ὅγϑι ᾿ηίγοάυσοά Ὀγ 6 ἡυδρηχδας 
ρου (Π9 ὈΘορΐθ, δηὰ ἴῃ ι}]8 βοοιΐοη ἰΐ 8 εοπαϊ- 
(ἱοπαϊέῳ βοουτοα {Πτουρκὴ Μο568᾽ ρονογίυϊ ἰπίθν- 
ορϑϑίοῃ δηὰ τῃϑαϊαϊΐοη. ΚΚοὶΪ τα ῖοβ 80 [{{|}0 
αἰβιϊ ποῖοι Ὀθίνγθοῃ {116 ἔνο (ἴῃ κ8 {Π 80 ἢ 9 ΘΥΘῺ 
ΒΥ (πὶ Μοδ68Β δἴϊονγ δίϑ8 ἢγδί ρϑιϊἴοα (Υ6γ8. 11]- 
12) τοοϑεϊνθὰ πὸ δβϑυγαποθ οὔ ἵἕδνοτ--- π βίος ἰδ 
ἱποοῃδίϑίοπί τῖςἢ γον. 14. Βυϊ νὰ ᾿ᾶνο ΠΟΥΘ 
ποίδίης ἰο 10, 88 Κ οἰ] Γερυθβεῃίβ, νυ ἢ} “8 ΒΏΚΘΥ 
"αὶ {πγθαίθηβ ἀφδίγυοιϊοη." 18γ86] ταΐ σης ΠΟΥ 
ἱπι1 664 δσοπίΐπυθ ἴο οχἰ δὶ ἃ8 8 ῬΘΟρΡ]ς, διιῖ γοὶ μδνθ 
ἔοτίεἰἑοα (Βεἷν γοσαίΐοη. Τιΐδ 18 γυ8ὶ (6 ροΐπηὶ 
οτὸ ἰγθαϊθα οὐ. Ηδξηοα Δο868 ἀ068 ποὶ ΒΩΥ͂ (0 
0 Ῥόορ!ο, 1ηο οὔποθ ἰ8β δχρὶδιθὰ  Ὀυὶλ ἢθ 
αἶ8ο ἀο68 ποὶ Βρϑδκ οὗ 8 οσί πὸ ν ηϊοῖι 8 5(1}}} (ὁ 
0 οχρίδί θὰ νὶι ἃ λλέγεπι. Ἠδ 806 818 οἴ ἃ χγϑδὶ 
δἷη πηΐοῖ, ΒΟΎΘΥΘΥ, ΙΩΔΥῪΥ͂ ῬΟΓΒΔΡΒ Ὀ6 δογοχοὰ 
ὉΥ πιοϑῃ8 οὗ δ οχρίδιίοη. ἴπ σοὶ ()8 οχρὶδ- 
ιἰοι ἷ5 ἰο οοπβίβί, 6 ἀ068 ποί (6]] (}}.0 Ρ600]6----Ὁ 
(δβοτοΐῃ, ἴοο, Βὲβ ΒΟΌΪΘΠ 688 ἩρΡΘΔΓΘ--τθυῦ ἢ6 ΒΔΥ5 
ἴο Φομονδὰ ἐμαὶ 6 νι.}}] διισγοηθῦ Β᾿ 86] ἰο (})6 
υάραιοηί οἵ αοἀ ἰπ Ὀ684] οὗἨ [86 ρϑορὶθ. ϑίποϑ 
ΠΟΙ͂ (86 αιθδιΐοη 18 Βοτθ ποῖ 0η0 οὗ οχἰείθποο, 
Ὀϊΐ οπθ οὗ τοσδίΐοη, Μοβοδ᾽ οὔδν [0 βδουὶ ῆοθ 
δἰ 86} ἰδ αἷϑο τηοάϊβοὰ δοοογάϊηρῖγ. [Ιΐ ἰ9 
ἴσο, ἐμὲ5 ᾿ηἰοτοοβδίοη 8 υϑϑί Υ ποτ Θ ἰηθη86 (ἢδη 
(Π.9 ΤΌΤΠΛΘΡ ὁη6 (νον, 11). Ηοδ νου]ὰ γϑίμον Ὁθ 
Ὀϊοιι9α, ψῖι ἢ 1}6 ῬΘορῖθ, ουὖἱ οΥ̓ {π9 ὈοοΚκ οἵ Ἰἰΐο, 
οὗ ἱἰμοοογδίϊο οἱ ἰσθηβὶὶρ, ἐδὼ τὸῖ ἢ οὐ ἢ 6 ῬΘΟΡῚΘ 
ἴο διὰ ἰὰ (μ9 Ὀοοὶς ΑἸοπθ. Α58 τηράϊαἰΐϊπρ ργῖοδὲ 
89 δ88 60Π10 8ἃ8 ἴδ᾽ 88 (0 {86 ἰΠΠουὩι οὗὨ σοὶπρ ἰὸ 
ἀεδίγιοίΐίοη ἐρίλ (ἢ 6 Ῥοορὶθ, Ὀὰΐ ποὶ 39» (Β6ηι. 
Μοτθονον Β6 οὔἶοτβ [ὁ βυ πἷὶ ἰο [86 ΒΘ 1606 ΟΠΪΥ͂ 
δ γ ροιΒοι ον --οί 6889 ϑονα ἢ ψ}}} ποῖ ρατάοπ 

Βαὶ μοὸ 8 ρυ  δΥῖγ 8οοϊεϊης ἴον 189 
Ῥδγάοῃ οὗ ΟὨΪΥ (18 ὁπ6 ξτοδὶ δίῃ. Τμὰ8 {8 860 



186 ἘΧΟΡσΞΒ. 

οχρίδἰΐοῃ ζοσιιϊ δὶ ἴῃ {86 ἔοται οὗ δυδ είς 1085; 
ἧι ἰ8 ποὶ γοὶ Β6θ} ἴῃ 1(58 ὈΪοοῦι δά ἔγυϊίδιο: 6180 

86 οοπάϊίοῃ τουἹὰ ποὲ Ὅο, ““ατδοθ οὐ ῥυὰς- 
τηθηὶ,᾽᾽ Ὀυΐί, “ΤὨτουχὰ ᾿υάκιιοοῖ (86 δίῃ οδβέ 
ἄτδοϑ.᾿᾿ Νονονί 6 1688 (δ ὲ8 18 (6 τοουθηΐ τ ΒΘΏ 
ΜοΒβο8 Θοῖηθ8 ἱπίο οἱοϑοϑὺ οοηίδοιὶ ΜΝ] (6 Ῥτίοδί- 
Ἰιοοὰ οἵ εἰ Νενν Τοβίδιαθηί. ΑὈΓΔΌδι᾿ Β ἰπίοῦ- 
οοαϑίου ἴον ϑοάοτι 18 006 ῬΓΘΟΌΓΒΟΥ οὗ ἰΐ ; Βί ΓΟ ΧΟΡ 
8ι1}} 15 Φυάα ν᾽ 5 ἰηιοαγοοθεδίου ἴον ΒουΪπιΐα τ νὰ 
Οοπα. οἢ ἀδη. χ]ὶν. 18 ε4ᾳ4ᾳ.}); διὰ, δ ἃ Ν. 1. 
ΔΗΔΊΟΩΥ, Ῥαυ 5 ἰδησυδρο ἰη Βοαι. ἰχ, 8 88 Ὀθθὴ 
δἀάἀυοοὰ (υἱά. οι). οα Βοπδη8). ἴω Ῥαϑὺ} 8 
Γὰδ ΔΡΡΟΔΥΒ πα οοα {816 Ρἢγ886 “7 (89 7 οννδὶι 

ορΙο; δυὲ 1 188 αυδϑίΐου νυ δι (ἢ 9 Θχδοί π688- 
ἴπς ἰδ. ἴῃ ἰπἰοτοθϑβίου {μ 6 Γ9 ἃγὸ ἰηἀθοαὰ ἀδργθεβ8 
οὗ βοϊζ-ἀδηΐαὶ αη ἃ ϑοβίδδυ ἰῃ ψῃ οι Βυμηδη Ἰοχίο 
866Π|8 δἰηοβὲ 0 ὯΘ δα ον ὉΡ ἴῃ ἃ βουὶ οὗ 
αἰνίηο [ο0}}γ.--Φο ον Ὀγίη χα Μοδβοβ Ὀδοῖὶς ἰο [89 
1οζαὶ δίδπι -ροΐπίὶ, δηὰ δ}} (110 ποτθ, 88 6 [88 τοί 
γοὶ δἰἰαϊηθὰ 19 (}1 ὀχργθδϑίου δῃὰ [Ὁ}} δοὶ οἵ 
οχρίϑδιίοη, δηὰ ἰδ 6 γοδ]:σξαιίου οὗἉ ᾿ξ 19 Θοπαϊιἰοηεοά 
Οὔ δὴ δηϊοσοάοαί Υἱβίιαἰΐου οὗ (6 ΡΘΟΡρ]6 (Υ6Γ. 
84)ὴ. Τιΐδ νἱϑίἰδιΐοη, ΒΟΤΤΘΥΘΡ, ΘΔ ὉΘ ΓΘΑΪ το 
ΟἿΪΥ 88 {6 ρῬϑορὶθ αἃτῦὸ οοπαυοίοα ὕπνο οἡ 
ἰμοὶν τψδὺ. 80 ἰδῆ ἰθθγοὸ 68 ᾿ῃγοϊνθὰ 8, Θοπαϊ- 
εἰοπδὶ γο- δἀορίιίοη οὗ ιἢ9 ῬΕΟΡῸ ῃ (9 πογάϑ, 
“60, Ἰεδὰ (ὃ Ρ6ΟΡ]6,᾿᾽ εἰς. [ἐ ἰ8 οοῃάϊιϊοποά, 
ἷὰ 6 βγϑδὶ ρἷδοθ, Ὁ (86 Ὀὺϑοῦγθο δχργθβϑϑίοι, 

“Μγ οὐχζοῖὶ 8.)8}} χο Ὀοῖοτο (᾿66,᾽᾿ (ἕ)ς βίΘ ΓῺ τῇ 688- 
ἰωςξ οὗ πιο 8 αογ σι β Ἔχ ρ] δῖ ηθα ; ΒΟΟΟΌΘΙΥ, 
ΌΥ (86 ΡΓΤΟΥ͂ΪΙΒΟ οἵ ἃ Γαΐ νἱβί δι ΐοη το ἢ τ 88 
ἴο Ὀ6 8[ Οῃ09 ἃ φταοίουβ δῃὰ ἃ ᾽υἀ!ο᾽ ΑἹ] νἱβἰ ἰδίΐοη. 
Τῆῦ5 τὯ6 Ῥαοορὶθ 8. διηϊ(ϑη ἀου Υ: ἢτγϑί, ὮὉΥ 
Μοϑβοβδ᾽ υἀ᾽οϊαὶ ρα τθοὶ (ΥὙ0}. 27); βϑοομπάϊΐυ, 
ὈΥ (6 δ-ϑογϑ- πιοηϊ οηοαἃ οοπάϊΐοη5 δοπποοῖθά 
ἱ {ἢ} ἰδεῖν τοδαορίΐοπ. Απὰ ἰδ 186 ἀοηθ δ6- 
68.86, 88 γοῦ. 88 ἀξοΐαγοβ, {0:6 Ῥ6Ορ]6, βιυῖ ΕΥ 
δροακίης, δὰ τηδὰο ἰδ 6 οἱ Γ πρσὶ 186Υ δὰ ἴῃ- 
ἀυςεὰ Αδγοῦ ἰο δ κο6. “Τίι6 Ὀοοῖς τσ οἢ 7680- 
γι [88 πΥἰ((εἢ 8 {16 Ὀοοῖς οἵ ἸΪ6, οὐ οὗ (86 
Ε᾿νίος. 6. Ἰχὶχ. 29 (28); 1)8ῃ. χὶϊὶ. 1. Τοἷδ οοῦσορ- 
(ἴοη 18 ἀεγὶ γϑα ἔσουι [89 ουβίοιῃ οὗ τηδκίηρ 5 ᾿1δὲ 
οὔ (86 πδπι08 οἴ {0 οἷ (ἸΣΘΏ8 οὔ ἃ Κη σάου οὐ οὔ 8 
οἱἱγ᾽" (Κιεῖ1). -- τοι {μὲ8 1ι ΔΡΌΘΔΤΘ τἰλαὶ [ἢ 6 ὈοΟΪΚ 
18. ΡΥΪΔΥΪ 186 γο]Ϊ] οἴ οἰἐἰΣε8 οὗ {86 Κι ῃράοιαῃ 
οἵ Θοά, ἱπ ε6 ἐποοογδίὶΐο δθη86: δηᾶ ἴΠ9 ποιΐοΒ 
ὈΘΟΟΙΏΘ8 ΠΟΤῈ 8δηα ΙΏΟΓ0 Ῥτγοΐουηά 88 ὸ δάύϑῃοθ 
(Ὀτουσὶ ἰῃ0 βδοτίρίυγεβ, σορ. 188. ἷν. 8; Ὀδη. 
χὶϊ. 1; ῬὨ]]. ἱν. 8; Βον. ἰἱϊ. ὅ.( Καὶ] ὅπάβ 189 
ἀδγ οὗἉ νἱδἰἰδίϊο ἴῃ (89 7υαϊοΐαὶ ἰηΒίοἰΐοπ δἱ Κ 8ἃ- 
ἀεβ8 (Νυ. χὶν. 26 βᾳ4.), δοοογάϊηρ ἴο νν δὶ ἢ (Βα 
ζοπογαιϊοη γ25 ἴο αἷο ἴη {86 ἩΣΙΔΘΓΏΘΒ8. Βαὶ 
{πὸ ἰοχὺ δ'ϊοννβ ἃ ἀἰδιϊηοίΐοη ἴο Ὀ6 τηδὰθ Ὀεϊγ Θ ἢ 
189 ἀδγ οἵ νἱδι(διΐου ἴῃ {86 τοῦθ ζΘΏΘΓΑΙ 8689 
δ4 {μῸ δρϑοΐδὶ σοίγί Ὀυϊἷϊνο νἱδίἰδιΐοη. [ὑ ἀεδὶᾳ- 
πϑδίοϑ (9 ΤΒΟΪΘ Ῥογδρθοιῖγο οὗὁἨ ρυπϊιῖνο ͵υὰκ- 
ΣαΘηΐ8 88 δ060 ἴῃ ἐἰδι0 ᾿ἰςὲὶ οὗ ζΥ80θ0. 

ΞΕΟΟΝῺῸ Β5ΕΟΤΙΟΝ. 

Βιτιϊοῖοσς δοραταϊζου Ὀδῖτσθθ δε βονδῆ δῃᾶἃ ἴ86 Ῥθορῖθ. Ἑδιλοναὶ οὗ Μοβοδ' Τϑηϊ-- 
180 Ῥτονίδίομ αὶ ΤΌΘ 80]6---ουἱ οὗ ἴΠ6 Οαρ. πο ατδοίουδβ Το σθαι. 

ΟΒΑΡΊΕΕ ΧΧΧΙΠ]Π, 1--28, 

Α.---ΑΡΡΟΙΝΊΤΜΕΝΊΤ ΟΕ ΑΝ ΑΝΑΟΕΙ͂, ΤῸ ΒῈ ἸΒΈΛΕΙ᾽ ΒΒ ΤΕΑΘΕΚ, ΙΝΘΤΕΑΡ ΟΕ ΦΕΗΟΥ ΔΗ! 8 
ἹΜΜΕΘΡΘΙΑΤῈ ΟΥΙΡΑΝΟΕ. 

ον. 1-6. 

1 ΑΝ Φοδβονϑῇ βαϊά υπίο Μοβοϑ, Πορδτὶ απα γὸ ἃρ [ΑπὑϑΥύ, ρὸ ὕ}}] ἤθηςο, δου 
δηά {86 Ρθορ]6 πῃ ϊοῖ ἐμοὰ 680 Ὀτγουσῃῦ ἂρ ουὖὐ οὗ {Π6 δά οὗ Ἐσγρί, υπΐο [86 
Ἰαπά ψμΐοι [οὐ τῇ 6} 1 βνατο υηΐο ΑὈτγϑμϑαι, ἰο [8886, δΔηα ἴο Φδοοῦ, βαγίηρ, [[ηἴο 

2 {ΠΥ βορὰ ψ1}1 ρῖνο ὃ: Απά 1 Μ1}} Βαμα δῃ δηρεὶ Ὀοίοτθ {Π66; δηὰ [{ 5}}} ἀγῖνβ ουὔΐ 
6 Οαηδην πα, [6 ΑἸηοτῖίθ, δηά {π0 ΗΠ 6, δηὰ (6 ῬογὶΖΖῖία, {ἰμ6 Ηϊνὶο, ἀπά (Π6 

8 Φεθυδίίο: Τλιΐο 8 ἰδπά ἥονίηρ ψ ἢ τα} }κ δηά ΠΟΙΟΥ͂: ἴον 1 Μ111 ποῖ γὸ ὕρ ἰῃ [86 
ταὶ 5 οὗ {π66; ἔοσ ἴ[ῃοὰ ατέ 8 Βυἰποοϊκοά ρῬθορ]α: ἰοδῦ 1 σοηϑατηθ {Π66 ἴῃ [Π6 ΤΔΥ. 

4 Απάὰ σβθϑη [ἢ ρϑθορὶθ μοαγὰ {{686 601] 14 ρ8, (ΠΘῪ τπουγηθᾶ, δη 4 ΠΟ πιδὴ αἱά ρυϊ 
δ᾽ οὐ ἷπι 18 ογηϑιηρθηῖθ. ΕὉΓ. ον δά βαϊὰ [πὰ Ψεδονδ 8814] υηΐο Μοϑϑδ, 
ΒΥ απο [86 οὨΠ]άτγοη οὗἁ βγϑοὶ, 8 αγὸ ἃ β 6 - ποοῖκθα Ῥθορὶθ: 1 Μ1}} οοπιθ ὉΡ ἰμῖο 
(6 πιϊάβι οὐὗὅὨἨ (Π66 ἴῃ ἃ τηοπιθηῦ, δῃἃ οομϑυπηθ {π66 [ΜΈΓ 1 ἴὸ ρῸ ὉΡ ἴῃ {π6 τηϊαϑὶ οὗ 
[π60 οπθ6 πηοϊῃθηΐ,  Βῃου]ά οομϑαμαθ {{|66]: {μα γοοσο ΠΟῪ ρὰ ΟΥ̓ (ΠΥ ΟΓΏΔΙΠΘΏΙδ 

6 ἔγτοιαῃ τ θ6, {πὲ 1 ΙὩΔῪ ΚΩΟΝ πἢδὶ ἴο ἀο υπΐο 606. Απά [Π6 οἰ] άγθη οὗὨ [βγβοὶ 
μαξ λων {Βοηηβοῖ γε οὗ ἐμοῖσ οσπδιηθηίβ, ὈΥ͂ (88 ταουπὶ Ηοτοῦ [ἔτοπι Μουπὶ Ηοτγεῦ 
ΟὨΜ ΔΙΑ]. 
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Ἐ..--ΒΕΜΟΥ͂ΛΙ, ΟΡ ΜΟΡΒΕΒ' ΤΕΝΤ, ΑΒ Α ΒΟΒῚ ΟΕ ΤΠΑΡΙΤΊΟΝΛΑΙ, ΤΑΒΕΌΝΑΟΠΕ, ΡΕΟΒΕ 
ΤΗΕ ΟΑΜΡ. ΤῊΕΞ ΤΗΕΟΟΒΑΤΊΙΟ ὈΙΒΟΙΡΗΙΝΑΒΥ ΟΗΑΒΤΙΘΕΜΕΝΕ, 

γοΣβ. 7-11. 

1 Απὰ Μοϑοϑ ἰοοῖκ ἰδ ἰδΌσγῃβοϊο [ἰ6η}], δηα ρἐομοα 1 πἰϊουΐ ἴδ 6 οδαρ, αἴλν ΟΥ̓ 
ἔτοτα 186 οδῃιρ, δηα “8]]6α 10 {16 ΤΑΌΘΣΠΔ6]6 οὗ ἴμ6 οοηρτορδίίοη [(Θῃΐ « Κὶ τη οι] Πρ]. 
ΑὨα ᾿ὑ σδῃιθ ἴο Ρ8ε8, ἐλαΐ Ἔν θσῪ οὔο ψὨΙΟἢ [580] βουρθῦ Φομοόνδὴ ψνϑηΐ οαΐ υηΐο {δ6 
ΓἈΌΘΓΏ8616 οὗ (86 οοηρτοραίίοι [ἰθοΐ οὗὨ τηθϑοϑίϊρ], ψὨΙΟΝ τσα8 ψἰΒουῦ {ἢ 6. σδιΏΡ. 

8 Απὰ ἰζ οδῖηθ [ο ρᾶ38, θη Μίοβοβ δῦ ουὐ υηἴο [Π6 ἐδ γΏ 8016 [ἰ6η{], ἐλαέ 411 {86 
016 ΤΟΒ6 ὕρ, 8ηἀ βίοοα ΘΨΘΓΥ͂ τη8η αὐ 8 ἰδηΐ ἀΟΟΥ, δῃὰ Ἰουϊκοα αἴνοῦ Μόοβεβ, ὑπ] 

9 ἢθ νδ σοῃθ]ηἴ0 [86 ἰΔΌοΘγΏ8016 [61]. ΔΛ ηἀ 10 σΘΆπ16 [0 Ρ8859,859 ΜίοΒο65 οηνογοα ἰηἴο {86 
ἰΔΌΘΓΏ8616 [ἰδη17, (86 οἰουα , Ρ}]]ᾶν [0}}18Ρ οὗ οου} ἀοβοθηάθά, δηὰ βίοοα αὐ [Π6 

10 ἀοοτ οὐ {6 ἱΆθδσγηδοὶθ [θη], δηα «ελουαΐ, ἰΔ]κοὰ τ ἢ Μοβοβ.Ό Απά 41] {86 Ῥουρ]6 
βδνν [86 ΟἸΟυΑΥ͂ ΡῚ1]Δν [01] οὗ οἱοι α] βί881 [βἰΔη 10] αὐ [6 ἐστ δοΪο ἀο Υ [ΔΟΟΥ 
οὔ [6 607: δηὰ 81} [ἢ 6 ῬθΟρ]θ τοϑ ὉΡ δῃηα ψΟΥΒΙρΡρΘα, ΘΥ̓ΘΥΥ τυδῃ {π [τ] 18 ὑδης 

11 ἀοοτ. Απα Ψεοβονδὴ βραϊζθ υπΐο λῖοβεβϑ ίδοθ ἴο ἴδ 6, 88 ἃ τῆδηῃ βροδκοίῃῃ ὑπίο ἢΪβ 
το. Απά }ι6 ἰυτῃηρῆ δρδίῃ ἰηΐο (ῃ6 σδρ: Ὀὰὺ δὶ5 βεαυσνδηῦ ΨψΦοβῇυδ, [86 βοὴ οὗ 
Νυῃ, ἃ γουηρ τλ8Δ}, ἀδραγίθα πού ουαἵ οὗὨ {16 ὑΔΌΘγηδο16 [{6}0].} 

ΤΕΈΧΤΤΙΙΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ. 

1 ΓΤ γα. 1-11. Ἧο παυὸ 16 τὴ Α. Υ. κυ κί. }} Ὡποδδηροῖ οὐ οὗ ἀοίοσρησο ἰο (δ πη ΠΌττη ἐΓδ ἢ «Δ. !Π 0 οὗἨ ἐπ 0 τουδίουδ 
δοᾶ ς πιπιοπξδίοῦβ. Βιει ἴ})}6 πο’ ουρι ἴο ὉὈ9 ποιξοθά δαὶ [06 γότὺδ ἰα τι5 δοοϊίοη στὸ ἔμέμγο υοσὺθ ἰτουμμοῦῖ. ΤὨ]8 ἴμοῖ 
886 δὴ τ ροσγίδην Ὀδδγίης οἡ 116 Θχοζουὶδ οὔ [6 Ῥαδδεζο. 

Ἴδοτο 6 “ὁ ἔὮχοο ορί που δου {Π||0 ἴΤοηξ: (1) Τδὲ 11 16 ΜΜὸ8΄ 8 οὐσῃ ἰϑθηξ. (2) ΤῊδ ἰἰ ἰς 6᾽.0ὴ9 οἷ ὦ βα]σγοά ἰοηΐ πδοᾶ ὕχο- 
Ὑ]Ἱοϊοπα ν "6 ἃ καποϊυμτγς. (3) Τίναὶ 1 [4110 τοοῶὶ ἵδρογηδοῖθ, ὑθ {88 (9. μϑηβαρὸ ἰδ ουἱὶ οὗ μὶιςο, πιο ]α Ὁ ΓΚ ΠΥ ρος ποδί, 
οἵ οουχεο, Βῃου δ υο δὐἀοριθιὰ ΟἿΪΥ 65 α ἰα58ὲ τεβοσέ, Αἰαϊπεί ὕυϊ 10 οἴθοία ἐξ (5 ἴο υθ 98,.: (6) ΤΊ16 Ῥῃγιϑθ “ ἐλε ἰομξ "ἢ 16 

Ὡοὲ φο2}}γῪ ἴἰο ὈῸ δο:ουηϊοὰ οΣ. 1{1Ὶ δὲ Μοδοδ᾽ ἰθιΐ, ἩὮΥ͂ ποὶ Ἴπν, “ μὴν ἐοη}" 1ΓῪΔ ΠΟΙΟΥ͂, ΠΟΎΓΏΟΤΘ 61ν9 ἰηἰ6ἀ δὲ, 
ΥΤΙΥ͂ 

ὙἮΣ βὸ ἰπηήἤοδηϊ 6 ἃ δοδί στιὰ ἴον οὐ {7 Αε Ἐοδοη πη ΠΣ ΡΟ ΠΟΏΕΥ οὐθογγοα, Π{ σαπηοῖ γΜ|0}} 06 7.8.8 οπῖτι ἰονῖ, 8ἴπηοο 9 δ 
ΤοΡρτεοδοπιϑὶ κ4 κοί πκ ἰπίω [Ὁ ΟἿΪΥ ἴυγ 16. δρ οἰμ! ρηγρο τ. οὗ σὐσλτ ἑυς Ν  τ Οο. (Ὁ) ἔνου Ο., ΟΙδΠΙνΓ οὐ ἘΠἸ689 {ΜΝ Ὸ ὮΥΡΟ- 
1.168. 6 ἴθ γο ἰ8 δὴ ἐπ ογΓΏρ. ΟΣ [Ὼ εἶγ6 ὩαΓΙΘ ἐνϑ "8 σε! ΓΓῚ ποῖ 85 βίγηιπι ὁ, "8 95 ἐμ :ὸ ἐπ εΟΥΎ {ἰαξ 6 νθ Πότὺ ἀη δοςσοπῃξ οἴ 
ἘΠδὲὶ πδὸ ὅσπο νἴ{Ππ [Π6 τοδὶ ΤᾺ Ὀρτα.}9 ὑυυΐζυσο ἐξ νὰν υυΐ. Ὑογ. 12 [8 οἷθαὺ Υ δ στοδησηρμιίυη οἵ γεν, 8--- Μοδ.8᾽ {οτονεδίοῃ, 
Ὑἰ δόποναι. Τρηδὲ υόγρ. 1-ἰῸ1 δου θα ἐυΐζογνθησ, Ὡοΐ ὈΥ ἂν οὕδη αππρμμοεμεη οἷν ὅθ! νη 11 δ 1νιγ οὐ Π 15 ρπῆροιδο, ὑὰξ 
88 8 λέρίονιοαἱ ἀοοουηξ οΥ 116 ΟΥ̓ ΠΆΡΥ συ δοαηοηὶϊ ζ6’, 13 ΟΧΊΤΕΠΙ ΕἾ πὺπῖυ! α), ἐσροοίμ ἢν ν8 δὲ (ἰ)0 ὁ ο590 ΟΥ̓́ “τ, {Π| Βδιηθ ἸοΏ9 
οἵ ΘΌΓΓΟΔΙΥ δη ἡ ρεγβοπηὶ ἱπίεγο Ὁ7.9 [9 Τοδυπιοά. (6) 1ἴ δέοπιδ πιριοαυθ {πὶ δηγεμίης ναὶ 1}16 ΓΘΑῚ Ἴθι ΟΥ̓ ΝΘ ες; που 
δαυο ὑθοι) οαὐίδιί δΌΘἢ ὑδίογο ΕΝ 6 σϑωὶ ονϑ πα ὕυαΠ}. (ὁ) ιν ἴβεῖ {ππς [06 νογῖνα ἔῃ {Π||:2 ΘΟ (0 κι 9 ὅτ ὉΧῸ ΙΓ .}}08 Δ Πα Ὁ» 
ΤΑῚ δοϊυϊίζοη οἵ 1π6 τΠ0]16 ἀΠ  ἼΥ. 8.0 ἴωγ δ 1 ανὸ οὐὔδογυθά, ἢ οὔὸ 85 ποίεθἃ {π|6 ἴλοϊ αἴ 8}1] ὀχουρνί Κοδο] δηὰ Βδιῖο ΟΡ 
(ἐελγόμολ ἀεν Ἠ»Ὁ. ϑργαοὴσ, 11... ν. 102). ηο!νθ6] δἰταρ!}ν τοί ἴο εἶἰἸ6 τὯδ9 ἔπ ΧΥ, ὅ 88 ἃ ΡΤ 6]. Βαϊ {πΠΘΓΘ, ἢ. ΒΕ γ8 (ΟΓ- 
ΤΟΟΙγ, Γ)}6 Επίατο [ἰδ πδδ4 "5 ἃ μιϑι"ἷο ἤὔγγτη ἰογ ἴπ0 Ρεθόθηῖ. 1Πιΐν })6 δ χα ρἰμπητ οα οὶ σατίσία, [ΟΥ̓ ΠΟΓΟ, ἩΠΟΓΘ ἴἸ 6 Γ0 18 
80 ΡοεῖγΥ, πὰ τ Ὦθγε [Π|6 ὙΟΥΥ͂ εἶ ΓΙ δα Τγδαῦοησν οὗὁὨ ἔπ Ευτγο τεΓῸ8 αγῸ δυ δῆλοι, Ὡϊ ἴο0 ΟΥ̓ΕΓΓ ΓΟ ΝΥ δ8ι1 Ὦ ΓΏΘΟΥΥ. 
Βδιίσθοῦ τοῦθ ΡΙ ΑΠΒΙΠ ΝΥ οἰ αβδοα 11,15 δπιοὴ Κ ἐπ6 ἐυδιβ πη ο68 ἢ ἡ σἢ σὰ ἸΟΠΙΝΥΎ Ραδὺ δοίΙΟΏ8 Η1Ὸ ἄι Βογί υδὦ Ὦγ (Π0 ποθ οὗὨ 189 
Ταῖΐυτο. Βυὲ 6»6ῃ οὐ {19 δδοι ρου ᾿γν9 Κοῖ πὸ το]ἱ ᾧ ἔγυιι 110 νὰ ἰυυδ.» γρμίεχ 68 αὔυνο ἀσ8οι υθά. 

Νον ΌΥ οἰπερῖν ἰνδο]ἶἰς ἴ[η6 Επτυγοβ αὐ ΕΠ υγοδ νὸ δὲ «πςη δὲ ᾿ξ, 6 {||8 Ὠνδῖίο 8. ο' ΒΠηπφ [05 ΟΥ̓́ΥΘΡ. δ (γΥΟΥ, 
6 γρὰμος Ῥαγοοῖ {[ς81})}. ΤΊΔΘ ΓΘΆΘΟΙΠΔ ῸΓ δὸ "γα! τ ἀγὸ δἰ }]9 ἀπά οἱ ρσεπ: (1) 10 14. 416 πιοοῖ πεζυγαῖ ὁ ηἶ οὐνίουβ ὙΑΥ͂ 
ἴο τοπάον ἴῃ γϑῖ 8. Τὴθ ὕυυτάνη οἵ ᾿τοοῦ σϑϑοῖδ πῖΐ τπουθ Ψ 110 σον ἀθῪ 1 επὶ οἰ εσννίεθ. (2) [τ τοὶ ἰϑλθν π5 ΟΥ̓ {Π0 ΠΟΟν ΒΒ Υ͂ 
οἵ δυρροθηρ ἔδαι Ἐπ δροϊίοῃ ἰΒ ουὔΐ οΥ̓ ρίαορ. (8) 10 σοι ίουου ἃ 4 οΥ̓ [6 ὩθοοδοΣ οὗ ἀγαπίησ οὔ ΟΡ ἐπι  ΠΔ ΕΟ ΟΣ “ [9 
6" 8ὸ Ππ|γ.1ογουΙ Υ ἐπίγοάι "δ, [ἰδ εἰ πϑΣ “ἢ 8 (δ οβεδ᾽) ἐπ," πον δϑοῖ!6 Ὁ}}. ΘαΓγύ-ΟἴὮ οἱ ἴτηξ ἡ 1{Π δηογεα κδυοοίδτο 
ῬῸξ οἰτιρὶν “1Π9 ἴρη κ᾽ ψ ον ἤαΦ Ὀδδη 8ὸ αὐ παῖον δοβοσί υοὰ δηὰ νἸο]ι [8 δϑύοιι ἴο νῸ να}. (4) ΤΊιΘ δοοιίοῃ 1118 Τα πεῖὰ 
ἦθ ἔπ ΧΟ !ρῸΣ ἢ ΤΩΟΩΥ͂ ΜΠ [86 σοηίοχέ, Ϊἢ νεσ, ὅ οι δΒαγ85 ἴο {80 γδορίθ, “ Ῥαΐ ΟΠ ΠΥ ΟΥ̓ΠΒΙΘἢΤ8Β ἔγοτι ἴπ66, 1π 41 1 ΠΙΔῪ 
κον υἢδὶ [0 ἀο υπῖο 186." ΓἘΓμδὶ υ]οπα ἴῃ τογβ, ᾿- 1ὶ 18 8 ἀθεοτίρε οἡ οὕ ν μεὶ Οοὰ ΝΜ} ἄο νἱπῖο τεῦ. 11 σοπίηϊ δ 8 

δΓαὶ ἀγοι τίοη σοποογηΐπς ἔπ νὯΥ ἰη ποσὰ Θοά [8 ἴο Ἰεα ᾿ ἔν" Ὁ ορ!θ. ΤΊΗ «ἰδ 156 φᾳποπέίου; σοπείἀογε ἰπ χχχίΐ. 94- χα χ !. 8, 
Ὡ ἩδΑῖ ον, 90] (γε στ. 12 δαη.} ἰὴ δδῖὴθ ἔποιλο ἐκ δι }}} ἀἰβουδυ ἅ, Μοδϑιυ᾽ ἰδημῦερο, “ 66, Τῃ00 δα γοσ ὉΠ10 προ, Ἡτίησ ἃ 

τὸιν μϑορῖς,᾿" ον ουεῖγ τὸ τ μπει ἴὴ υϑγβ. 1-. ὙΓΠιᾶὲ ἐἰπίγσνθηρθ 3 ΟὨΪΥ αἢ ΟΧΡΘΠΒΙΟη οὗ 1[Π9 Βιεϊοπιοιξβ οὗ νοῦ, 8, “1 πὶ} 
ποῖ βῸ Ρ ἰῃ [Π0 τη δῖ οἴῃ 66." ἘΠ δ {Π|6 6.8 6 Ὀοιτέοη κοι ἐπ ἐδε Ἰπίαοἱ οὗ, ιν ροὶπρ 7α7' 7 ὁ. Ασεοταΐηρ ἴο τον. 
Ἵ 86 ἰοπὶ Μ͵Π8|0 ὃ μί το ἃ “' αἴατ ΟΝ ἴγοπὶ {Π|ὸ δ -᾿ {μὲ τὸ Φ Ἰονδῦν τα  χινε 6 Βοπρ} τ δινὶ Γουπηᾶ : δηνὶ ἔμ ΘΓ (Υ τ. 9) δι Βο- 
ψ ἢ (αἰ Ἰοὰ νι ΜοθεΒ. ἯὍὯ[ὸ {ἢν 5όϑ 1π4διεϑὶ δ δῃ κοὶ βροίκορη οὔΐη χχχὶ! 34. πὰ χχχ [!. 2 18 ποῖ δ. ὁ ΟΥΘΓ δριΐπεί “ϑθονδῖι δ Ὁ 
ἃ ΒΏ ιν ΤοΓ ΗἰτΏ : [06 δηροὶ ᾿ν πη 6} ἰΒ πὺξ ἴο ρὸ “ἰὼ ἴ8ο τυΐάμὲ οὐ Ἰπ “᾿ Ὀείογο ἡ 109 ρΘΟΡρΪΟο. 

1ε γτοπιαίῃς (0 ἠοίίοθ βοῦθ οἱ ἠδοϊίοῃα: (1) Φοσθυα πῶ ἴο τ΄ Ππηπίη ἴῃ ἴπ6 ἴθ πΐ, Ὁ Πόγοηθ, ποοοράϊησ ἴο Να. ἢ, 10, 
ΧΥ ΣΙ. Τ, ΟὟΪΥ 1.0.6 ΓΙ 5:8 Ὀοριῖοα οολα “οὐἹὰ δηῖοῦ ἰϊ.---Βηῖ τὸ ἐΠ|κ [δ ἸΩΔῪ ὕῸ γορ! ἡ ἘΠ δ, ἢ ΦΌΒυι, κ5 Μοϑοβ᾽ οου δάαηι 
βογυδηῖ, οἡ]Ἱ ρὸ ν 11} Ἰνὲπὶ 10 [6 τηοιπ!α! ἢ ἴοΡ ν᾿ ὮΡῚ {1|6 ἴανν νγ δ ἰὸ ὃο ρσίτοη, πὸ κι δοσοπιθϑην Ὠΐπὶ ἱπίο ἴῃ ὁ δα ΠΟ ΌΒΓΥ : 
διά [μἰ8 δος σου] πϑϑά ἢ» δροοία! πηδη οὴ ἴῃ ἴΠ0 ῬΔ᾿ δαβνβ πεῖ τοίοι γε ἴω.---(2) 16 οὐΐέςξ οὐ 116 τθη: κϑϑῖὴδ ἴο Ὀθ αἱ ζ 
ἔοτοῦϊ ἔγοπι ἰππὲ οἵὔ 10. ΡΑΠΟΓΠΒΓΥ ; ΠΟ τηρηοη ἰδ ΤῸ '6 οὗ Ακσοη δη ἴπο βηου βου, Τνϊ ΟἾ]Ὺ οὗ Μοβὸβ δη: [ἢ ρμοορὶϑ βοίῃς 
ἴο ἴτ ἰο πηρεῖ νἱ ἢ 42 (3.- Βαὰλ {π|8. [4 ΑΠ} ἸΠπ|δὲ [Ε [9 ΘΟ ΒΘ ΤΉΓΥ ΟΥἨ ῬΓΟΡΘΡ ἴω πιρητ. ἢ ἐπὶ δ ἃ σρπποοί πὶ Απῇ 1Π|ὸ καθ Τπίπις [9 
δ΄ῖδο δα ἃ οἵ 0 τθὴηὶ Ἴοπὶ οὔ πηδοίῃ ": 6. σι, χχυ. 2), “ ΤΉογο (ὈΥ̓ 1116 Τῇ ΤΟγ 86.) Τ Μ{Π τῆρος π ἢ ἴδ 60 [ΛΊΟΘΟΒ ᾽}; χχίχ. 48, 
“ Απὰ ἔἴδργο [δ ἴδο Τϑρογηας 6) 1 “} πιθεὶ ΚΠ ἐπ οὐ Πύτον οἵ ]6γν6}."--ἰ-8) ΤἬὭρθο, γϑθυβοθ ὁ ΠΟΥ δρότῃ ἴο "6 {ἢ 9 Ἰηπρύδαθ 
οἵ δοονδῆ, "νοης ᾿τυπιο μοι! Υ ργροοάθη ΤΥ ἐδ ᾿υἱπτογίση! βίαι ϑιηθηξ (Υ Γ, 6), “16 ΘὨ]] άτρη οὐ 18γη 9] αι τρρεοὰ {ν᾿ τοδεῖνοα οἴ 
δοῖν ογπαιηθῃ!."-- ΤῊ 4. ὦ (ἼΘΙ ᾿α ρΉΒ Υ Τοπιονθη ὈΥ͂ του ΓΟ Ϊ πκ ὙΟτ, 6 88 ῬαΓΟΠΙΠΟΙΪΟΙΙ, ἔπ π' Τρ ΚΙ Ως Ὑον. 7 βη4. 8. 60ῃ- 
Ἐπηπημνη οὐ πΠ6 ἡ γϑοῖ ἢ 4 Ὁ καη ἐπ γον, ὅ. Ἐχηπιρῦοα οὗ βπρῇ ἃ ουῃείγοοσίίοη, ἢ ὙΠ ἢ ἃ ἢ δέου ΘᾺ] βίπευπιδην ἱπιη δά ΐδίο! Υ 
οουπροίοα ψ] ἢ [Π0 Τορὶς ἱγραῖρα οὗ [4 πιογροῖν! δὴ {ν [Π 6 τη ϊά δὲ οὗ Ἰη παιακϑ' ,υ οἱ δα ὕγοπὶ ἈΠΟΥΘΓ, τα ΗΝ ἄνηῖ, Αἰ οχδοξ 
ῬΦΙΔ}}ε1 6 Το 1 Εχ. ἦν. 4, δ, "Απὰ 1Π|6 “οι απἰὰ πηρὸν Μόδρα, πὶ Γογτῃ {Π1Πη6 Πα πὴ, δηὰ ἔπ κὸ 1 ἸῊΥ [Π6 18, (Απὰ δορυξ 
ζοσιἢ ΝᾺ απ, πε σφυχηῖ ἰτ, πὶ εἴ Ρεοδπιο ἃ χοῦ πὶ ᾿νἷ8 πη :) 1 ἢδὲ ΓΠΘΥ͂ ΠΙᾺ  Ὀο᾽] ον ἔπαῖ [ἢ9 Το τ]... ,. ΒΆΤῚ Δρροηγοάᾶ 
Ὀπῖο ἴδ 66.᾽ Ῥγροΐφϑὶν 80, ἵν. 7, 8; Μαμι, ἰχ. θ᾽; ήητκ [1. 1).. κου, 2ὲ. ἴη τ ραϑδᾶρο ὑὑθίοσο π8 1Π9 αἰδίοηρῃῖ οἵ νϑὺ. 6 8 
ΠΑΙΤΏΓΛΗΙΪΥ ἰηξεοΠυςσοα 1 ἰπη πιο} 19 σοππϑοίίοη ψ ἢ 18:9 σΟΥΓγοδρ πη ἢ σοπιηλῃὰ οἵ τοὺ. δ.---(4} ΤὴΘ ργοοοάίπρς οὔμἠοοιΐοῃ 
ΒΟΘΙΒΒ ἴο ἢ" δ Ῥρη οὐ ὉΥ [ἢ ὁ πδίἀργιίοπ, {με 1 γε σβ. 7.11 Ἀγὸ [πΠ0 τοτὰφ οὗ δου ἢ ἰΐ ἰδ ΠΏ ΠῚ ΓΑΙ ὑπαὶ ὑοϊ ἢ ΦθθΟΥΔῊ 
διὰ Μοδοθ βου ὰ ὕθ δροϊεθη οὗ πο π τὸ ἐν έΡ α »-γϑο.--- Βὰ  κῦσ ἢ ΟΠ ΉΧ65 ΟΥ̓ ῬΟΤΝΟΙ ΔΓῸ ἴ00 ΠΗ ΠΙΘΓΟἢΒ ἰῃ οῦγον τὸ οσοα» 
δἷου ΔΗΥ ρογίουι:)ϑ ρογρίεχιίν. 1 ν᾿ σ΄. ὃ ᾿ἴβοὶ πὸ ἕηνο δὴ Ἰηβίδῃηοο οἵ 8 Ἰῦοθρῃ 985 οὗ {8 δοτῖ, 0 γοπὰ : “ 2. -Πονδῇ βαί ἃ πιπῖο 
Ῥοδο-, ΒαΥ πηῖο ἴδο οἰ! ἄτθη οἵ ἰδσϑοὶ, Υ8 871ὸ ἃ κἱἐ ἥοποο κοι Ῥδορ]6: πότ 1 [ὦ 4., Μοθθα [6 [0 ΒΆῪ ἴο ἔπ Ῥεορίθ. ὁ γοῦο 1] 
ἕο ξο υρ ἰα 186 χτηϊάδῖ οἵ 166, εἰς, Τὴ)9 ῬΓΣΟΡΏΘΙΟΔΙ ἩΣΙ ζ8 δὲ [1}} οὗἁ δίσζωδσ ἰπβίδηοεδ οὗ ἐπίθγο!ιδηβο οὗ Ῥεσβοιδ 10 



138 ἘΧΟΡῦΞ. 

Ο.--Ὁ ΠΟΨΑΗ 5 ῬΕΤΕΒΜΙΝΑΤΙΟΝ ΜΟΡΙΕῚΡΌ ΙΝ ΟΟΝΒΕΘΟΌΕΝΟΒ ΟΕ ΜΟΘΕΒ' ἹΝΤΕΒ- 
ΟΕΩΒΙΟΝ. ΤΒῈΕ ῬΡΕΟΡΙΕῈ ΒΑΕ Α 5ΠΑΒΒ ΙΝ ΤῊΗΕ ΟΒΔΟΒ ΒΗΟΥΝ ΤῸ ΜΟΒΕἙΙ͂. 

Ψονα. 12-.28, 

12 Απά Μοροβ βαϊὰ ποίο Φομονδῆ, 560, (μου βαγοϑὲ υπΐο πιο, Βυίηρ ὕΡ ἐμι]8. ῬΘΟΡ]Ο : 
δῃὰ μοι μαϑὶ ποῖ Ἰοὺ πη ΚΠΟῪ δότα [Πΐπὰ τ Πολ] ἰμοὺ Μ1}0 βοηα Ὑἱ1} 6. Υοΐ 
δοιὰ ᾿ι58ὲ βαϊὰ, 1 Κποῦ ἰδ66 ὈΥ̓͂ πδη6, δηὰ ἴποιυ ἢ αδύ 8180 Τουπαὰ σσϑοθ ἴῃ ΤΥ δὶρδί. 

18 Νον, ὑβογείοσθ, 1 ὑσδὺ {866,1 ΓΝ ΟΝ Ἱπογοίογα, 1 ᾿Ἰπα 664} 1 Βανα Του στϑοα ἴῃ (ΒΥ 
δ σῦ, ΒΟΥ Τὴ6 ΠΟΥ͂ [1 ῬΓΔΥ͂ [066] (ΠΥ ΝΥ, (ἰδὲ 1 ΤΏΒΔΥ ΚΠΟῪ {Π66, ἴπαὲ 1 τλδὺ βηά 

14 ρτδοθ ἴῃ ΠΥ βίρῃῖ : δηὰ σομβία ον (πδὺ (818 πϑίϊοη ἐδ ἢ γ ρθορ]θ. ΑἈπά δε βαϊὰ, ΜΥ͂ 
16 ῥγθβθῆοθ 988]} γὸ εὐἱξὰ ἔλεε, αηὰ 1 Μ}}} σῖνα (Π66 τεϑῦ. ᾿πὰ ἢ βαϊὰ ὑηΐο πΐπὶ, ΠΓ ΤᾺΥ͂ 
16 Ῥγοβθῆοθ ρῸ τοῦ τοἰξ, πιθ, ΟἈΥΤΥ [1816] 08 ηοὺ ὉΡ ἴθηοθ. ΕῸΥ πβοσοίη 884}} 10 Ὀ6 

κπνα ΒΕΓ [ἩΒΘΓΘΌΥ͂ ΠΟΥ͂  888}} 1Ὁὺ 00 Κπονη]} ἰῃδὺ 1 δῃὰ (ΠΥ ρθορ]θ μανθ ἰουπά 
ξῖϑοο ἴῃ (ΠΥ βίσῃυ 16 ἐξ ηοΐ ἴῃ {πὲ ὑμοὰ ροεϑὺ πιὰ υ8 7 80 ε.}8}} ψ Ὀ6 [τι πι8, 
δηά ἰῃαὺ νὴ 8|14}} Ὀ6] βδεραγαίβά,  δηὰ {ΠΥ ρθορῖϑθ, ἔτοπι 411 {116 ρθορ]θ ἰμεΐ ατὸ ὑροὰ 

17 (86 ἴδοο οὗ {86 δϑαυίῃἵΐ Αμπά Φοιονδὴ βαϊα υηΐο Μοβεβ, ὶ νὶ}} ἀο {818 (μϊηρ 8180 
(μδ΄ ἰμου Πϑβύ βροΐκϑι : ἴοσ βου διδβύ Ἰου πα σσϑοθ ἴῃ ΠΩΥ βίρί, δά 1 Κπον {Π66 ὮΥ͂ 

18 πᾶπ|6. Απά ἢ βαϊ4, 1 Ὀοβϑϑοὶ (866, Βῃ8νν της [β8ἰ4, ΘΚ ΠΘῪ τη6, ἰ ῬΓΑΥῪ [866] [ΠΥ φΊοΟΥΥ. 
19 Απᾶ 6 βαϊά, 1 μ|ὶ}} πηδκο 8]] ΤΥ Ὧ688 [6ΧΟΘ]]6Π66] ρ8488 Ὀοΐογα 866, Δα Ϊ 51]}} 

τοοΪαῖπὶ {86 πϑιὴθ οὗἩ Φοβονδὰ Ὀαοΐοσγθ (860: δῃὰ ψ}}} [1 111] Ὀ6 ρσγδοίουβ ἴο Βοπὶ 
20 ἷ Ψ1}} 6 στϑοίουβ, δῃα Μ1}] ΒΠΟΥ͂ ΓΩΘΓΟΥ͂ ΟὨ Μ ΏΟΙ 1 Μ011] ΒΠΟΥΝ ΤΏΘΤΟΥ. Απα Β6 εαϊά, 

Του οδηβί ῃοΐ 566 ΤΩΥ͂ δ 66, ἴογ ἰΠ6Γ6 8ΒΠ8}} ποιάϑη [ΤΥ 8ῃ 888}} ποΐ 7566 τη6, δῃὰ [ἴνϑ. 
21 Αηά ΨΦεμονδὰ εβαἰά, Β}μο]ά ἐλογο 8 ἃ Ῥ]δοθ ὈΥ͂ τη6, δπὰ ἰδοῦ 888} εἰδῃὰ Ὁροη 8 [{86] 
22 χοοῖ: Απὰά ἱξ 8881} οοΐὴθ ὑο ρ838, Ὑ}110 ΤΩΥ ΡΙΟΣΥ ρϑββοίῃ ὈΥ, (δῦ 1 ψ}}} ρυΐ 166 ἴῃ 
28 8 οἰεἷἷ οὗ {πο τοςκ, δῃὰ Μ111] ον ῦ ἴ 66 ἩΪΓΏ ΤΥ μαμὰ π}}|6 1 ρᾶξβ Ὁγ: Απά 1 "}}} 

Δ|1κ6 ΔΙΊΤΑΥ͂ ταΐπθ [ΠΥ] Βαπά, δῃά ἰοὺ β84]0 860 Γι Ὀδοῖς ραυίβ [βδοκὶ : δυῦ ΤΑΥ͂ ἴδ 06 
Β8}4}} ποὺ θ6 βθβθῆ. 

ἘΧ. χχχίνυ., 5Λ8 ἤγραυοηεῖν οἰϑουβοτο, γὸ ὮδΥο 8180 ᾿ησίδηοοῦ οὗ ΟΥ̓Δ σροοακίπα οὗ ἩΠΠ861 ἰπ [ἢ (δ! τὰ ρμϑύδου, νἱζ, ποτα. 10, 
14, 23, 24. 26.---(ὅ). ΤΊΙο γ8ι] ᾿δῦογηαςϊθ τ ποξ 1π ἔλοΐ δοὶ ὕρ δῖ αὶ ἀϊδίδῃσο ἴγτοπὶ 6 οὐτομ, ὑαἱ ἰῃ τῇ σοΏ!Γο οἵ [{, δοοογάΐηξ 
ἴο Ναπι. Π]. 2 ε8ηᾳ. Βυῖ {{ὄὄ νὰ δδισσιδ, 88 νγ πιυδῖ, ἔδας [Π9 δ ΣΏΠεθ6 ΟΥ̓ 96] ον} 6 Γορ υ]αικτίουδ δὰ σοϊδχϑοὰ ἰῃ ςοηδοαθθῶοθ 
οἵ Μοεοε᾽ ἱπιροσγιυπεῖο μοί 00 ἐῃ γοσ. 12 δᾳ4., ἴππογ9 ἰδ πο ἀἱ ΠΥ ἰῃ 1.9 ο88εὲ.-- Ἐκ.) 

ἘΧΈῈΟΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ,. 

ΤῈ18 ᾽8 οὔ οὗ 86 τηοϑῖ τηγδίογίουβ συ δΡρίο τ ἴΏ 
411 110 (τ θ ὨοοΪτ8 οὗ (Π6 σογοπδηὶ, [ἰ οἱ δγδο- 
ἰοτῖζοβ (6 Μοβαὶο Μίὶαἀἷθ Ακϑδ 'ἰη (86 ΟἹ]ὰ Τε8- 
ἰδηγοπί 88 Θββϑηί Δ} αὶ (Πδοογδίΐο οομ οὶ οὗ (16 
ῬᾷΓγΟ αν ἢ 86 σαυϊϊο ἱπουγγεά ΌΥ {Π9 ΡΘΟρ]θ 
Ἰτγοῦρὶ (μοῖν ἰἀοϊαιτγ. ΤΠ ῬθορὶΘ δ. ρϑγ- 
ἀοποὰ; ὃυὶ (μοῖν ραγάοη ἰδ δἰ οτδγο 64 }} 7 ΘΟ ι- 
(ἰοηοὰ, 7116 ἄγϑὲ ᾿ πα ἰαἰ1ο σοπδἰδὶβ ἰπ {86 ἴδοι 
(8. οι ον Μ|]}} οὶ κοὸ ἴῃ (86 ταϊἀ δὲ οὗ (9 Ρθο- 
Ῥὶ9 ἰο ὕδῆδδῃ, Ὀθθδυβο ἱπ ἰμδὲ οϑϑὸ ἔπ πνουϊὰ 
ΘΧΡΟΒΘ ὑμοιηδοῖνοθ ἰο δοπἀοιηηδίΐου (τυρὶ ἐπ οἷν 
ἰγδηδργοθβίοηβ; Ὀυὺ (μδὶ Ηθ ν}} ζο Ὀεδίοτο ἐδ δαὶ 
ὈΥ δοηάΐηρ, οΥ ἴα {9 ἴοτιηι οἵ, Δ δηκοῖ. Τὴ 6 
βοοομὰ Ἰἰπ|ΐ: αἰ ἴθ οομδὶβίβ ἴῃ 86 ἴασί ἰυ δὶ Μοδβο8 
ΤΟΙΊΟΥΘΒ ἰδ6 Ῥγουϊδίομδὶ ἰδθγηδοῖθ ουἱ οὔ {Π6 
ΟΡ, ὈΥ ὙΠΟ δοΐ ουϑὴ ἐπ 6 ΔΆΞΩΡ οὗ ἰἰ6 Ῥ6ΟΡ]6 
οἵ Θοὐ, 88 Ὀοΐης ἃ οἷδοθ ποοάϊορ ρυγὶ δοδιίοη, ἷβ 
αἰδιπσυϊϑιεὰ ἔγοπι (6 δδηοίαδγσγ. Τὸ ἰδίγα 
Ἰϊπιὶ δι οι σοηδἶδὶβ ἰη 89 ἴδοι ἐμαὶ Μοβϑδ δἰ πιβοὶἤ, 
Ὡοοαϊης οἡ βοσουπὶ οὗὨ ιἷ5 γοοσδίΐοῃ 8 τοτγο αἰδ- 
ἰϊποί τονοϊαιίοη, 18 ἰο ὈΘΒοϊΪὰά, ἴῃ (9 δηχοὶ, {86 
8.66 οἵ {ἘΠ 078}}---ἰ6 στδοίουϑ ἤοτπι ἰῃ τ ῃἰ οἷ 76- 
Βονδῆ τονϑαὶθ Ηἰπ)δοῖἢ; γοῖ οὨἿν ἰῃ 8π0}} 8 ὙΔΥ͂ 
(μαι " ἷβ [0 869 [86 κἴονυ οὗ δοβόνδὰ ἰπ 1τ}}5 δρο- 
ΘΔἸγρίΐο Τογπὶ πο ἴῃ ἃ ὕγουὶ γον, 88 [88 ἴδ66 οὗὮ 
{8π6 ἴροο, Ὀαι ἔγοπι Ὀδ πα, {, 4., ἰὰ 89 Δ ὁΥ-ϑρίθῃ- 
ἀον οἵ {δ βυάάοια ΡῬΒοποιρθηδὶ οθεοία ρτοὰπυοθὰ 
Ὀγ δόδονδβ, διὰ σδρί ἢ Υ ρϑδδίης ὉΥ (0 Ῥσορμεί᾽ Β 

οογογοᾶ ογοβ. ΤῈ ἔγϑί οὗ (ἢ 656 Ἰ᾿π πὲ} 005 ΤῊ Δ ΥΚ8 
1.10 γο]οὰ γογοϊαιίου : (6 βοσοῃά, {Π6 Ἰηοτοαδδοὰ 
ΙΒ σΌ]Υ οΥ̓͂ Βοϊάϊηρ οοτλ πίο τ ἢ Θοὰ : {86 
εἶτά, (89 ἔδοί ἐπὶ ιἰλὲ Κπον]εῦρε οὗ βαοτοὰ ἐπΐημκ8 
18 τοιῃου θα ἔγοιῃ ἰδ 6 βρίδγεα οὗ Ἰη υἱ (1 0}, ---ἰϑ ἰο Ὀ6 
ποὶ 80 πηυοῖ, ΔΏ οΟΥἰ κἰπ8] ρογοορίϊ ἢ 88 8 Τηλίῖο Ὁ 
οὗ Ῥγδοί σαὶ] ὀχ ροτί θῆςθ.-- [ἢ [νἷ8 δ Ὡἴ ΤΟΥ ΘΟΠ Γδ- 
ἀϊοίϊοηδ Κηοδοϊὶ ἱπιαχίη 68 Πα 6 δ 88 ἀϊϑοονογοὰ 
βουϑγδὶ σοηϊ γα ϊ οἰ 0 5 ἱπ (8 8 ΘΠ ΑΡίοΥ.---Αοοσοτὰ- 
ἰηκ ίοτλα ΕἸΟΒἾβι,᾽᾿ ΒΘ ΒΑΥ8, “εν ἢ 85 κοΐ 
ἰο ἀν 6}] ἰῃ δ 6 τηϊ ἰδὲ οὗὨ ϑγδοὶ ἴῃ (ἢ ἰδ ὈοΓηδοῖο - 
οἰβονγν 186 (118 δοσουπί.᾿ Αοσογαϊΐηρ ἰο {86 ΕἾο- 
᾿νἶδϑι, ἢΘ ΘαΥῪ5 δραΐῃ, (ἢ (δ ΌΘΓ 8619 ΔΒ τηδὰθ 
ἤγοι δοηϊγὶ Ὀυϊΐ 058: ἩΠΘΤΘΩΒ ἢΘΓΟ [0.6 ΟΥΠΔΙΠΘΏ δ 
ἀεϊνεγεὰ ὉΡ σψεγὸ υδοα ἴῃ Ὀυϊἀΐηρς 89 [Δ 06 Γ- 
Ὧ86]6 ()). Ηοτο, [Πδῃ, {86 ΓΟ] [Δ ὈΘΥπδοὶο ἷδ ἱτὰ- 
Ρ]ἰοὰ το Ὀ6 ἱῃ οχἰβίθῃησο Ὀοίογα (86 {π)|6 ὙΠ 6 πη ἰδ 
ΝΆᾺΒ ΔἰΟΥ ΑΤὰδ Ὀ0}}. Αὐδοογάϊης ἴο (86 ΕἸοδὶδι 
ΟἿΪΥ {6 ῥγίεδίβ, Ὀθβδ ἀθβ Μορϑβϑ, οουϊὰ δῖον 89 
ἰδΌοτ 8016; ὨῈΣῸ Φοβμυδ ἰ8 ΓΟρσθβομβα 88 ἀ πο ὶ]- 
πᾳ ἴα ἐϊ, δία. 

α.--- Αρροϊπίπιοηί 97 ἰδὲ Απσεῖ. Ὕοτλ. 1-ὖ. 

γεν. 1. ΑὙΤΩΥ, ο υρ.---ββ᾽ησοα (86 ἰΔ᾽Ὁ]6ε8 οΥ̓ 
ἰδο9 ἰδνν ογῸ ὈΓΟΚοΏ, δηά [6 ἰφδὈθτηδοῖὶς 'ταϑ 
ποῖ γοῖ Ὀυΐϊ! ((Ὸν (Π6 ογεοιίου οΥ̓͂ ἰὶ ργθβυρροδοὰ 
(06 οχίϑίθηο9 οἵ (88 ποῖν [8Ὁ]68), (8 9 Ῥδτάοῃ οὔ 
(9 Ῥϑορίθ δρρϑθασε δραϊῃ ἴῃ {818 δοτητηνπὰ 88 8 
ΥΟΤῪ ᾿᾿πλ] 94 ὁη6. ΟΘοἀ δ[}}} βαγβ, "ἼΒου διὰ [86 
Ῥϑορὶο νησιὰ ἐἰποὰ μιαϑὲ Ὀσοηχιν ὩΡ ουἱ οἵ (9 
Ἰεηὰ οὗ Εκγρί,᾽ εἰο. (88 'π χχχὶϊ. 7). Απὰ ὕο- 
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σδῦδο Ζο ουδ ἢ ἷ8 δ.}}} ἀοιογιιϊ δὰ ἰο Κοορ Ηἰβ 
ποτὰ δὰ ὁ χὶγνο {9 Ἰδηὰ οὗ Οκπδδ ἰο ΑΌΥΔΒδθ 
βεεο, Ηο πὶ] δ]5ο ϑἷρ ἰδ ἰο σδοθαῦθγ ἱ. Ηθ 
“ἰἶ}} δοα δὴ δηᾷοὶ οὔ ἰθγγοῦ ὈΘοΓΘ (80 τπδτοβίης 
μοδὲ ἰο ἀτίνο ουὐ (16 Οδηδβηΐ 68, 8ὸ ἐμδὶ (ΠΟΥ 
8}}8}} ἐοῃο ἰηίο [89 Ἰδηὰ ἐμ δὶ θοντνβ νν (ἢ τ ἢ κ δηὰ 
ΒΟΏΘΥ (οἱά. ᾿ϊϊ. 8). Βαι ἴς ἰΒ ποῦ ϑαϊα ἰμδὶ ἐπὶ8 
δη(ο] 18 ἰο 06 (6 δῃβοὶ οΥὗὁἨ Φεβονδὰ ἴῃ (89 τηοδὶ 
ΒΡΟΟἾΔ] 50086 οἵ (πα ἴθτπι, (6 δηροὶ οὗ ΗΪ8 ῥὑσο- 
8666, ΟΥ̓ οὗ ἴ6 σονοεηδηὶ ({ΠπΠ0 Ο9 ἴῃ Ὑδοῖ .926- 
Βουδῆ᾽ 8 δηλ ἰα, δοοογΐπρ ἰο χχὶϊὶ. 21); ον (89 
τογοϊδιΐϊοη οὔ 694 μὰ5 τοϊϊϑὰ 1ἰβοϊῦ δραΐη. Τδ6 
ῬΘΟΡΊΘ οὐιαΐα Ῥυἰ ΠΥ Υ ΟὨἿΥ 116, (80 δἀνδηίηρε 
ΟΥ̓́ΘΡ ἰι6 Οιληδλαπίίο5, δηὰ (0) 6 ῥτοτἶδ6 οὗ ἰἰ)0 Ἰαηὰ 
οΥ̓ σδηλδὺ ““δονὶης νὶῖ 8 τας δἀηὰ ΒΟΠΟΥ,᾽᾽ ἰοὸ 
δδτης {ἰ6 πὶ ογ ἐμοὶ ἰηχταιϊ 106. Οπ δα οἰ ΒΟΥ 
μδηὰ ΨΦ 6 ον ἀδοίδτοθδ, "1 ν᾿ ἢ} ποὶ ροὸ ὅν ἷὰ [89 
τηϊὰδὶ οὗὁὨ 866, εἰ6.ἁ. ΤὨῖ5, ἴοο, 1ἰϊκο (86 ῬΤοῦγἷδΒο 
οὗ ἐμὸ δηροῖ, ἰβ δὴ ΟὈΒΟΌΓΘ υὐΐογϑησθ. ΑἹ αἱ] 
οὐθηΐβ, ἰὑ ᾿πι|ρ 168 [Π6 ἐοΠΡΟΥΑΤΥ δυδρθηβίου οὗ 
Ἰερίϑαιΐου δηὰ οἵ (πὸ Ὀυ Δ ἴης οὐ [μΠ9 ἰδ ὈΘΡΏΔοΪ6. 
Βυιϊ αἵϊον 6 ρεορὶθ στορϑηΐί, {86 ἕοτῃ οὗ (80 
δηροὶ Ὀοσοι!68 τσ Σ᾽ ἴῃ δἰ χοἰ ἤσδηοθ, δη 4 δο0089 
ἰο (9 ἰδΔΌΘΡΠαοϊθ 8 τοὔιβοαὰ ἰὁὸ (6 Ῥϑορῖὶϑθ ο"ΪΥ͂ 
88 8. δοΙη00} την. ΤῸ ΤΟΔΒΟῺ δβδὶρηοά ἷδ, 
18δὺ (89 ΡΘΟΡΪ6 ἐπ (πον 8ι1}Ἐ{- ἢ ΘΟ ΘΔ 685 σδηποὶ 
δπάυτο (δ 6 ἰθ ἷδί9 ρτϑβθῆσο οὗ δοβουδὴ Ἡ}1}- 
οὔξ ἱπουτγτίης 8 δοηίθῃοο οὗ ἀοδιγαοίϊοη ἱμγοῦ ἢ 
ιΒοῖν σοηϊϊπὰλ] ἰγδηβργοβδίοηβ. ΤῊ ἷ8 ΔΏΠΟΙΙΠ66- 
ταϑηΐ οὗ (19 οὐδουγϑιίου οὗἁἨ τουοἰδί!οἢ---οὗὔ (Π0 
σασία! πιοηὶ οὗ {ἢ} ῬΤΟΙ,ΐ86.----ἴ6}}8. οὐ {8.6 ΡΘΟΡῚΘ 
88 ἃ ὮΟΑΥΥ ἰηηῖίοειϊοῦ. ἸΤΒοτΤοΐπ 18 γτεοοσοϊτοι [5- 
Το} 8 τοὶ κίουϑ ἰο ρογδπιθηΐ, 85 δἷβοὸ ἰὰ (0:9 ἢ γϑί 
ΒΥ ὈΟ] 6 οχργοϑϑίοη οὗ (ἢ δοϊῃηοῃ ΓΘΡΟὨΔΏ6Θ 
οὗ 16 Ρϑορῖϑ, γϑγ. 4ὅ. ΗΟ ἸΏΔΩΥ ἈΘδῖ θη Ὠᾶ- 
ιἰοηβ που]ὰ ἢάγο τοὐοϊοοα, ἱ αοα δ64 ἀοοϊδτοά 
θαι Ηο νου ἱὰ ποῖ ἀνγο}} ἴῃ {μ6 χτοϊαάϑὺ οὗὨ {θη ] 
Τὶ τοσορηίἴου οΥ͂ (Πὴ60 ἔδοί ἰΒδὺ (80 ῬΘΟρΪΘ δ ΓΘ 
η πιουτηϊηβ κηὰ ἀο ποὶ Ῥαΐ οἡ (οἱ ΟΥ̓Δ ΠΙΘΏ 8 88 
δὶ οἱδον {ἰπι|68, 18 ποί (ΟἸἸοτοά (ἴπ γοτ, ὅ), 88 Κ οὶ] 
ΘΟΠΟΟἾΥ65, ὉΥ δον ἰγοοὶ ἔγουι Φθον. [{ ἷ8 
ΠΟΒΡΪΥ (10 56 ἰδηχύυδρο 88 ἐπὶ ἰἢ τον, 8, Ὀυὶ 
γοὶ 18 ΠΟῪ ιιϑοἃ ἰο ρίγο ουτηΐοτί. [ὑ πουἱὰ Ὁθ 
186 ἀοϑδιτγιιοσιίοη οὗ που, ἱζ Η6 δουϊὰ κὸ τῖϊ} 
(Βοα ἴῃ {μ6 [1.688 οἵ Ηἷδ8 γουθα]ϑαὰ ρίογυ, ἴῃ Χ0}} 
{61 οττϑ.ῖρ, Ὀδοδιι86 (18 18 δ᾽ ΠἸΡῚΥ Ὀογοπά {ποῖ Ὁ 
σδρϑοῖιγ, Ὀδσαυϑ9 (ΠΟΥ͂ ΔΓ ὈΟΤῃ δῃά ργόντῃ ἃ 
88 ἃ 5811{{-ποοϊςοὰ ροορῖὶθ. Ἦδσο ἰδ ἰοβηὰ 8 Κϑῦ 
ἴο {89 υηδοτείαπάϊΐης οὗἩὨ ἰμὸ Οαίμοὶϊο Μ|Ιάάϊο 
Ακο5, δπὰ οὔ {8:0 ῬϑΥδΌΪ68 οὗ οὔν ᾿οτὰ ἱῃ Μαῖί. 
χιϊ. Ηοῦν ΠΙΔΌΥ 8 ῥἱοἰἰδίϊο Ο τὶ βίΐδη, ἰῃ Θοη86- 
40. 8π69 οἴ Δῃ ΘθΧΟΟ688 οὔ Το ρίουϑ 6} ] οδῃϊρ δὰ 
οὐϊβοαίΐίοι, πῃ οοπποοίΐοη ψι δ ἃ ΘΟΔΥΆΘ Πδίυγχο, 
8428 ΨᾺΔ]16ὴ !---Ν νοι Βοῖοδθ Φομονδὴ σίγοθ (ἢ θα) 
ἘσΡθο ὉΥ͂ ἰατηϊηρ ἱπίο ἃ ῥτοοορί ἐμοὶν τοροηίδαί 
δεὶ οἴ Ἰαγίηρ ΟΥ̓ τμοἷν οτπδαιθηίδ. 8.0 ἔπ θη (ἢ6 
οὨί]άτϑῃ οὔ 15γ86] δἰγὶρ (ἢ 86} 7168 οΥ̓͂ [Π 6] ΟΥ̓ δ- 
τιϑηῖ8. ͵6 για ῃϑὶαίθ 9 ψογὰβ 2. ἽΠ, ““οἢ 
δοσουῃΐ οὔ πιοιιηὶ ΗἨοτΟΌ,᾽" ἡ. 6., οὐ δοοουῃί οὗ 
109 χαΐ! ἤδθγο οοπίτγαοίοα, δῃά οὗ ἰι6 αἰνΐῃθ 
Ῥυπιδδθης ἀοπουπορὰ ἔγοῃ Βογοῦ.Ἐ ἨἩοτοῦὺ 
Τοδβίβ οὐ (6 ΠΟῪ 848 ἃ Ὀυγάορῃ. ΑΒ ίο [89 
Θσρ]δηδιΐοα, “ἴγοη τρουηΐ Ηοτοῦ ΟὨΝΔΓαΒ,᾽} 

2 [Τηΐο δοοπιθ ἴο νῸ πῇ ογί κί πα] ἰπἰογρτγοϊλιίοη οἵ {πὸ Ῥἢ γδϑο. 
ϑιθ ὑπαροεθίαπα ἧξ ἴὸ πιρδῃ: “ γοίϊαγηίπς ἤγοπιμ Ἠοτθῦ ἴο 
τοοῖῦ σαπιρ ;." οἴποτα (ἢ Α. Ὑ.): “ῸΥ Μουπὶ Ηοτϑὺ ,᾽" υὺὲ 
(6 τροαῖ: “ἔγοπι Μουηὶ ΗΟΓΟῸ οητναγαα,᾽" {, 6.,ὄ 106 μΘΟρὶθ 
1τοότὰ 118 εἶ πλ.. οὐ Γοίγα  πΠδα ἥγοπι υδϑης ἤθη). Τ7Ὸ ΒΔ Υ, “ ἴτοπὶ 
διουηῖξ Ηογχοῦ,᾽" [5 οογίδί ΠῚ ἃ Υ ΓῪ οηἰσηλη τ 08] ἩΔῪ οἵ δα γίησ 
“ὁ δοςουμπὲ οὗ (00 δίη ουτητἰ θα αἱ Μι. Ηοτοῦ."--ΤΆ 

ΟὯΘ δδπηοί Ὀμὰΐ δεῖς, ψῦδὲ ἰδ {τ 9 ἐεγπιίπω αὐ 
φιεπι 7 Το ἐεγηπωδ α σιο 8180 του] 6 ορθη ἰο 
᾿βυπ ογδιδπάΐϊης. “ ΤΠΟΩΥ Ρυΐ ΟὉ ΠΟΏΘ οὔ ἱποὶτν 
τίηζθ, Ὀγϑοοὶοίβ, 7007 618, ΟΥ ΟἸἾΘΥΡ ΟΥ̓ΠΘΠΙΘὨΐ8, 88 
ΝΆ ἰοηθ οἡ οδβέϊνο οοοδβίοηβ, Ὀιυὲὶ Ῥοῦὶ δθοιϊΐ 85 
Τὴ γΏΘΓ5. Ὀυγσίης (89 (ἰπη6 οὗ τἸηουτηΐης Δ τγ 88 
ΘυθίοιμεαῖΥ ἰο δυοίϊα 4}1] Ῥουιρ, δἂἃπά ἠοΐὶ ἴο ἀφοῖς 
Οἢ θ᾽ δοὶϊ[ ἀγζαΐῃ {11} 1ὰ γσδβ οὐϑὺ (Εζοῖς. χχὶίυ. 17: 
Χχυΐ. 16; Φυάϊι χ. 8 54ᾳ.}᾽ (Κυο6|). 

ὃ. Ἀεπιουαῖ οΥ ἐδε Τεπὲ ὁ Πευεϊαίίοη, οΥ Οεπίταῖ 
7Τεηί, αϑ α δοτί οΥ Τγαασ υπαΐ Ταδεγηαοῖο, δεΐοτε ἰδό 
Οαπιρ. Τὰς Τλεοοταίὶο Οἠαϑδίἑδεπιοπί. Ὑοτα. 7--11. 
ΤῊῸ Ῥϑορίο δῦ ποί γοβίογϑα ἰο 70]] οοτοτη αηΐοη 

μεῖς αοἀ ; Ὀυΐ ἴῃ ἐπ ροσβοη οὔ Μοβϑβ {8 ἰ8 ὕ8- 
βουυϑαὰ ΘΥ̓Θ 00 ἐμ ρβθορῖὶθ. Ἡθῶοθ {}|6 πονν, Ῥγο- 
νἰϑίο 8] ΟΥ̓ΘΥ οὗὨ ἰδίηχψα. Μοβθβ γϑίιοῦοθ ἷθ 
(οἰ οὐδ᾽ οὗἩ (6 οδρ. Επιρίια518 19 ἰαϊὰ οἢ 
(0 ἔδοί ὑμδὶ 1ὶ τγϑϑ δοὺ ὮΡ ὕδι ἵἴγοπιὶ (ἢ) σδίῃρ, 
δηἀ 4150, ὑπαὶ 10 τναβ σα] οὰ ὈΥ Μοβϑβ ἐμὸ ἰθοὲ οὗ 
τλοοίΐης, βῃοννϊος μας 1ὲ τγ88 ποί (ἢ 8 ἐΔὈΘΓΏΔΟΪΘ 
1ι86]7 πηϊοῖῦ Βα Ὀοθα Ὀοίοτα ῥγοϑουϊ θεὰ, 716 
Β8ΠῚΘ Ϊ8 αἶδὸ δίιονγῃ ὉΥ͂ ἰῃ9 ἴδοι ἰπαλ 7οβῃυδ Γ6- 
ἸΔΙἢ8 ῬΟΓΠΩΒΏΘΙ(Υ ἰη ἰμἷθ ἰθπΐ (0 Ἶζθορ χυκτγὰ, 
δηὰ ἰδ Μοδβοβ ΚΘΟΡ8 ὕΡ ἰἶ6 δοῃποδοίίοη Ὀδί ιν Θ6ἢ 
(86 οΟῺΡ δῃὰ ἰἶἴιὸ ἰθηΐ ὉΥ τουιδί ηἰ πα 8 ρατί οὗὨ 
[86 ἐἰπηθ ἱπ {88 δᾶ, ἀου (1688 (0 τηραϊοϊαΐη 
οτάορ, δῃὰ δ ρμαγὶ οὗὁἨ ἰδ ἰΐπιθ ἴῃ (ἰἴ6 ἐθηΐ 
οὗ τηοοίϊος τῖϊ Ζομουδῖ, (0 γχϑοοῖνο Ηἰΐβ γϑυθ- 
Ἰαϊΐοηβ δῃηὰ οοιμϊηδη δ." Τὺ ἈΜΙΌΛΟΒ 888 86- 
ουΓοά 8 ΠΟΙ͂ δβἰδηά- μΡοϊηὶ ἀεδὶρῃοὰ ἰο Ὀτίης {0 
Ροοΐίοηῦ ΡΘΟρΪα ἰῸ ἃ ὕζοῃονθά |1[ὁὅ.0Ὠ. ΤῊ ῬθΟ0]8 
τλπ80 ρο ουμΐ ἰο πἷπι ουϊδίἀ6 οΥ̓͂ (89 οαρ (Η6Ὁ. 
ΧΙ, 18), ὁπὰ ὑπ γὸ β60κΚ Φοβονδι. Τῇ εἴἶοοὶ οἴ 
0818 15 ϑιοτη, ὅτγϑι, ἰὴ ὑμὸ ζδοὶ ἰδὲ ᾿ηαϊνὶ ἀ8]8 
δηοης ἔπ 6 ῬΘΟρΐθ κοὸ οὔὐ ἴῃ ογάογ ἰο βϑοῖς δηὰ 
σοῦδαϊ Φϑθουδ δὶ (86 ἰθηὶ οὗ πιϑοιίηρ (νον. 7) ; 
ποχί, ἰπ ἰ89 ΘΟχργοδδί ου οὗ τόνϑύθηθο Ὑὶἱΐπ τοὶ 
Α}] [π6 ῬΘ00Ρ}]6 δοσοῃρδῃϊοα Μοβοβ᾽ ρσοΐης ἴἰο {89 
ἴθπξ (το. 8) ; Ὀυΐ Θδρδοΐ δι! ἰπ (Π6 δοὺ ἐμ 4}} 
{π9 Ρ6ορὶθ δδϑέ ὑμβοτηβοῖγοδ οὐ ἱδοὶν ἤποοθ, 6 
{86 τηγδίονίϊουβ ᾽ν οὗὁἁ οἵου Δρρεαγθὰ Ὀθίοτθ 
8:6 ἐθῃΐϊ, ἱ. 6., ΝΌστο δὶ ἃ ἰδίου. ἰἴτὴ0 ἴἢ6 ΑἸΔΥ οὗ 
Ὀυτηί-οὔοτίος δἰοοά, δηὰ Ὀογοηά ἰδ οἱουά 76- 
Βογδ} ἰαἰκοὰ νὶϊὰ ΜοΒ68Β ἕδοθ ἰὸ ἵμοϑ, ἐ, 6., ἴῃ 
189 Ῥογίοοί ἐπίθγοοῦγβο οὗ αοα π|ι} (6 ὕτί 6 πα οὗ 
Θοά, ποί ἴῃ ἐδ ἔι}} τονοϊδιΐοη οὗ ΗΪ8 σίουυ (υἱά. 
γον. 10). Τὰ {80 ῬΘΟΡΙΘ δ΄ δοπβοογδαίθα ἴῃ 
Ῥτγοραγδίϊου ΤῸ {6 Τοδίογαιἷ οι οὐ ἴῃ 6 σογθηϑηὶ, 
υἱά, Να. χὶ!. 8: Ῥοαῦί, τ. 4.1 Καοδοεὶ δηἀδ ΒοΥΘ 
αρϑδίη ἃ οοῃἰγδαϊοϊΐοη. Ηθ βδᾶγβ, “" Βοίδιθηῃοθ 18 
1846 ποὺ ἰο Μοβοϑ᾽ ἰοηΐ (ΧΧ., βδγγυ., ψαγοβὶ, 
Αὔδο Εεγα, Ῥβϑοδίοῦ, Βδυπιραγί θη), ΟΥ (0 Δ ο ΟΡ 
ΒΔΠΟΙΌΘΔΥΥ πδοὰ Ὀοίογο (ἢ 6 σδοπιρ]εἰΐου οὗἁὨ ἐμ 6 ἰδ- 
Ὀοτηδοῖο (ΟἸογίσυϑ, 7. ἢ. ΜΙοδδοὶβ, αὶ Ὁ], 
Βοδοητ 167), Ὀαΐ (86 (Δ ΌΘΓΏΔΟ]ς,᾽᾽ εἰ6. ΤΠ δὲ (ἢ 9 
ΘΔΙῈΡ πιυδί ὕγοια [86 ἄγϑι αν δα ἃ οϑηί(γαὶ ἐδεί, 
γοϊϊ χίουϑ Βοδά-αὐδΡίθγδ, ἰδ ἰῃ (818 οἾδ80 δἵΐου 
σοπίγδάϊοι 0η5 ΠΟΥΟΡ ὀγθαπιοὰ οὔὐὐ Α βἰγβδῆζο 
δδβιυτηρίίΐοη ἰἰ 18, ἰοο, ἰδὶ (Π6 Ῥρορὶθ ἀο]νογοὰ 
Ρ πον ΟΥ̓Δ Θη(8 ἰο ΜΟΒ68 (0 μυϊϊὰ ἐμ6 ἰδ γ- 
Ὠ8ο16 π|(Ὰ. 

ο. ἈοαῥΠεαίίοη οὗ ὕελουαΐλ᾽ε Πείεγπιίπαίίοη ἰη σοη- 
δέφμεηοα 90 Ἀοδετ᾽ 7ηπἰοτγοεδδίοπ. Ὅτ. 12--28. 

Μοβοδ᾽ Βαπἢ]9 τεααοδὲ ἐμαὶ Ζοβοναῖι που]ὰ 

« [Βιῖ πῆοτο ἀϊὰ ἢο βῖοορ δὴ οοΪ Ἦ,οτγο ψαϑ Ὠἷδ ργοροΥ 
αἰ το -Ρίαςο, [{ 4 οσση ἴϑηξς οουἹὰ ὕθ ιδο ΟὨΥ ἩΔΒΘῺ 9 
ποοαρά δβροοίαϊ γτουοϊδι ο"δῦἅ--Τὰ. 
1495 1}}6 νοϊπὲ υἱὰ, πον “ Τοχίθλὶ δὰ ασδιρηδίίοδ ἢ 
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ΟΧΡτοδΒ ΗΪπηβοῖζ πῆοτὸ ἀοῆηί (61 τοϑρεοϊΐης (ἢ 6 
Ῥτοτηΐδο οὗ δυροϊὶο χυϊάδηοο ἰδ Τουπάοα ΔΙ Ϊγ 
οἢ (86 Ῥτοργθλθ οὗ τορϑηίδῃοο τηϑοϊ βίο ὉΚ 1ιῖ8 
ῬΘΟρΙ6, Ὀυν ῬδΡΓῪ ππὰ δβρεοίδὶ!ν οἢ (6 8αϑὺ- 
ΤΑΏΟΘ οἵ ίδνοῦ ὙδΒίοι 6 πα ΡΟγΒΟΒΔΙΪΥ τοσοϊ νοὶ. 
Α5 Ὀοίονο ὃ9 ποιυϊὰ ποῖ ΘΔ Γ (0 ἃ ἀδδιγαοιίοη οἵ 
186 Ρ6ο}]6 ἰῃ πἱον 86 δδου]ά οὶ Ὧθ ἰηνοϊγνοά, 
80 ΠΟΥ͂ 6 οδϑηποί Θοὐσοῖνθο ἐἰδδὶ Β6 δα Τουῃὰ 
ἄτδοθ ἴῃ οιονδ 8 ΟΥ65 ΤῸ δ᾽ πικ6] 7 δίοπθ ; σϑ- 
πον, ἴα (8 Ῥογβοηδὶ ΔΥῸ 6 ἤπὰδβ ἃ σγοΐθγθῃοθ 
ἰο ιἶβ ρθορὶθ---ἃ Βοροίωϊ Ῥγοδβροοὶ ποῖ μΒ6 πχυϑί 
ὈδοοτΘ δοαυδίπίοα νῖῖ. Βυϊ δο αἱ ὁπσθ ἀγϑνβ 
ἐμοὸ ἱπίδγθησς (δὲ ΦοΒΟΥΔὮ παυδὲ δχαὶῃ γοοοχηΐσο 
85 Πα ροορὶε ἰμοδα πθοα Ηθ 88 Ὀείοτο οαἸϊοὰ 
ἐλν (οΒβοβ᾽) ροορὶθ [χχχὶϊ, 7]. 1 1 δαὶ Τ)ιἴηο, 
16. (6 ρεορὶϑ ὃθ Τ ἴῃ 8150---ἰ} 8 18 δζαΐῃ (8 8Α- 
οογάοίδὶ, τηοάϊδίοτί 4] ἱπβουρῦϊ, Ηδθτγο [τον 18] 

ὧδ ἰο Ὀ6 ποἰϊσοὰ ἰδ 6 ἀϊδοτθηοθ Ὀδίνγθϑα “2 [“η8- 
(ἴο5] διὰ ὉΡ [΄“Ρθορ]6᾽᾽]. Τδθ ἔοττοθγ ἰθγῃ, 
ἀονί τοὰ ἔγοπι 1712, ἀϑποίθϑ ἃ ζοδίατο οὗ ἠδίυγο, ἴῃ 

ὙΔϊοῖ 18 ἱανοϊνοὰ {Π6 οουίΓαϑὶ οὗ τηουηίδὶη δηὰ 

ὙΔ}10Υ; ἰδὸ Ἰαίίον, ἀοτγίνϑὰ ἔγοτῃ Ὁ3}), ἀεποίϑβ 8 
οοτητ οι γα (ἢ οἱ 66 }}}Ὺ σαί μοτθὰ δπὰ Ὀοιαά ἰο- 
ἄθίμοσ. ἴῃ τϑρὶν ἰο (|8 ρμοιἱτἰοη Μ 868 γοϑϑῖγεβ 
(6 ἀθοϊαταιΐοα, ““ ΜΥ ῥγοϑοποθ [|ἰἰ. 466} 5..4}} 
κο." ΤῸ ἰπἀοδηΐ,9 δηροῖ (γον. 2), ὑβοΓθίογο, 
ΠΟῪ Ὀσοοίημ05 (06 ἴαοο οὗ 6! ονυδῆ, ἐ. 6., αἱ 1641, 
{μ9 δηζοὶ Ὁ τῦοπὶ [16 τουθδὶϑ ἢ ̓ πλ86]7, (ἢ 6 ΟΠ οἵ- 
ἐδῃ τηδηλίοοι οἀ ᾽ῃ ΘΟ 6 ῃ 6815 δηὰ δου νη γὰ8 (Ἀπκοὶ οἵ 
οὐ, δηχοὶ οἵ ἐπ ονδ, δὴ δηροὶ, ᾽ οἰιονδὶν᾽ 8 ἴλοϑ, 
οἷά. Οοανα). οἡ (ἀξ 9818, Ὁ. 886 544.) ; ἕο τδὶοδ 
Σϑδβοη ἰβοωϊαἶν σοτη ὉΠ 65 Ὀοίὶ Ὠοί᾽ 083 δηἀ ΑρΘδ 8 οἴ 
{0 δηροὶ οὗ ΠῚ6 ἴδοϑ [“Ῥγεβϑηοθ᾽᾽ Α. .7 ἴα ̓ χἰϊὶ. 9. 
1η Μα.. ἰἰϊ. 1 οσουτγ 86 ἐχργεβϑβίου, ""δῃμροὶ [ἡ.Υ͂. 
“ΒΘ Ώ 6] οὔ {86 σογοηδηὶ. Μογεουον (οὐ 
ἮΘΥΓΘ ὯΟῸ ἸΟΏΚΟΡ 8ΔΥ8, “6 8})8}} χοὸ Ὀεΐοτϑ ἴ1:66,᾿᾽᾿ 
Ὀυΐ “86 β'.ν}} κο,᾽ κοὸ οαἱαπὰ κίνοιϊθο γί. Ποτο, 
{86 η. {πὸ ἀἰβοουτβθ 8 δδοιϊ Βοσορ ηοτο (ἢ Δ ἢ 
ΣΩἾΠς αὐ μοῦογ. Βυΐ (πε ἔοται οὗ τογοϊαιίοη 15 
8.}}1} οὔδβοιιτο, δη ἃ (89 Ῥσγοιγἶδβθ ἰβ οοπῃθοϊθαὰ νῖ}} 
{89 ροτβϑόπ οὗ Μοβϑδβ, ἱπουσὶν ποὺ (ἰλ0ὸ ρϑορὶϑθ δἃγϑ 
δὶ ἰῃ9 βδπὶ|6 (ΐπιθ ἱποϊαἀθα. Βυὺ Μοβοβ ἰβ δοῃ- 
βἰβίϑης τυ ἱ(ἰ }} 1 π|586]7, δὰ γΙΪΥ βοϊσίης μοϊὰ οἵ 
Φουα 8. ῬΤΟΙ Ἶἶβο, ἢ6 δαᾳλῖϊῃ δὶ οὔσθ ρὶνϑβδ ἰΐ 
ἐυτὴ ἰπ ἕδυονς οἵ ἰδ6 ρϑορὶθ. Ηο ἰαίκθβ ἰΐ [0Γ 
κταπίοα δῖ, ν τ ἷ, [ἢ 6 ῬΘΟΡΪΘ α͵180 ἴιανθ 
ἔουπὰ σγαοῦ υἱίΐ Φοιουδ; ἰβθγθοη Β6 Τουηὰδ 
{8:0 δηἰτολίυ δας τἰ}}8 ΠΙΛΥ͂ ποὶ Γοπιϑί ΘοΠοδα] ὦ, 
ἐμαὶ Φοῃουπὃ ΠΥ τ Κὸ ἰδ τπιληϊεδί ὮΥ αἰοίϊη- 
αυϊδὶιῖηκς Ἰΐαι οπὰ ἷδ Ῥοορῖο, ἰὰ Ηἰβ συΐάδηοθ οἵ 
Βα, ἔοι 6} οὐ δὺ παίΐοηβ οὐ οδτίῃ. Τὺ (μἷδ 
8180 96 ]1οναἷ]ν δββοηίβ, Ὀὰὶ οχρί ἰδ μαι Ηδ ἀοθ5 
ἦϊ (0Υ Μοβοβ᾽ δα. Βαὶ λΊοβοβθ ἰῇ ἰἷἰ8 ῬΥΔΥ͂ΘΡ 
ἄτονβ Ὀοϊ] ον απὰ Ὀοϊάον, δῃὰ ΠΟΙ͂ ὈΓΑΥ͂Β, “ [μοὶ 
ΤᾺ6 866 {Π| Ὶᾧ αἰοΥγ "Ὁ Ηογοίοοτο αἷἱ οὔ Μοβεϑ' 
Τοαυαβίβ ᾿αγο ᾿ιδἀ αἸπηοδβὶ ἸΠΟΤΘ ΓΘίθγθησθ ἰὸ ἴῃ 6 
ξυοά οὔ {)ο Ρθορ]θ Ἰ 8 ἰο ἰιὶϑ ον. Ἧ ὁ τοῦδ [8 976- 
οτϑ δοῃ͵)οσίυγο ἐπὶ ἰδ θγο 8 Β8οῖβ Ὁ ΓΘΙΘΓΘΠΟΘ 
δοτο. Βιαι]' 18 δηιΐτοῖν ὁχοϊυἀοα Ὁγ Κεὶϊ, θη 
86 δδύϑ8, "" μαι λίοθοα ἀδβίγοβ, (ἢ 6η, 18 (0 Ὀδ"ο]α 
1Π6 σοῦ, ἃ δ6., {1.19 σ'οτίουβ δββθποθ οὗ Θσἀ.᾽" 
Βυὶ ι1|6 ἵνο ποιίουδβ, ΚΙΟΓΥ δηὰ αἰ οτίοιϑ Θβδθῆοθ, 

ταυδί ποί Ὀ6 θοπίουπάοᾶ. Τ|ν6 φοτΥ (123 δόξα) 
86 (86 ΔΡοΟσΑΙΥρΙΐο δρ᾽ πον οὗ (δο ἀϊγῖ 0 6586η6», 
δῃηἀ ἰβ 1΄ὸ ὃο ἀἰδίπαυΐϊδιοὰ ἔγοια (8 ΘΕβθησο ἰΐ- 
Βο]; ἰι 4 (λ6 τευσεζαίίοη ο7Γ Οοα ἐπ (δα ἰοἰαἰίῳ οΥ 
Ἡὰὼ α(ἰγίδιωίδε, δυοῖι 45 (πὶ οὗἁ νἱῇὴ εἰσ ἃ ἀΐπ υἱδίοη 
ἰοστ δεὰ [1δβαὶδ (188. υἱ.), δηὰ δαοὶ 88 "783 1τη)8- 

αἰεί οὰ ἴῃ 18 τηδίη ὕθαίατοθ ἴπ Ομτῖϑε (ΦόΒα ]. 
14ὴ. Αοοογάϊης ἰο οὶ], Μ΄ 568 ἀ 6 δ᾽ Γ68 ἃ υἱοῦ βυσ ἢ 
858 ἙσλΛῃ οὶ 6 ΤΟΑΪΣοα ἀχοσρὶ ἰῃ [ἢ οἱθεν που]ὰ : 
δαὶ (Π6ΥΘ 8 οϊΐης δῦοιϊ (πὶ Βοτο. Ὑοεὶῖ ἰΐ ἐ5 
ἔγσὰδ {πὶ ()}6 τουοϊδιΐου οἵ Φοθοναῖι ἴῃ Ηΐδ σΊΟΥΥ 
6 (υ]8)|1οὰ ἰα (Βὸ Ν. Φ. ἴῃ Οἰιτῖβε. Απὰ Μοβοβ 
ὉΘσΟΠΒΟΪΟΟ ΒΥ δἰτὴ8 αἱ (ἰνἷβ ὙΘΡῪ {Πἰπρς, δὰ δα 
06}} ἰᾳ Ὀ6 5] οΥ̓͂ Β]5 Ῥ60Ρ]6 28 οὗὨ ᾿ιϊπιϑο} , ΕῸΓΣ 
ΟὨΪΥ ἰη (89 Τα Δ] πιο πὶ οΥἁὨ {ἰ|Ἰ Ῥγοῦιΐδο5 σδη 76εδο- 
τ} 8 ΟἸΟΤΥ ὯὍο τογεοϊοὰ. Τἷβ8 βοϑδ ἰπάθεά ἰο 
ὃδ6 σουϊγαάϊοι θα ὮὉΥ “ΘΒ ΟΥΑΙ 5 ἀδοϊδτγδίΐοη, “Του 
οδηϑὶ οὶ 866 ΤΩΥ ἴδ00, [ὋΓ ΓΔ 88}Ὰ}} ΠΟΙ. 566 16, 
δηὰ |ἰν9. Βυὶ νο δγὰ ἰὸ ἰοΐον ίγο (ἢΐἷ8 ἰπδὲ 
16 ποιίου οΥἶ“}16 ρογίθοί γουο]αίοῦ οὔ Θοὐ᾽ 8 σίου Υ 
ἴη {116 αίατο ᾿1{6, οὗ [6 στεδὶ ΕΡΙΡΏ ΔΗ, 5 10 ὉΘ 
ΒΌΔΥΡΙΥ δι χυΐϊβῃ ὦ ἵγοιι {Ἶ)6 τονοϊαιἴοη οὔ (8 
ΕἸΟΥΥ ἰη 18 ογἰ χὶπδὶ ἤοση. Τ|1}8 ἀἰδϑι ποι οη, π6- 
νου 6658, ὈοϊΪοη κα (0 ἃ Ἰδίδν (ἶπι ἰδ πη {Ππαὶ οΥ̓͂ 
Μοβεβ. δυΐ (ἰιΐ8 οτἱ χίπαϊ ἔοττῃ οἵ ἰδ 6 φΊΟΓΥ, (86 
ἔτλοο γουϑαδ]οὰ ἴω ἰἰ Ν. Τ΄, ποῖοι 8 πθ δι Μοδοθ 
ἴυδὲ αγνο μαὰ οδἱοῦν ἰπ πη, ᾿ι6 νγδ ἰο Ὀεδποϊᾶ 
δὶ Ἰοδϑί ἴῃ ἃ ἤρυτο. 8. ἰβοὴ ἷ8 οι του 8 
στδηϊεὰ δοοογάϊΐος ἰο (6 πιδδϑατγα οὗ ᾿ΐἷβ σδρΆ - 
ΟἾΥ, πρὸ δὲ (86 58126 ἰἰτη 6 δ6 18 τηδὰς [ὁ ὑπο Ὁ- 
διδυὰ ἰδὲ οὐδ αἸοΟΥΥ ἴῃ ἰ18 Ῥεονθοί τγενοϊδι οι 
ἰγβηϑοοηβ δἷ8 Ῥοι  ἸΟ δπἃ δοτ ΓΘ ΘΠ Βί0Η.---- 
Απᾶ Βο δεοἰᾶ, 1 υν ] πγᾶῖτθ 81} τ Υ κοοδπδαα 
Ῥδ85 Ὀθίοσο [866 (δ)ιοι!ὰ κν6 γοηάαν “ θόλον ̓ἢ 
Ἰηϑιεδὰ οἵ “ζοοάῃεδ8 ἢ" Τὸ Οτοοὶς ἱποϊα 68 
(80 χοοά ἴπ ἷβ ποῖ ου οὗ (6 Ὀδαϊΐα! ; (Π6 Η6- 
Ὀγον, ἰδ 6 Ὀδδα( [Ὁ] ἰη (Π 6 χοοῦ---Ὀυ ὁ ποί ἤταὶ ΟὉ' 
οἰ ον (6 Ὀοδαί 1"). Αοοοταϊη αν Ηδ μ|}} 
ὀχρουπὰ ἴο δΒἷπι  ΘΟΥΆ]1᾿8 ατη6, Ἡΐ)0956 πηοδὶ 68- 
βοηιἰδὶ δἰχηἰ σδηοο 15 εἰεγηα) δά 61 {γ ἰὼ ἢ8 εἰ 6 ̓- 
δὶ ζτδοο---ἃ βεοοῃὰ Ῥχοτηἶβο, τ 086 Τα]! πποῶς ἰδ 
Τοϊιιοὰ ἴῃ χχχὶν. ὃ 8,4ᾳφ. Ποῦ ον 26 οΥ δὰ 
Γτ ΒΟΥ ΒΗΥΒ, “ Του σηπϑί ποί 5860 ΤΥ ἵδλοθ,᾽᾽ Τθ6- 
ἔθγθῃοθ 5 πιδαθ ἰο Ηἰδ ἴδοο ἱπ (μα δἰ ίιοδί 8686, 
85 αἰβοίο Ηΐβ κἴοσυ, ὃ] ἢ ΤΩ ΘΑ Β {86 δδῖηο ἰδ ηρ, 
οΥ οὐρῇ ἰο (Π6 υἱϑὶ ὉΪΠ Π πὴ οἵ αοὐἱ Ηἰπιεοϊί.---- ΕῸΡ 
[8 Β8.18}}] ποὶ 860 τὴ9, δηιὶὶ [ΐγ6.᾽" Τιαὶ Πότ 
(86 τγο ἰβ δὴ οὐσουϊὶ ἰῃςἰ γαιίοη οὗὨ οχ βίο ἴῃ 8}- 
οὐμεῦ πον], βδῃου ὦ ποῖ Ὀ6 ονϑυϊοοϊοὰ. Α μἷο 
φῆ ϊσὶ πὸ οἠθ ἷἰπ εἰ}8 19 5668, οὐ ἃ υἱὸν ῖο 
σδῃ ὃθ αἰἰαϊηοὰ ΟΠῚΥ ὉΥ Ἰοδίηρ (δὲ 11{8, Θογ δἰ ὩΪΥ 
οουϊὰ ποί ὈΘ δροΐεοῃ οἵὨ, ᾿7 1{ 6 Γ6 ποὶ τη π᾿ 8 σο] ἴῃ 
9 Ταΐυτα ᾿ἰἴ6 ἴο δἰ(ἀΐη ᾿. Ῥγαραγαίδοη 18 ΠΟΥ 
τηϑδὰο ἕον ἰδ υἱϑδίοῃ πὶο ἢ Ζο ον 18 σοϊοςς ἰ0 
γουομδαίο ἰο Μοβθ8. Μοβϑβ 8 (ο διίϑῃὰ ἴῃ ἃ οδ- 
γἱἱγ οὔκ τοοῖς. θη ΟΥΔ 8 ΟἸΟΥΥ 5 ἰ0 Ρδ58 ὉΥ. 
Βυΐ τὰιΐϊο ᾽ν 15 οΘοπιΐης δηὰ ρδββίης ὈΥ, εν 
ἰθ ἰο μοϊὰ Ηἶ5 δηὰ οὐδοῦ 8 ΘΥ98 ὑπιὶ] Η 8 αἴ οΥΥ 
᾿δ8 Ῥαβϑβϑοὰ ὉΥ, ἰϑδέ "86 Ὁ6 ονδγοοῖῃδ ὈΥ͂ (ἢ δἰ μὲ, 
αηὰ ρμοτίϑ. Βυΐ ἰπθὴ ἢ6 ΠΙΑΥ ἰοοῖς αἴτεε ἐμ 6 
αἴοτγ ἐμαὶ ἢ 818 ρϑδβϑδϑά, δῃὰ 860 ἷὺ οὔ (1): ὈΔοῖ δἰ ἀθ 
ἴῃ (86 Ἰη φονίης βριθπάον οἵ 1.5 εἴοοίβ, ἱ. 6., 8686 
Αἰϊ (0 ζοοάῃο85 οὗ Φοβονδῆ, ἴμ6 ϑιθγηΐν οἵ Ηἰβ 
ἄταοθο. ἯἯΜΒο, πιόγθουοῦ, οουἹὰ 8660 Ηΐπι ἰη Ηἶδ8 
ἔτ ΓὉ}1}7 κἰονίουβ δΡρΘδγδΏοο δῃηὰ ἀοιιϊηϊο 
πἰϊουί Ὀοΐης οταδιιοὰ απ βπαίοϊιεὰ ΑὙΤΔῪ ὕγοτι 
δασιδ! Ἦ ποθὴ Ομ τίδι, υἱἱονίης {ἰ10 νογάβ, ““1ἰ ἰθ 
Δαϊδϑιιοὰ,᾽᾽ δὲν (9 {}} σίοτν οἵ αἀοἂ οὐ [1|8 ΟΓο88, 
Ηο Ὀονεοὰ Ηἰ5 μοδὰ δηὰ ἀϊοὰ. Οουον Ηΐβ εἊγεβ, 
ἴοο, 88 ζοηιὶγ ρῥἰδοοὰ {6 δαπὰ οὗ Οπιαϊροίεῃοθ, 
5 ο οτἱδὰ ουἵ, “ΜῈ Θοι,, πὶ αοὐ, νυ μδϑὶ 
Του ἐοτδδίεθη πὴ0 ἢ 8.0 ὑμ6 δηὰ οἵ Ουνηΐρο- 

4 [)02) ἰς υϑοὰ ππαπρϑί ὁπ ὈΪ ἰὼ Ὁοϊ δοῦδοα; νὰ 68 ΟΌΓ 
δΑ πλρν να μρϑε τ ἃ Ἰἰπι εᾧ 8 Ὧδε, τὸ ἴανθ "υνε([ἐαἰοὰ 
« ὁχοοὶ θη δ᾽" ἔη {Ππ ἐγδηϑίατὶ νη, »α σου ργ ΒΘῺ ιἰπζ ὕοῖ 1.0.6 

ποίου οὗ τροΓ8] ξοοάμουδ δηά ἰδδὶ οἵ πρα  ε8|}.--Ἴ .) 



ΟΗΑΡ. ΧΥΧΗ͂Ι. 1-28, 141 

ἔθ:96 ΟΟΥ̓́ΘΓΒ ἰἢ 6 6γ0 οὗ (ἰι6 Ρίουϑ τϑὴ ἩΪ( ὕδαν 
δηὰ (ΟΥΓΟΥ, τ 1 δ'θορ δηὰ ἰδίῃ 688, ψεῖ{}Δ πἰ καὶ 
διὰ ἀδτνίζηοθ88, νι 1181 {80 ὨΘΘΥΘΏΪΥ ἀΔΥῪ οὗ Θοιϊ᾽ δ 
ΕἸΟΥΥ͂ ῬΆ8865 οὐδὸν (10 ὙΟΥΪἾΒ βϑίαρο ἱῃ Ηΐδβ ᾿ἴχαι. 
δηὰ ἴῃ 15 )υάαϊοηίθ; δου ιν δῦ 5 ἔδί ἢ ἀἰϑοΘΓ ἢ 5 
δαὶ ὀυθγυ εἷς γ͵88 ζοοά 685 δΔηὰ 800. 

Θα ἐδ6 γϑα]σαϊΐοη οὐ ἰΐὸ τ βίου, πιο ἰοοῖς 
Ῥίασο δίιϊου Μοβοβ δϑοοπάϑὰ ἰδθ πιουπίαίη, υἱά., 
δἰδΡ. χχχίὶν. ῬγοῦΌΔΟΪ Μοδοβ ΒεαῖΡῬΝ Ὀοίοτομβδοὰ 
ἦμ ἰτλα ζο8 (6 ρ) ογῖουϑ τηϑϑοΐης οὗἉ 76 ον }}᾽8 ΡΓΟ- 
οἰδιιδίΐοηα. Οὐ 9 θ μον Β κγδσα ἰπ ἐ(8 πη  [6518- 
(ἴοι ποι ἷης ἸΠΟΓ6 σδῃ Ὧς 881ἃ ἐδ ἐμδὶ Μο568 
δ᾽ πιβο  Γ ΘΑ Ἢ ΟἾΪῪ ἰδ δίϊογ- φίοδαι οὗὁἨ ἰδ τηγϑίοτὶ- 
οὔα γογοϊδιΐοη ; γοί ἰΐ νδϑ 8 δϊοσ- κίοσι οὔ (ἢ 6 
Εἴοῦγ. Βαι ἴὶ 8 α πουάονία ̓γ στὰπὰ δηὰ Ὀθδυ- 
εἰ] ἴδοί, ἰμαἱ Μοβ68 (δ9 Ἰανγ-αίνον, δηὰ ΕἸ} 6ἷι 
1} 6 Σοδὶοὶ ἤογ (0 αν, Ὀοιἢ τοσοϊγοὰ ἰῇ 8 σδύϑ ἴῃ 
{ζεῖ κυ {] 51 παὶ (86 Υἱδίοη οὗ (8:6 Γ] 688 οΥ͂ ζοοἰ- 
685 δηἀ ρΓλοθ, ἰ8)6 νἱβίου οὗ (88 ζ6ῃ 116 γυβιϊ  η Ὲ 
-“Ἰθὸ νἱβίου οὗ (6 αοϑρο]. [5 (δΐβ {86 δϑιηθ 
Βἰπδὶ πο Β8658 ὈΘΘῺ 80 οὔϊδῃ ρἱοιαγοὰ ὈΥ πγ6- 
ἀἴφοναὶ ἀοοιοτβ δηὰ δϑοαι ἰοῦ “οὐ ἢδθ Ἰονοά 
("9 γνεορὶς, πῖι Ηἰθ8 ἤογγ 1δνν ἰη Ηἰδ μδυὰ,᾽᾽ τὸ 
Τοδὰ ἴῃ δου ΓΟΠΟΠΙΥ͂ ΧΣχὶϊ!. 8. 

γον. 12. δου διδεῖ δεἰᾶ, ἴεν ἴ866 ὉΥ 
ὮὨ8116.---Νοῖ ΘΥΟΥΥ ποσὰ οὗ ΨΦοΒονδὴ ἴοὸ Μοβο85 
τπ6648 (0 Βαῦθ Ὀδοη τοροτίοἀ Ὀοίογοδθδηά. Αο- 
οοταΐϊης ἴο Κποῦοϊὶ, ἱπίεγρνοιϊπς 88 ὑδιιαὶ τ ῖἢ 8 
᾿οτδ 655 διουπίίης (0 σατίοδιυτο, {18 τλθ8Ώ8, 
“Του ὺὶ ΤΥ ποὺ δῃὰ ἰηἰἱπιαῖο δοαυαίἰδηοὁ.᾽" 
ΤῈθ Ὠδῖηθ 8 ἴῃ Θοὐἀ᾽ δ τιἰη (9 ἑάτα οὗ [9 Ὀεΐῃκ, 
δηὰ δοοογα αν ἰδΐ58 ἀοοϊαγαιΐίοη οὗἨ ΨΦ ΘΠ ον μ᾽ 8 
ΟΧΡΓΘ8865 8 ΥΕΥΥ͂ Βραοἶδ], ῬΘΓβΟΏΔ] οἱθοϊΐοη οἴ 
Μοϑεβ. Βειῖὶ Μίοβοβ ζῆον 8 8180, δοσογάϊῃν ἴ0 γϑν. 
18, (δδὶ 5 οἱ οοι θη δηὰ (6 ζγδοθ ΒΟ ἰο [νἱ πὶ 
ἰηγοῖνο ἃ ἀοιουπιίμδιίοα (0 ῥτοπιοὶθ (116 χοοά οὗ 
158 Ρ6Ο}]6. 

εν. 1ὅ. Ηδο ν||1] Ὀὁ Ἰεὰ ἰο Ολπβδὴ ΟὨΪΥ ἀπο Γ 
ἰδ αἰτοοιϊίοη οὗ ἰμ 8 σγδοΐουϑ οουπίθπϑησθ, ΟΓ ηοΐ 
αἱ αἷὶϊ. Βείιον ἰο ἀΐο ἴθ ἰδ νἱϊάθγηθ88 ἰδ ἰὸ 
Ταλοδ ἢἷβ κοδὶ πίτπουὶ (δαὶ συϊάδηοο. 

4 [Τοῖο ρῃγαθο, ἐ63 δα" ΠἾεπ βαμϑοια, ἰδ ἴτοτο Τα Πθε ̓ Ἐ ΓΔ 8- 

ἰαύσα οἵἡ ΓΙ ΤΙΣΙ ΟἹ [Δ 1 Κίηξα αἱχ. 12, εἰν εδήξίου 
ϑα" 77:6 βαμεεν; ἴη ἴῃ Α. Υ͂. “Δ 61}} δἴ"8}} υοΐοϑ ;"" ἢ τόσα ν, 
“ἃ γοῖτο οὗ ζει {9 5111 πο68.""--ΤῊὰ) 

{4 δοπιαστ δῖ [66 ἐγδηθ᾽ αἰ ἴοπ δα ἰηνοζείοη οἵ ἐἶιο ἰδαὲ 
Ῥασὶ οἵ του. 2 δῃη ἡ Π6 ἤγοξ. μαγί οἵ τοῦ. 8, (6 ἕοσιῶθε, Ὠιοζο- 
ονοῖ, οἵ τοῖν ἀουυτ0] πιοδλπίος.--ΤἈ. 

γεν. 18. Οπ (ἢ οἰϊπιαχ ἴα τϑίογθποθ [0 ἰδ9 
δβοοίης οὔ 76 ον αι σομΡ. Καὶ!, 11. ». 286; Ὀαΐ οὉ- 

ΒΘΡΥΘ ἴδ ἀϊθίϊηοίΐοα Ὀοίποο οὐδ οἴου δηὰ 
Ηΐ8 οββθῆοθ, 88 8180 Ὀοί γθθῦ ἐδ ὈΓΪΠΊΔΥΥ Υἱϑίοῃ 
οὗ Ηἰδ κίον ἰὰ 1.6 Νοιν Τοδβίδιηθηῦ δηὰ {86 νἱβίοι 
οὔ Ηἰδ κίογγ ἴῃ μὸ οἶμον που]ϊά, 

ον. 19. Σ ἔἕ!! ὍὈΘ ἀιδοίουδ ἴο ΒΟ ὦ 
ὙΥ11}1 ὍΘ δτιαοίουῦδ [δηρο: 1 αν ὈὉΘΘΏ βδτα- 
οἱοῦδ, οὐ 1 δ βιδοίουδ ἴο  ΒΟΙΣ Ζ 5888}} ὈΘ 
εταοίουδ)] Τὸ ΓΧΧ,. ἱηγοτὶ ὑπ ογάθυ οἴὨ ἱἰπι6:; 
1 νὶ]] Ὀ6 κτηδοίοιιβ ἰο ὙΠοπὶ 1 δπὶ ρτηοίουϑ.᾽᾽ 
Τῦο Ψυς. 16 ἰο Και ογ᾽8 ἰγδηϑιαἰΐοπ [ ἤὔεπι ἑοὴ 
σπᾶδαϊσ δίπ, ἄεπι δα ἰοὴ σπδαϊ --- οἴ δὰ ατδοῖοιϑ 
ἴο ᾿η ἰο τοῦ δι στδοΐοι δ᾽] ὉΥ͂ τοῃάθγίης, 
“μβδογοδον ομΐ υοἱμεγο.," Ῥααυϊ, ἴῃ οι. ἰχ. 1δ, 
ζοϊ ον (ἢ ΟΧΧ. ΑΙ δἷϊ οὐθοὶβ (π6 ἰοχὶ, ἰδ ἢ 
ἸἰΊΘΓΑΙΥ, ἀο65 ποί ἱπυοῖγο ἂἃπ ὀχρτοβδίοῃ οὗ Δ080- 
Ιαΐϊο ἔγοϑάοπι οὗ οἰ οΐο6, 8ι1}} 1095 οὗ οσαρτῖθο. 1 
ἀἰδιϊηχυΐδνθ8 ἔσο ρογῖοάβ οἵ ἐΐπι6, δὰ (ἢ 8 Ὧθ- 
σοι68 δὴ ἰηἰογργοίαιίο οὗἨ (86 πδπὶ|ὸ ϑῃογδ, 
ἩΒΙΟΒ ΘΟ ρΥΘμ 45 (δ 6 (ὮΓΘΘ ῬΟΥΪΟάΒ οἴ (ἰτη0. 
Ασσοτάϊηρὶγ ἰδ9 ΗΘΌΓΟΥ ΟΣΧΡΥΘΒΒΙοη ΒΗΓΙΩΒ: 
“ΜΥ αταοσο ἰδ ἴῃ δυοῖν ἃ 86Ώ860 ΘΟ. ἰδί6Ὡ δηὰ ρΡ6᾽- 
δἰδίοηϊ ἰμδί, πΘΤΓΟΥΟΥ 1 ΒΟΥ ἴἴ, ἰ0 15 Ὀαϑθα ΟἹ 
Ῥγοίουμὰ τοδδοῦδ Ὀεϊοηρίης ἰο (6 Ραββί." 186 
οχργοββίου ἴῃ (86 χΧΧ, ἐπ 1165 Θβ8θῃ {14 }}γ ἐδ 6 
Βαιὴθ: “ΑΒ δὰ ρσγδοίουϑ (ὁ οὔθ ἰο- ἀλγ, 80 νη]]] 
[“8ῃ ὁ." Τηγ86} Ὁ φιδοίουβ ἰῸ ἷπιη σου πυ8}}.᾽" 
λυ 0Γ᾽8 ἰγΓδηβϑ δίϊοη τοίου {πο αἰδιϊηοιίοη Ὁ6- 
ἔνϑθη ζγῆσο δπὰ οοτῃραϑβϑίοη, ἩΐοΒ 1.10 ΣΤ Ϊ ζαίθ 
..Δ8 οὈἸ γα ἃ. Ὁ Οοποογπίης [ἢ6 οδΥύθ οὐ βἰἧπαὶ, 
85 ὙγὙ0]Ϊ 88 ἐ80 δ: 8160 ὁπ6 δἰίυαϊοὰ ἸοΟνΤοΣ ἀν, 
ἴῃ ψ δῖοι Μοβοδ, δοσοτάϊης ἰο ἰγαάϊ(ἴοη, δπὰ ΕἸ}- 
4“. δοσογάϊης ἰο δοπθοίαγθ, δίοοά, υἱά. ΚοΙὶ, ΕΠ, 
Ρ. 289 

. ἰ6 δἰφοπδείοη [6 οἰ πραϊασῖν ᾿πη(6]]ο]Ἦἢου8, πο ἔττο γϑυϑ 
8ῖ9 ἰη 100 ΗἩθοῦτον δοίλ ΕὈϊπγο (89 ὥτδ! πιδθ βιισἢ ὉΥ [ἢ 9 
γῶν Ὀὐυϑοσυ γ9), δὸ αὶ [Ἀπ κ6᾽ 8 δίλίοτηθηῦ, ἔθνη ἔθ ἴοχὲ 
“ ἀἰμείκσυΐεῆο8 ἔννο Ῥογίοαβ οὗ ἰἰπ)6,᾽" δη ἢἰδ ον ἢ ἰτδυβϑίοη, 
“1 Ὧδνθ ὕθρὴ (ΟΡ 81}}} στγαοίουδ ἴο ποσὰ 1 85}]}} ὕυθ στιιοίου, 
ΘΟΏΥΘΥ͂ Δ ΠΤ} ΓΟΡργθοθηίδιεοπ ὙὩ ΟΝ 10 [8 νοὲ ἐπι ρού 16 ἴο - 
Ῥιΐο αἰἴπονῦ ἴο ᾿ἶΦ ἱσπόγβῆοο οἵ ἤουγον οὐ ἴο οὐπδιίοῦδ Ὠἢ- 
μἰτιθοδ. Ηἰδ οὐπιηθηΐϊ οὐ [{|ῶ0 ῥῃπ]οκοιβ ὀχμγιδδϑίοη ἰῇ ἡ. 
14 ἰ8 ορϑῶ ἴὸ 9 δα ογἰτἰοἱ πἰ. Μὲά, [86 ποῖθ οὐ ρ. 11. ΑΡ- 
ΓΡαγοη Δ κο 8 [60 Υ οὗ (ἢ πιοδληΐης οἵ ἴπ6 πΆπιο Σ}" 
δηὰ οἵ ἴΠ6 παίυτο οἵ ἔπο ἀν πὸ δῦ υσ68 λ6 1οἀ Ῥνῖπὶ ὩΠπσΟὨ- 
ως ΠΡῚΝ Ρυὶ ἰηο ἴμο ΗΘΌΓΘΥ ὙΠῸ ὁλῆηυϊξ νο γκοὸὺὶ οὔϊ οἵ 
ι.-- 

{ [ΤῊ18 τηαῖκοα (ἢ ᾿ταρτοδείοη, ἴος ἩΜ] ΟἿ Ἐ οἱὶ ἰδ ποῖ γτϑαροῦ- 
ΜΡΙΝ ἴδδὲ Ὀοῃ Μοθια δὰ ΕἸ} κἢ τὸ Ὀθοὴ δι ρμροδοί ἕο αΥ9 
το τ ἴὰ τιν ἘΟΝῸΡ ΓΕΤΕ ΟΤλεὴ ῥνθρων Ἄν οἔπ:8. Οοαιρ. 

ΒΟῸΣ ᾿ ΘΓ .} τὰ] “ Ρ. ᾿ Ἐχοώνε, Ῥρ. 106, 
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ΤΗΙΗΕ ΞΕΟΤΙΟΝ. 

0 Νονν ῬΑ Ό]65 οὗ 186 Τίιατν ἴοσ [89 ῬΘΟΡΙ6 ὕσοῃδ ἴο 8 ἘΠΙΘσΘσΟ ΒΥ. ΟἼσδδτον Ἐθνο]6- 

τίου οὗ Θοᾶ᾽βΒ θὅταοθ. ϑβδίθσῃοσς Ῥιοδβί το οὗ τδοϊδῖσν. δδισίοῖθε Οοισοδι 8 

οοποθϑεηΐης ἴ89 Ῥαδδουνθσ, ἴ86 Ετθε.- Ὀοση, ὑ86 ΘΑ ΌΘΙΌΝ, δ ἴ86 Εἰ οαδῖθ. Ἐξϑτοση 

οὗ ἄοποα τ ἱτἢ 186 ΤΑ Ό1066. Μοδοδ᾽ δἰ ΕἶΔο6 δ ἃ δὲα οὶ]. 

σβαρ. ΧΧΧΙ͂Υ, 1--86. 

Α.--ΤῊἙ ΝΕῊ ΞΤΟΝΧΕ ΤΑΒΙΙΕΒ ΡΟᾺΒ ΤῊΕ ΡΓΥΙΧΕ ΤΚΙΤΙΝΟ. 

Μεγ. 1-4. 

1 ΑΙΝΡ ΦΔοδονδῇ βαϊά υπίο Μοβο, Ηον ἰπ66 ἔτγο (8068 οὗ βίοπο {πὸ υαπίο ἰδ γί : 
δηα [ὶ}} ψτῖῖθ ἀροπ΄ἐΐεδα [86] ἐ80]65 Π6 πογάβ {ῃδὶ τγοσο ἴῃ [08] 86 ἢγϑι ἰ40168, 

2 σὩϊοῦ (μου Ὀγακοβί. Απα ὈὉθ ΓΕΔΑῪ ἴῃ [86 τηογηϊηρ,, δηα οομηο [90] ὕρ ἴῃ [8 τηοῖπι- 
ἵηρ απἴο πιουηὺ Βἰηδὶ, Δῃα ρῥγοβοηΐ {Π γ56}7 (Π6ΓῸ ἴο τη ἰπ [087 {86 ἴορ οὗ {π6 τιουπξ. 

ὃ Αῃάὰ ἢο τπιδῃ 8}}8]] οοτηθ [0] ὉΡ ψῖἢ ἢ 66, ποῖ Ρ Ἰοὺ ΔῺΥ [8Δη4 8150 Ἰοὺ Π0]7 πηδα 
6 Βοϑι {πγουρδουΐ [1Π] 411 {86 τηουπῃΐῦ ; ποῖ Π6. 1οΣ {πὸ Ηοοκθ ΠοΥ [4130 Ἰοὺ ποὺ {Π9 

4 βοςκϑ δηὰ [86] μογὰβ θοα Ὀοΐοτο {πδ΄ του. Απα μὸ Βονοὰ ὕπνο (8068 οὗὁὨ βίοῃϑ 
Ἰἰκ6 υαηἴο (86 τβι ; δῃὰ Μοβοθ σόθθ ἊΡ ΘἈΕΥ ἴῃ (86 τηογηΐηρ, δηἃ ποηξ ὉΡ υπΐο 
τηουηΐ Κ᾽ ηαὶ, 88 Φ μον δῃ δ86α οομμμδηαρα ἷηι, Δηα ἴοοκ [τὰ : 8πα Βα ἰοο 7] ἴῃ 818 
πδηὰ {μ6 [μδπἀ] ἔτνο {Δ00]668 οὗὨ βίοῃϑ. 

Ἐ.-]ἘΠΟ ΑΗ 5 ΟΚΑΝῸ ῬΒΟΟΙΑΜΑΤΊΙΟΝ ΟΝ “ΕΗΠΟΥ ΑΗ 5 ΟΒΑΟΒ ΟΝ ΜΟΥΝΊ! ΒΙΝΑ:-- 
ΒΕΝΟΒΕΟΒΤΗ ΑΝ ΑΟΟΟΜΡΑΝΙΜΕΝΊΤ ΟΕ ΤΗΕΒ ΤΑΒΙΕΒ ΟΕ ΤΗΕ ΓΑΥ͂. 

οΥδ. ὅ-10. 

δ Απάᾶοβονδὴ ἀοβοοπαρα ἴῃ ἰῃ6 οἱουά, δηὰ Βἰοοᾶ νι Εἶτα ὑπ 6 Γο, δηα Ῥγοοϊαἰτηϑᾶ 
6 {86 παπιδ οἵ δεμβονδῃ. Αἀπά ΨΦοβονδὴ ρϑββοά ὈΥ̓͂ θδϑΐογα ἢϊηι, δμα Ῥσοοϊαϊτιϑα, 6 8ο- 

νδι, Φοβόνδῃ αοά, πιογοϊ Ὁ] [96 μόνδη, ἃ αοα τπογοῖι}}] δηα στδοίουβ, Ἰοηρ-Βυ Εδσ - 
7 ἴῃρ, δῃὰ δρυηάδηϊ ἴῃ ροοάπο88 [ΚΠ 4688] δηἀ ἰγυίἢ, Καὶ Θορίηρ᾽ ΓΆΘΓΟΥ [ΚΠ 1655] [Ὁ Γ' 

{Πουβϑηάβ, ἰογρί νης ΤΠ δηα ἰΥΔΏΒρΤΘΒβϑίοη 8η4 βἷη, δηαὰ (δαί ΜΨ1}} [51 : δὰ ΒΘ 
Μ0|11]} ἈΥ͂ ΠΟ πηθϑῇβ οἶδα ἐδδ συλίῳ ; νἹβιηρ [86 Ἰπίαυ ν οὗἨ 1.6 ἈΓΠ6ΓΒ. ἀροη (86 
Ομ] άγοη [οὗ ἈΠ 6.5 ὉΡΟῺ ΟὨ]ά ΓΘ ἢ] δὰ ἀροῦ ἰδ [ρο}] ΟἾ]άγθη Β ΟΠ] άγθη, πο 

8 [ὑροῃ] δ τμϊγνὰ δῃᾷ ἴο [ρΡο0η] [86 ἔουτί ἢ σεπογαίζοτ. Απαὰ Μόοβοβ τηδΔ46 ἢδϑβίθ, δῃ ἃ 
9 Ὀονοά ἢἷΒ μβοδα ἰονψαγα [Π}π|86 1 Ὁ 007] ὑπ6 οαγί, δῃὰ ψουβρροα. Απηά ἢο βεϊὰ, 1 

ΠΟΥ͂ 1 πανὸ ἔουηά ριδοθ ἴῃ (ὮΥ βριῦ, Ο Φομονδῖ, 1οὲ τ  [ωογὰ [(Π60 ΤωοΤᾺ],1 Ρταν - 
[Π66, 3ὸ διοηρς ὑ8; [ὉΓ ᾿ὑ “8 ἃ β|} 86“ προῖκοα ρϑορίθ; δηα Ῥϑγάοη Οὐγ ἰπαυ  Υ πὰ οὐ ν 

10 βἴη, δηά ἰβδῖκθ ὺ8 ἴον ὑμίηθ ᾿Ὡποσϊἴδησθ. Απα ἢ βδὶά, Βϑῇῃο]ά, 1 τρϑὶζθ ἃ οονθηδῃῖ : 
βοίυτο 8}} {ΠΥ ῬΘΟΡ Θ 1 ν1}} 40 πιδυυεῖθ, βυ οι. 88 ἤδνθ ηοῦ Ὀθθη ἀ009 ἴῃ 811 {86 δατίῃ, 
ΠΟΥ ἰῃ ΔΗΥ͂ ΠΑΙΊΟΣ : 8η4 8]] (ἢ ῬΘΟΡΙ6 διιοὴρς ψΒὶοῖ μου ατέ 81}8}} 8β66 (86 πότκ οὗὅ 
Φοῃονδ : [ῸΓ 1 8 8 Τουτὶ 016 (Βϊηρ [80 1 ν1}}} ἀο ψι (866. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 [γον. 7. ΤῊο Α. Υ͂. Βότὸ δ ΓΟ πορίθοῖα ἴη0 δοοϑηςυδίίοη, δηἃ [ΠῸ}5 δ΄ πλοσὶ ογϑαῖοθ ἃ ρασδοχ ουξ οὗ ἴπποδο δης δοῖῖο 

οἴδυδοβ, ΒΥ ἱσδυδιαιίης ἽΡΙ 88 ἃ Γοϊδίνο οἰδοδο (απὰ ἐπδὲὶ Ὑν|}}, εἔο.), [ξ τλδῖκοα [πὸ παρτοβδίου [πδὲ ἔπ 6 βατοο οοπδίσαεςςἑ οἷ 

45 οοπεϊηυθα, Ἡ ΘΓΘαδ ἢοὲ ΟὨΪΥ ἄοοβ πο Αἰ δοῖ Ῥγϑοοϑὰρ {ἴ, υαϊ, ἰηδ᾽ρδ οὗὨ ἴδο Ῥεοτίοἰρῖο οὗὁἨ [9 ρτοοράϊηφς οἰδυδθ, τὸ Ὠδτο 

ἢδῖο ἃ δηΐϊο γοῦγὺ νἱποπὶ [6 Βοϊδεϊνο Ῥσγοωοῦῃ. Τη9 Α. Υ-΄., ΣΠΟΓΘΟΥ͂ΟΣ, τπλαῖζοα [Ὧθ σἰοὗ ἀἰνίοίου οὗ ἐδ γογδο Ὀοίοτο “ γίοὶς-. 

ἱπᾳ,᾽" ΘΟ ΤΆΓΥ ἴἰο ἴῃο ἨοΌτον δοοδητυδίίου, πτῆϊοῖ, ααἰ ἔθ [ἢ δοοογάθηοθ τε [Π 8 δϑῆδθ, οοηηδοῖδ ἴμ9 ἰδϑὲ οἴδῃθο τ τ. 9 

ἀφοϊαταιίοι : “ ἢ6 Μὶ}} ποὶ ο166Γ,᾽ εἰο.; ἔμ οοη[αϑίου οὗ ποῦ [9 ἴδ τοδάθ σοσαρῖοῖθ.---δ.]. 
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Ο --ΤῊᾺ ΟΟΙΡΕΝ ΟΑΙΕ ΑΝ ΟΟΟΘΑΒΙ͂ΟΝ ΕΟ Α ΜΟΒΘΊ ΞΤΕΙΝΟΕΝΤ ῬΡΕΟΗΙΒΙΤΙΟΝ ΟΕ 
ἹΝΤΕΒΟΟΒΚΒΕΒΕ ΙἼἜΤΗ ΤΗ͂Ε ἨΒΑΤΗΕΝ ΟΑΝΑΑΝΊΤΕΒ. ΤῊΗΕ ΜΟΒΕ ΡΡΕΕΙΝΙΤΕ Ε8- 
ΤΑΒΙΙΒΗΜΕΝΊ ΟΕ ΤῊΕΞ ΙΒΒΔΕΓΙΙΤΙΒῊ ΟΟΜΜΟΝΝΕΑΙΤΗ ΙΝ 115 ΝΕΘΑΤΙΥΕ ἘΕ- 
ΓΤΑΤΊΟΝΗΆ. 

ΨοΣβ. 11-17. . 

11 οὔὔϑοτνο δου ἰπδὺ ψὩ]ΟὮ 1 οομητηδπά {866 (Π8 ἋΑΥ: ὈοΠο] ἃ, 1 ἀγῖνο ουἱ ὈοίΌΓΘ 
[ἰτοπὶ Ὀοΐοτθ] ἰἢ66 16 Ατηοσῖῖθ, δηὰ 6 Οδῃδϑηϊίο, δηα {86 Ηϊ 6, δηὰ {π6 ῬοχῖΖ- 

12. χ'ΐίο, δῃά ἐμὸ Ηἰνίϊο, δῃὰ (86 Φοῦυδιί6. Ταϊζο βϑοὰ ἰο {πγβοὶ ἢ, Ἰοδῦ (μου παῖ ἃ οο- 
σοηϑηῦ πιὰ (ῃ6 ἸΠΠΔΌΪ δΔη8 οὗὁὨ [ῃ6 Ιαπὰ τ 6 ν ἰμουὺ ροσβί, 1οϑὲ ἰζ θ6 ἴον [Ὀδοοιη6] 

18 8 5ῃη816 ἴῃ (86 τηϊαβί οὗὨ ἴμ66: Βυΐ γα 5181} ἀοβίσου [θϑὺ ἄοντῃ] ἐμοῦ δ] ίασβ, Ὀσθακ 
14 {πεῖν ἱπιδρεβ, δά ουΐ ἀονγα {πος στονεβ [ΑβΒογί μη] : ΕῸΣ ἴμου 584] ΟσΒ ΒΡ ΠΟ 

οἶμον αοἀ : ἴον Φοβονδὴ ἢ ο86 ἤϑηηθ 8 68]ου8, ὦ [οῃονδἢ---- ἷβ ἤδιὴθ 8 “6 8]0ὺβ : 
15 Β6 18] ἃ 76δ]ουβ (ἀοὰ : 1,ε8ὲ ἰδοὺ πιδῖζο ἃ οουϑηδηΐ ΝΠ 1116 ἱπ ΒΔ Ἰδη 8 οὗἉ ἐμ Ἰδῃά, 

δηά (Π6Υ ρὸ 8 ἡδονὴν δον {μοὶγ ροῦβ, δμα ἀο [8η4}] βδοσίβοθ υηἱο {μεὶγ ροάβ, δῃὰ 
10 οπδ 68}} [Π66, δηά μοι οδ οὗ ͵8 ββουῆοο; Απὰ (βου ἰδῖκο οὗ ἐμεὶν ἀδυρμύοσβ υηΐο 

(ΠΥ 808, δηά {Ποῦ ἀδυρηοῖβ ρῸ ἃ Ὑμοτίπρ δίθου ὑΠ6ῖγ ροάθ, ἀπ τοδῖκο ΠΥ Β0ΠΒ ΡῸ 
17 ἃ ἩΒΟΥΙηρ δἵου ὑπο» ζοᾶβ. Ἴδοιυ 888}Ὁ τηδῖζθ [860 πο πιο] ίθῃ ροίβ. 

Ὁ.--ΚἘΛΌΙΝΕΟ ῬΟΒΙΤΙΨΝΕ ἘΕΒΑΤΌΒΚΕΒ ΟΕ ΤΗ͂Ε ΒΕΙΠΙΟΊΙΟΟΒ ΟΟΜΜΟΝΎΤΕΑΙΤΗ ΟΕ [15- 
ΒΑΕΙ. ΒΟΌΟΡΡΙΕΜΕΝΤΑΒΥ͂ ΤΑἸΒ ΠΙΕΚΕΜΊΒΕ ΟΟΟΑΒΙΟΝΕῈ ΒΥ ΤΗΒΕΒ ΝΕΜΙῚΥ ΑΒΙΒΕῈΝ 
ΝΕΟΕΒΒΙΤῪ ΟΕ ἘΜΡΒΑΒΙΖΙΝᾺ ΤΗΒ ὈΙΒΤΙΝΟΤΊΟΝΒ. 

Ψόογσα. 18--24, 

18 Το ἔδαβὺ οὗ υπ]οανοηθα Ὀτγοδα 8}8}0 ἰμοὰ Κορ. βϑυθὴ ἄδυγβ μοῦ β}81} οδΐ υπ- 
Ἰοδυθηθα Ὀγοδά, 88 1 οομητηδηἀοα (μθ6 ἴῃ ἐπθ ἰἴτη6 [β6ὲ {1π|6]7 ΟΥ̓ [86 ταουίῃ ΑΒΙΌ : 

19 ἴον ἴῃ {86 τοί ΑὈΙΌ ἰδοὺ οκπιοβὶ ουὐ ἔγοῃ Εγρί. ΑἹ] παὺ ορϑῃοία ἐμο πιδίτὶχ 
[ποπι Ὁ] ὧϑ μλΐῆθ: δηα ΘΥΟΣΥ ΒΒ ΒΟ Πρ δυλοηρ (ΠΥ οδίι16, ὐοίλον οχ οἵ βΆθϑρ, ἐπαέ ἐδ 

20 πιαΐδ [811 [ΠΥ τπΔ]6 οδἰ]6, [86 ἤπερ πόσαι ΟΥ οχ διῃᾷ β88660]. Βαυΐ ἴἰδο ἄγβι!ηρ οὗ δῃ 
885 ἰδοὺ Β84}0 τϑάθϑοπι σι ἢ 8 Ἰδιὰ: δηὰ 1 μοι τοάθοιῃ λύμη ποῖ, [6 βμδῖὶε ἰβοὺ 
Ὀγθαῖς ἢ͵8 ἤθοῖ. ΑΙ ὑ86 ἔγβι- θοσῃ οὗἉ {ΠΥ Βοηβ βου β8α]ξ τβάθοη. Απά ποῃθ 888]} 

21 ἈΡΡΘΑΓ ὈΘΙΟΥΘ ΤῺΘ ΘΙΏΡΙΥ. ΚῚΣ ἀδγ8 ἴῃοὺ 8881} ποῦ, ὈὰΓ οὰ [86 βουβηί ἀδΥ ἰδοὺ 
22 βῃδ]ῖ τοδί : ἴῃ δαγίηρ [ρουριἰηρ] {πὸ 8δπα ἴῃ Βαγνοβὺ ποῦ 888} τοϑί. Απά ἰδοὺ 

8810 Οὔϑοσγο (6 ἔραϑί οὐ ψ  β, οὐ ἰῃ6 ἤγβι- ἔγυϊβ οὐ ποδὶ δαγνοβί, δηὰ {86 ἴδαβὲ 
28 οὗὨ ἱῃρδίμοσίηρ δἰ ἰδ γοδγ᾿β πὰ, ΤΉσίοθ ἰὼ ἐΠ6 γϑαῦ 88}8}} 411 γοὺγ τβθη- ΟΠ] στ α 
24 [ΠΥ 118]68] ΔΡροδν Ὀοΐοσο (86 Τωογὰ ὅον [ΦεοῃοΥδ}}, {86 αοἀ οὗἉ ἴβγβθὶ. ΕΣ 1 ν}}} 

οδϑὺ ουοὖὐ [86 πϑοῃβ Ὀοίοσο [ἔγτοπι ὈοίΌΓ6} [866, δα ΘὨΪΆΓΡΟ (ΠΥ ὈΟΓΟΘΓΒ: πο Β6Γ 
8.811 ΔΗΥ͂ ΙΔ ἀοβῖσο [ὮγΥ 1Δη6, στ θὴ ἰμοὰ 888]0 ρὸ [ροθ81}] ὉΡ ἴο δρρϑθᾶσγ Ὀδθίοσθ 
φοβουδὰ ἰὰγ αοἀ ἰδγῖοθ ἱῃ [86 γ6ᾶΓ. 

Ἐ.--ΤῊᾺῈῈ ΤΗ͂ΒΕΕ ΒΥΜΒΟΙΙΟ ΡῬΒΙΝΟΙ͂ΡΑΙ, ΒΌΓΕῈΒ ΕΟΒ ΤΗΕΒΟΟΒΑΤΙΟ ΟὔΚΤΌΒΕ. 

ψοτβ. 20, 20. 

25 ἼΤδουῦ 5β8δ]0 ποῖ οὔ 86 Ὀ]οοά οὗἉ ΤΩΥ͂ βαουιῆοο Ὑἰὰ Ιοαυθα [Ποαγεποα Ὀγοδα] ; 
ΒΟΙΡΠΘΥ 888}} [16 βδουῆοο οὗἩἨ [86 ἴδαβδί οὗ (86 ράββουοσ 6 Ἰοΐ υηΐο [μ6 τηοτηΐηρ, 

206 Το γε οὗ ἰδ6 ἤγοι. ἔγυϊϑ οὗὨ [Ὡγ Ἰδῃὰ [στοά] Ποὺ 588}: Ὀσίηρ απίο {86 Ὠουδο οὗ 
Φοθονδὴ (ἢΥ αοα. Τοῦ βμδ]ῦ ποὺ βοοίδο [0011] ἃ κϊὰ π᾿ ἢἷβ [119] πλοίου ̓Β τὰκ. 

Ἐ.---ΜΟΒῈΒ᾽ ΤΟΕΤῪ ΑΝῸ ΙΝΒΡΙΒΕΡ ΜΟΟΡ ΑἹ ΤῊ ἘΕΝΕΤΤΕ. ΟἸΥΙΝΟῈ ΟΕ ΤῊΞ [ΓΑΥ͂. 
ΟΟΝΤΈΑΒΤ ΒΕΤΕΕΝ ΤῊΕ ΡῬΒΕΒΕΝΤ ΑΝῸ ΤῈΕ ΟἸΉΕΒ ΡΕΒΟΕΝῚ ῬΒΟΜ Τ1ῈΕ 
ΜΟΌΝΤΑΙΝ. 

ΨΥ. 27--8δ. 

27 ΑΑμπὰ Φεδονδῆ βαϊὰ ὑπο Μοβορ, ΤΥ τἰΐο βου ἰμοθ0 ττοσὰβ: ον δῆοσ (6 ἴϑθῃοῦ οὗ 
28 686 ψογὰβ 1 δδνὸ τηδᾶθ ἃ οουθηδηῦ τὶ (ἢ 66 δηἀ ὙΠῈ [βγϑ]. Απὰ [6 ψ͵8 {86 79 

3 ([γογ, 13, Ὑπὸ πογὰ “ΠΣ, μοζὸ διά οἰδουῆῦοσο σοηδοτοᾶ “κτουοδ᾽ [ἡ ἴδιο Α. Υ͂,, ΑἸ τσαγσ τοΐδγα οἰ ἔπος ἰο ἃ Ὠφαί δ. ἘΣ 
ποάᾶδοδυ ΟΥ̓ ἴο ἴπασος τορτγεθοπείης Ἦθ 1 --ΟΙΏ ΤΏ ΟἾΪΥ ἐδ Ἰδείοτ, οσροϑοίδ ΠΥ θη (848 Ὦθτο δηὰἃ τποδὲ Τγϑαῦθῃςγ) ἐξ [6 τιδοὰ ἱπ 

80 νίαγαι (Ὁ 2). 1 ταὰοξ ἀθηοῖθ πο κοάά 68, ἐ. σ. ἰὰ 1 Κίηρε χγΥν. 13, ὙΠοτο ἰἰ ἰ6 δαίἃ: “889 δὰ τηϑὰϑθ δὴ ἰἀοἱὶ ἴοσ τμνὰν 
᾿Αοδογλῖ " (Α. Υ. “1ἢ ἃ κτονο ἢ. ΤῊΐ κο6868 Βοτηθέϊ)68 δϑόσηθ ἕο Ὀ6 ἰἀοῃ ἰς ΑἹ πίε Αφπίδτοί, ον ραγί σηδτη υἱά. (ἢ ὁ 
Ια σοῦ δὴ} Ἐπογοϊοροά[ν. τ τὰο ποτὰ ἐβδηποῖ πηρδῃ “ κτονθ᾽, ἰδ δυ 6 {1} ΘΌοσ ὉΥ͂ δυο ραδδδρθθ δὴ) Κ'πμα χυί]. 
10, σβοτγθ [Π6 ἈδῃρυαἹ ΑΓ δαί ἴο ἤανο ὈΘΘῸ δοὲ ᾧρ ἰῃ ΟΥΟΥῪ ἰσὰ Π1 ἀπὰ ὠρᾶϑν ἐὐενν ΟὝΦΕΝ ἴγοε; δοὰ 2 Είυρε χχί!ι. 6, 
ἭΒοτο ἰἰϊ [ὁ εαδἱ ἃ (νὰ οί “" Ὀχοῦκμῖ ουὐξ ἴμ9 Αδθσδὴ οι ἐδα λον οὗ ἰδο [οτὰ.,""--ΤᾺ.). 

18 



144 ἘΧΟΌΥΘΒ. 

πΠῈ δ Βονδὰ ΤΌΣΟ ἀ84Υ85 δῃηά (ΟΣ πἰρῃίθ; δ6 ἀἸὰ ποῖ μον οδὺ Ὀγοδα ποὺ ἀσυῖηκ τγ- 
(67. Αμπὰ Βο χοῦ ΡΟῚ {πὸ 8.0 ]68 ἰῃ6 πΟΓαΒ οὐ ἰ86 οονθῃηδηΐῦ, (86 ἤθη οοπηηδηά- 

29 τηϑθηΐίβ. Απὰ ἴΐ οϑγθ ἴἰὸ ρ888, ψῇθη Νίοβοβ οδίῃηδ ἀἄόνη ἔγομι πιοιπΐ Κἰπαὶ σι (86 
ἔπτο ἰδ Ὁ]65 οὗ [οὗ {86] ὑββ τ οΥ ἴῃ Μοθοβ᾽ ἤ8δηα, σῇ ἢ6 οδπλθ ἀονῃ ἤἴτοπι ἐμ 
τοουηΐ, ἐμαὶ Μοθβοβ πίὶϑὲ [Κη6}] ποὺ (μδὺ (6 ΒΚὶη οὗἉἨ ὨΪΒ ἴβοθ βΒῃοῃϑῦ ψὉ116 Βο ἰδ] Κοὰ 

80 [Ὀφδοδυδα οὗ δἷβ (Δ Κἰηρ] σι δα. Απὰ σπβθη [Απ4] Αϑγοη δηᾶ 8]} (μ6 οι] άγθη 
οὗ [βγ86] 88}7 Μοβεβ, ὑθῇῃοϊ  [8ηα Ὀ6 80] 41, (6 δίῃ οὗ μ]8 ἴδοθ βΒῆοῃθ; δηὰ (Π6Ὺ ὝΘΓΘ 

81 δἰγαϊ ἃ ἴο οοΐηθ ἷρῃ ῖω. Ἱ᾿Ἀπᾶ Μοβοβ οδ᾽]ϑα υπίο ἴπθ ; δῃηὰ Αδγοὴ δῃηὰ 4]} (9 
ΤΌΪΟΙΒ οὗ [ῃ6 οοπρτορδίίοη τοίυγηθα ἀπίο Ἀ1πὶ: δηα Μοβοβ [8}|κοα ψ1} [Βρϑῖχζο υηΐ0] 

82 ἰμο. Απά δϊογνασζα 4}1 (86 ομ] άγθη οὗ ἴβσϑϑὶ σϑῖηθ Ὠἰρἢ ; δῃὰ ἢδ ρᾷνϑ ἴμθπὶ ἴῃ 
88 σομμτηβηιηθηῦ 811] {μδὶ Φοῃονδῃ μδά βροίκοη ψι8 ἷπὶ ἴῃ τηουπὶ Αἰηαὶ. Απαά ἐξ 

Μοβοβ δὰ ἀοῃθ ορκαν" [Δπὰ Μομβαϑβ ἰοΐδ οὔ" Βροβκιηρ)] πιὰ {Β6ῃ, Βα [8ηἀ [6] 
84 γυΐ 8. γο}] οὔ ἢΪδ ἔδοαδ. υὐ σοη Μόοβοθ ποηὺ ἰπ Ὀσίογα Φοβονδὴ ἰο βρϑδὶς ἢ 

τα, 6 ἴοοκ {86 νοὶ] ΟΥ̓ α80}} 6 σϑὴθ ουὐὐ Απα δ6 οᾶπιο ουὔΐ δη4 Βρδ|κ6 υπΐο [ἢ 6 
85 οὨΠ]άγθη οὗἁὨ [βγ86] ἐλαέ ψ Ἀΐοῖ 6 88 οοτηηδηαθα, Απα {16 ΘΒ: άγοη οὗὨ ἴβγϑϑὶ Βα Ὺ 

{Π6 [306 οὗὁἩ Μοβεβ, {π80 {μ6 Βκῖη οὗἨ Μοβεβ᾽ δοϑ βῆοῃο: δῃὰ Μοβεβ ρυῦ 86 γε] ὕροῃ 
88 ἴδοο δρϑίη, 80} μ6 ψϑηΐ ἴῃ ὑο βρϑὰκ ὙϊῈ ὨΪπ). 

8 [Υὸγ. 29. Το γοσὺ 1 ΟΟΟΌΓΕ ΟἿΪΥ ἴῃ ἐπί δοοίίου ἴῃ Καὶ; ἴξ ἰ6 υϑοᾶὰ οὔοϑ (ΡῈ. ᾿χίχ. 31) ἔπ ΗΠΡΕΠ, τοτο ἱξ τποδὴ 
“ιτ 

“[ο ἢδγο ὨΟΓΏΒ,᾽" ἩΝΠ116 ἔπο ἡουη ΤΡ. ΟΥΑΙ 6608 “ ΒΟΣῚ." ΒἘΐδηοο οτἰκίπδιοὰ ἔπ6 [δῇ ἰσαπδίδεοη οὗ ἴδ. Ὑυϊρεῖθ 

οογπμέα," “ Βογποὰ -᾿" δηὰ (Ὀΐα δοοοῦηία ζοτ ἴμο ποξίοῃ, ἱποοτροτζαίϑὰ πὶ αζὲ τϑρτγοϑοηϊαιοπα οἵ Μίοδβοδ, ἰβδὲ δ9 παδὰ βοσῃᾶ 
ἀδνὴς οὔξ οὗ εἰν ίδαοθΘ. 86 ροίΐηὲξ οὗ Γοδοπιίδηοθ ἰ8 ἰ ἐδ δρροασζδῆςο οὗ ἶΐθ γαψε οἵ ἃ ᾿ππιΐ ΠΟΤῪ δμοοϊίπρ οπἱ 1ἰκὸ οι. 

ἘΧῈΟΈἙΤΙΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

ΤῊ Ϊ6 ΘΒ ρίου οοπίαϊπβ {ἢ 6 δοῖβὸ δὰ ὈΪοομ οὗ 
ἐμὸ Μοβαΐο γουοϊδίϊοῃ, δῃὰ 80, οὗ 89 ὑπ γθ9 τι ΐά- 
419 Ὀοοΐτ8 οὔ ἴΠὸ Ῥοηῃιδίθασι. ἴῃ {1:0 ὅγϑί ρ͵δοϑ, 
9 τοηυθνοὰ δ 8 ὙΠΟ γτοιῃουθᾶ ἑἰηίΐο ἐδ9 
Ἰκμὶ οὗ σγδοθ ὈΥ “96 ον 8 σγδπὰ Ῥγοοϊδιμδιϊοῃ 
οὗ {πὸ β᾽ σῃηϊἥοβῃοθ οὗ (δ ἤδιιθ οι ονδ--- 68 ο- 
ΥὙ8}} 8 ΟὟ Ῥγοοϊβτηδίϊοη οἡ βίπαΐ 1.80] ὀϑηθογη- 
πᾳ {Π9 ὙΟΥῪ Ὥδηι6 96 ῃουδ, {πΠδὲ 1 τοϑη8 (δμαὶ 
Ἦθ ἰβ “δ αοἀ τιϑγοΐϊζαϊ, στδοίοιιβ, Ἰοῃρ- ϑυαβοτνίηρ, 
δυὰ δρυπάδηὶ πῃ ᾳτδσο δηὰ (σὺ },᾽᾽ εἰο.:---4}} (μὲ8 
ἸΩοϑὺ ῬΓΟΙΙΣΠΘΏΪΥ; Ὀσΐ (ΟΣ (δΐδ ὙΘΥΥ͂ ΤΘΒΒΟΠ, 
ποχί ἴῃ ΡΓΟΙΪπθποΘ, δηἃ Οἢ δοσουπέ οὗ Ηἰ8 
γὶ ξἰθουβηθ85, (μδὺ Ησ ἰβ ἃ Ῥαμπίβμον οὗὨ 41} βίῃ 
δηὰ σαυΐϊὶι. 

Νοχὶ, (86 [8γ861}018}} δοτημη αἰ 8 ρὰξ οα ἰΐ8 
υατὰ δραϊηδί {πΠ6 ἀΔΏρΟΡ οΥ̓͂ ὙΓοΟΩΣ ἰπίοΣΟΘΟΌΓΒΘ 
πὶ ἴπ6 Οδπδδηϊοδ; δηὰ ουουγίμίηρ ΒΟΥΟΓΘ 
ιπδὲ 'Β ογἀαἰποὰ δρδϊηδί ἰδ θδο 8 Τουπάθὰ οἢ ἃ 
τοὶ κἰουβ δηὰ τροσαὶ σγουῦπά. [Ι1π οοηίγαϑὲ τ ὶζἃ 
110 σογγιρίίοηδ οὔ {6 οδι θη Ἡουβδὶρ (δ ουί- 
1198 οὗ 0 του ἀοδί χηθα ἴον ϑτδοὶ διὸ ἔμ θῃ 
ΒΌΠΆΓΊΔΥΪΥ σίνοη, δὰ βηΠγ (ἢ 6 δτθαῦ Ὀ] δοίης 
οὗ Ῥε806 βοουγϑὰ ὈΥ (818 ΟΥΒΕΪΡ 15 ργοοϊαἰπιοὰ, 
Τὴ 1818 δἰἱδαιρὺ ἰ0 αίνο (Π6 πηδΐῃ ἔθαίατοβ οὗ (868 
ΟΠΔΡΙΟΥ ἃ. απὶνοῦβδὶ ΒρΡΡΙ]Ἰοδιΐοπ, (89 δροοὶῆο ργθ- 
οορίβ ἰηβογί θα ἴῃ υϑυβ. 265, 26, ογοαὶθ 8 ἀἰ που] ν. 
Ἧ6 γτοραγὰ ἐμθπὶ 88 δυο 6 ργϑοορίβ, γοαυϊγίης 
ἃ Βἰγὶού ἴΌσπὶ οἵ τ ουβῃΐρ, βδηοιβοὰ ουϊίυγΓο, 
Βυπιδηθ ἤεδινἱΐν ἦγθο ἴγοαι Ἰυχυτγ. Το ]Δϑὶ 
δϑοίΐοη, βοουον, Ῥγοβοηΐβ Ἀπυλβί ΚΑ Ϊγ [ἢ 9 ΓΘ] 
εἴοντυ οὗ ὑπ0 Μοβαὶο οουθῃϑης ἴῃ Μοϑοϑβϑ᾽ βῃληίης 
ἴὰλοο (υἱά. 2 (ον. 111, 7). 

α, Τῆς Με ϑίοπε Ταδῖεε γον ἰδὲ Τίοίπε ἸἩγτίδησ. 
όοΣβ. 1--4. 

γεν. 1. Δηᾶ δομβονδὴ βαίἃ πηῖο Μοδϑδ. 
Ἐδ1] οἷά (αὶ Μοβο8 88 δίγοδαυ σχϑϑίογθα 186 
οογοηϑηί- τοίου ἰΒγουχὰ ὶ8 ἰπιογοθβδίου, δο- 
οοτάϊης ἰο χχχὶϊ,, 14. Βυὲ ἰἔ τὸ σϑῦοσ. ἰο (86 
ἄτβί ταιϊδοδίζοη οὗ ἰμὸ σογϑηδῃί, νγὸ δηὰ ἐδπδὶ ἱὲ 

ῬΓΟΘΌΡΡοδβοα πὸ ῥγοραγδίΐοῃ οὗὨ (μὸ ἰ8Ὁ]68. οὗ 
ἱπ6 αν δ 8 οουθῃϑδηί θδϑί, ὅσο ΠΟῪ ποίη 
ἷθ βϑαϊὰ οὗἩἨ ἃ ΠΟΥ οουθηδηί-δδβδί, Καὶ οἱ 8 δϑϑθρ- 
{100} ΤὨΔῪ ἴῃ ΒΟ0ΠῚ6 Β6η86 Ὧθ δΔἀτηϊ((οἀ. ΕῸΡ (9 
οογθηϑδηΐ 18 ποὺ δ᾽ ΡΥ τοϑίογοα ; 10 18 δὶ (η9 
ΒΔΙΩ6 ἰἰπη6 τηοὐϊδοά. ΤῸ ἸΔῸ 18 ΠΟῪ τηϑάθ ἰο 
τοϑὶ οὰ ραγάοῃ, δὰ 18 δοσοτηρδηϊΐοα Ὁγ 79 ον δ᾿ 8 
Ῥτοοϊδυλδίϊοῃ οὗ ζτ8660 ; γοὶ πογοτι μοἷθ88 ἱῃ ΤΙΔΏΥ͂ 
ΟΥ̓ (8 ῬΤΟΥ ΒΙΟῊΒ ἰΐ 158 ᾿Ἰη846 Ββἰτγίοίοῦ ἴῃ (Πα σὨΔΡ- 
ἰθὼγ. Ἴμε γχαοϊδίϊοη Ὀεοίποθη (6 ἰΔΌογηδοὶο δηᾶ 
89 οϑιὰρ ἰθ5 τηδὰθ τΟΥῸ δίογ ΡΟ 108]; δηὰ ἴἢ 
Ῥοϊαϊίου ἰο Η!ϊδ ἔοσ οὗ γουοϊδίίΐου, Φοβοτδὰ αἀΪ5- 
εἰ χυ θη 98 ΠΟΓΘ ΒΔΡΡΙΥ Ὀοίποοῃ Ηΐδ ἵδοο δηὰ 
ἰδς ἀἰοΡΊαΥ οΥ̓͂ Ηΐθ οββοπσθ. Βαΐ νὶιἢ (86 ποίΐοι 
οὗ ἰδ ἔδοθν ἰβ ἱπίτοἀυσοα 4180 ἃ Πιγίμετ ἀδνο- 
Ἰορηαθηΐ οὗἨ γχογυοϊδίΐοπ, 88 δἷδο ὙΠῸ ἰ(δ6 Ὦγο- 
οἰδπγ)διΐοη οὗ ζτᾶσθ. Φοβούα ΒΒ σοιηπιδηά, Εΐθνν 
899 ἴτγο ἴ840185 οὗ δΒῖοῃο, ἸοδΔὰδ Κεῖ ἰο οχ- 
ΡΥΘβ8 (9 ορἱΐοῃ ἐμαὶ {Π6 τμί ἰδ Ὁ]68, ὈοῚΒ 88 ἴο 
τυϊης δηα τοδίουαὶ, “οτὶ σὶαιοὰ πιὰ αοά," 
88 οοῃἰγαβίθα τὶ ΔΥ 60- ΟΡ ΘΓγΑΓοἢ ἔγοτα ΜΟΒ68, 
ὦ. 4. {πδὶ (ΠΟΥ ΓΘ τηδὰο ὉΥ ἀοἀἂ ἴῃ δὴ δπιϊτεὶν 
Βυρογῃδίυγαὶ γᾶν. Ταὶδ ᾿ἰ Λα Ἶπ 685 οὗ Ἰηίογρτο- 
ἐδιΐοι ἰ8 τηλόθ ἰο χϑοοῖγο δυρροτνγί ἤγοπι {86 (18- 
υἱηοίίοῃ Ὀοίνγθθη “ (4 Ὁ]96 οὗ βίου ᾽" (χχὶν. 12: 
χχχίὶ, 18) δπὰ “(8198 οὗ δίοῃθϑ᾽᾿ (γϑτβ. 1 δηὰ 
4 οἵ (8 ομβαρίθγ). ἡ Ἠδηρδίθηετς δηὰ Βϑυηι- 
ξαγίθῃ παῦθ ἷἱπ ἃ δὲ δι ὙΔΥῪ γὙοχοαὰ ἰποιλβοῖυ68 
τὶν (πἷ5 νατἱδιΐοη οἵ ἐἰὴ6 Ἰοίίογ. [Ιὲ 18 ΑΓΕ 
Ῥοββὶ]9 (δαὶ ἰ. 9 δίοΥ Βαγάῃθβα οὗ {89 ἰδ γἃ3 
τλδϑΐ 0 ὍΘ ΤΠΟΥΘ 5 γοη ἿΥ οι ρμδϑίσοὰ ἴῃ (6 
δοοοη οὁ880 ἐπ δὴ ἰπ (6 ὅταί. 

γεν. 8. Δηᾶἃ ο "28}.--ΤῊο δέν οοιητηαπα 
ποῖ ἰο Δρργοδοῖὶ (δ 6 τηουηΐδπ 8, ἱΐ 18 ἐγ, βυὺ- 
βίη Ἶ8}}γ ἃ τοροί ἴοι οὗ (6 Ρυούϊοιβ οὔθ; Ὀυὶ 
ἦι 18. ἰο Ὅ6 σοπϑἰ ἀογοαὰ ἐμδί ἐῃ6 τηουπίαϊῃ ΔΙΕΥ 
(86 σοποϊυβίοη οὗἩ (16 οογδηδηΐ δὰ Ὀθθα τα 
δσοο8810}]6 ὩΡ ἰο 8 δογίδίη δείχει ἰο Αδύοῃ, κιἰϑ 

4 [1Δηθ τοΐδγαε, ἢ Ὑΐπδὲ [86 Πόῖο βαί, τροτὸ ρϑΌΘΟΪ ΠΥ 
ἴω 1:6 ργοσϑάΐηρς οἰηρίον, γὙογ. 14 δαᾳᾳ., νθεσο 25 (ἐεγα 

ὑπ αὶ 

γὴν ἤκλοθ Ὁ ἴπ τοηδογοὰ ἴῃ ΑἹ. Υ͂. “τὴν Ῥγοϑδυοο.- - ΤῈ]. 
ἂΥ δοοουάϊης ἰο [86 ᾿ἴογὰὶ ἰγϑυδίδείου οἵ ἰδ9 ψ΄. 

“18... 
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ἐπτο οἰ ἀ6ϑὲ δοῦ5, δηὰ (8:6 βουθηίῃ οἱ ουβ οἵ 1ϑγδοὶ 
“τ-πδΥ, ἰδ δὺ (ΠῸΥ πεδὰ Ὀδθη ἰηγ θα ὈΥ οι ονδ ἴο 
ΘΟἸοΌτγαία ἰμοσὸ ἃ ζθδδί. Τιΐθ 18 ὨΟῪ ομβηροά 
δἷποο {μ6 δἷῃ ἰη 89 τηδίίον οὗ {16 ροϊάθῃ οδ]Υ. 

εν. 4. ΔΑπᾶἃ Μοσδοα Βονυσϑᾶ ἔνσο ἴ801665 
οὗ εἴοτιο.---δλδ. δ οὐ κοὰ ἰο ἀο 1 πἰτμθο]ῇ, 
ὈθΘοδΌδο δ6 δὰ Ὀτοϊεοὺ ἰδ ἢγχοί, 88 Βαδιὶ μοϊ δῖ 
Οτ, νγδβ [6 ποὶ σδίβον οὈἸ κοὰ ἰο ἀο ἰΐ Ὀδθίογθ 
86 6γ68 οὗ {Π8 Ρ6ΟΡΪΘ9, ἰῃ ΟΥΔΟΡ ὉΥ ἰμὲθ δοί ἴο 
εἶτο ἴ.6 ΡΘΟρΡΪΘ δηοίμονρ δουοηῖ 7110 ἰ8Ὁ]68 
γγ το ἀοδὶηθὰ ἴον 89 ἔθη το 8 (ΥοΣ. 1)--ὦ ἰγυ (ἢ 
ψεο οὐρὰ ἰο Ὁ δβοϊ -ονἱἀθηϊ, ἐβουρ αὔίῃο δηὰ 
Ἡϊι εὶς ἢανὸ οοπὐοοίαγοὰ ἰμδύ ἐπ Ῥτϑοθρὶβ οὗ Υό ΓΕ. 
122-26 δῇοὸ τοδηῖ: υἱά, ΚαοΙ]᾽ 8 ποὶθ [[., Ρ. 289. 
ΤΠὸ Ερίθι16 οὗ Βασπδῦδθ (ρίοία ΧΙΥ͂.) ἰαἰκ68 
αυΐΐ6 διυοίμος υἱοῦ, δηὰ οἷγθβθ δὴ δ᾽} 6 50 γ168] 
Σηϊογργοίδιίοη οὗ ἰμ9 ἀἰ ότθηοο Ὀοίτγθοι [6 ταδὶ 
16 Ὁ]08 δὰ (Π0 δοσοηὰ. [Ιΐ γὰβ ποῖ {1}} ποῦν {πὲ 
189 ἴθ πογὰδ οὗ ἰη9 ἱπδίγυοιίοι (ἐλογαλ, ἰδ), 
πὸ δηροὶϊίο νγογὰβ8 (Αοἰβ Υἱὶ. 68), ΥΘΔΙΥ͂ ὈΘοϑιλΘ 
γγογὰ 5 οὗ ΒίΟὨΥ ΟΥ̓ ΏΔΠ06. 

ὃ. Τλεσταπα Ῥγοοϊαπιαίίοη ο7 Ὅταοο οἡ ϑπαϊ, λέποο- 
ψοτιλ αη Αεοεοπιραπίπεη 97 ἰλε Ταδίοο 97} ἐδὲ Ταιο. 
γόογα. δὅ-10. 

γεν. ὅ. Δυᾶἃ ϑοβοναῖ ἄθβοθῃ δ --- ΤῊ 18 
δ {Π6 ποδδΐηρς. Τμθη ἴῃ γον. 6 ἔχϑὶ ζοϊ ογβ {89 
Κα] δ] πηθοὶ οὗ (0 Ῥγοιαἶδο ἐμαὶ Ηδ νουἹὰ 1οΐ δ]] 
Ἧ!89 κοοάπροϑϑθ ρ885 Ὀοΐίοσο μΐ. 1.0 παυσϑίϊνο 
Ξοο8 Ὀογοῃὰ {ἰδ ἰη (9 στϑηαϊυ τπιγβίογϊουβ οχ- 
Ῥτοδϑίοη, “"Φϑ βονδ ρδϑδοὰ Ὀγ Ὀθίοτο αἷπι.᾿ ἘΠ 6η 
Ζο] ον 5 (86 ῬΓοοϊδιμδίίοη. Ηδθτθ τοῦσ}! ἀορϑπὰϑ 
οα ἰδ οοπδίγυοίζοη. ουϊὰ Ζομλονδὰ ΗΣ 86] 
6Δ}} οαὐ ““ολογαῖ, ΦοΒονδὴ ἢ" ΤῊ ΐ8 19 8 ΤΌΤΙΩ 
οὗ ὀχργοθδίοῃῃ δρρυοργίδίθ ἰο δυτηωδη δαἀογδίϊοη, 
Ὀασὺὶ ποί ἰο ἐπ τπιουΐϊ οὗ Φοιιονδὰ Ηἰπιβο ἢ, 76 
ἐμπογοίογο σοῃδίσυθ ἰδ: ““δηὰ ΦοδοΥδὴ ῬτΤο- 
οἸαϊπιοὰ ᾽"᾽--ὦ τουδογίης ἰδνοσγοὰ Ὁγ (89 ἴδοί (δαὶ 
ἯΘ δ΄Ὸ (88 ΟὈΪ χοὰ ἰο πιδῖκο 8 ἀοοϊἀϑὰ ρῥϑιι89 δἵ- 
[6Υ 86 νογὰ δ,“ “6 ἤν ραβθοα ὈΥ Ὀοίοτο πἷπι.᾿ Ἢ 
Ζοονδ, ἐμ θη, Β85 ὀχρουηάαοά ἰλ9 παπὶθ ΦΘΒΟΥΔᾺ 
οὐ Μουπὶ β΄πδὶι; δηὰ τυῖμδί 18 ἐδ 6 ῥγοο᾽διηδίϊου ἢ 
Ϊι 18 ποί βαίά, Φϑιιουδ ἰ8 ἐπ Εἰοτηδὶ οηθ, αὶ 

ΦεΒονδ 88 {Π|ὸ βίγοῦπς οἢ9 ὧν) ἷα Ἰιοτὰ οὗ {ΐπι6, 
ἴῃ [αἱ Ηδ Τοπιδίῃβ 6 586 γοδίογαδυ, ἰο- αν, 
διὰ ἕογοτον, ἴῃ Ηἰβ ἔαϊι μα ηο88. Ηἱΐδ Ἰονὶπς- 

Κιμάπο88 (Ἴ) Ὀγϑηοῖθ8 ουἱ ἰῃ οοταρϑβδίου (Η9 

15. ὈΤῚ) οΒ 1δ9 πιΐβογδθ]θ, στδοθ (9 ἰδ [3371) ἰο- 
ἩΔΙὰδ (ὃ 6 σΌΪ Υ, Ἰοπ -Βυϊδοντίηρς ἰονατὰθ Βυπιδη 
ΘΔ ΚΉΘΆΒ δηὰ ῬΟΥΎΌσβοποθθ, Βαὶ Ἦο ἰδ γί ἴῃ 
Ηΐδβ Ἰονίης-Κἰη 688 δηά ἰη ὑπ γϑοοῃοὶ ϊδίΐοι οὗ 
ἰδ νίῖὰ Ηἰδ ἰσυΐ, οὐ ζα πα] πο88 (Π 8). Ηἰ8 

Ἰεϊ πάη ο85 Ηδθ Κοορ8 υπίο ἐδ6 ἐβουδαπὰβ (Ὀορίη- 
πἰηρ ἰἢ ὁη6 ραγἀομθα τη88); ἰπ Ηἰ5 ἰγυ ἢ 
Ηο ἰδίκεβ ΔΎΔΥ (486 Φυάχο, Εχρίδίου, δηὰ 86ηο- 
ε1896) φΈ}}, πηι ἱμύυ]ηθ 868, δπὰ βἷμβ; Ὀπὶ Ηθ 
4160 Ἰοἰ8 ποῦ {π6 Ἰοδϑδὺ οὔϑηοθ ρᾳ88β ὑῃραηϊθμοα, 
Ὅυϊ υἱδίίβ, ἴῃ 818] σοϊγϊ δυϊΐοη, 86 χο οΥ̓ (89 
ἰσδηββτοβδίοη οἴ ἔδίμουϑ ὕροη οἰ] άγϑη δηὰ 6}}}}- 
ἀγϑη᾿ 8 οὨ ] ἄγῃ, ἀροὺ (86 ἰπὶγὰ δηὰ (δο Τουγὶ ἢ 
κοπθνδίΐοη --- κγδηά- οἰ άγθη δηὰ ρσγοδί- σγαηά- 

4 [ἘΠ18 σμδΏρο ἰν σοσαΓοί ὮΥ ΒΡΙῪ πορϊοοξίηρς [π9 Μαδο- 
τοῖς ρυπείυδιίοη, ἀπ ππρκίης ὑπὸ “ΨΦ6ῃονδὴ ἡ Ο] ον ίης 
ἐπὶ πιοὰ "1856 συὐῦ͵οοὶ οὗ ἰδ γνοτῦ, Βυὲ ἐῆθγο ϑοϑηδ ἴὸ 
Ὅο Βαγαὰϊγ δυδιοίστι Γοϑδοὴ ἴοῦ [86 σὔθημχο. ἘΠῸ τοροεϊ ίοη 
οἴ ἴ0 πᾶπιθ 8, Οἢ 6 ΟΟΠΙΊΓΆΣΥ, πα ΓΑ] δὰ ἱπιργοαεΐνθ, δη ἃ 
ποοὰ ποῖ 1π᾽ ἐμἰ8 οΘοῃπϑοίίοῃ Ὁ πηϑὰθ [0 δοϑῖὰ δὲ 8]} ͵ϊκὸ δι 
ἀχρτοδαίου οὗ ιθγὸ ἅν 0.---Ἐχ.] 

οὨἰ]άγϑῃ, σά. οἷ. Χχ. ΑΒ ΕἸ) 8} δου ασὰβ 60- 
γογοὰ δὶβ ἔλοθ πίἢ ἷ8 τηϑη1}]0 αὐ {6 8ι}}} 
81ηὴ8}} γοΐσθ, Μοβοθ δὲ μεθ ὍΟΣγὰ8 αὐἱο 
Ῥγοβίγαίθβ πἰπηβοῖῦ οἢ ἰπ0 στουπα. Τμῖ8 (}}0 
Ῥτοβθηιυτηθηῦ δηὰ {π6 δη(ἰοἰραιίοα οὗ [ῃ6 68- 
6] οδϑὶβ 89 βίγοηροδὲ ΒΘΥΟΘΒ οὔ [80 ἴα ὕροη 
ἐμοὶν ἤδοοβ ἱπ δοιιᾶρο, υἱά. ζυκοὸ ἰχ. 80, 81]. 
Το νοι οι τοῦ Μοβθβ ἴ69]8 δησουγαροὰ ὈΥ͂ 
ἐπὶδ χτοϑί τουοϊδίϊοη οὗ ζγϑδοθ ἰὸ οὔ ὺσ' 8 δ]80 ἃ 
Ῥγοοῦ ἰμδὲ ἐμοὸ γϑὶ σουθηδηί τγοϊαϊΐοη 8 ποί γοὶ 
ααϊία τοβίογοα. Η΄6 δϑῖκβ ἰμδὺ Φϑμονδὴ ΗΪ π18ο] Γ, 
85 (6 ψοτγὰ (12) ΤΩΔῪ φὸ τι (μ6πι. Ὑμ18 τουδὶ 
Ἰη6ΔΏ, 88 ἃ ΤΠ ΓΥ, δέθγη γΌΪοῪ οὗἉ {116 δἰ} 8΄-ποοϊτοα 
ῬΘΟΡΪΘο, ἰῃ αἰβιϊποίϊοη ἔγοι {86 8η.6] οὗ 9 6 οὐ μ᾽ 5 
ἴδοϑ; {818 18 ὁ ροϊπηί. Βυΐ Βο ἰὴ 88Κ8 (δὲ 
αοά, δ ἰδ Τοτὰ, τηδῦ 60 σὶ( ὑμ6πὶ ἐπ ἐλά ὑεγν 
πιϊάδί 97 ἱλέπι, ποὺ ΤΥ ΘἾΥ σὸ Ὀθίοτο ἱμθ δ ἃ ἀ15- 
ἴδησθ; ἐπὶβ 8 86 βοοοηὰ ρΡοΐηϊ, 11{{16 ἱῺ ΠΔΓΠΙΟΠΥ͂ 
ψἑ ὑμ8ὸ τγβί, ΕῸΥ ἰἐ 158 δζαΐῃ ἰπ ἃ πιογὸ ἀθβηϊθ 
ἴοτῃι, 88 ἴῃ ἐπ ροί το π, ““ θὲ τὴ9 866 {Ὲ 0 ἴδοθ᾽"-- 
8. Ῥοί ἰΐοη ἴον Νονν Τ᾽ οδίδιγοηί Τοϊ αἰ οη8, ἃ Ῥου ἐἰ0ἢ. 
ἴον (89 ῬΓθβθῆο9 οὗ ΦϑῃοΥδ 88 ἴδ6 συϊάϊηρ Ποτὰ 
ἴῃ (Π6 χταϊάδί οὔ 86 οΘουφτορδαίίοη. ΤΠ6 δααϊιίοη, 
“ἔον ἴΐ 8 8 8ι18΄-προϊζοά ρθορὶβ," που]ὰ Ὀ6 8 ροοῦ 
ῬΘΆΒΟΣ ἴον 86 τοαποβί, ΟΓΘ δὲ ποὺ (18. {19 δῃ 
ΟΧουΒ6 ΤΥ ἰῃ6 ῬΘΟΡ θ᾽ 8 βίῃ οὔ (9 στουπὰ οὗ 
ὑπο δία ταδὶ δ ΑΎ ΡΥ ἰο βίη, ἐμ οἷν ἱπθοτγη τοί - 
ΘάΏΘ88, Ἡ ΒΙΟὮ τὰ Δ κ68 ἰδ ὨΘΟΟΘΒΑΤῪ ὑπαὶ ἰμ6 Ρ6Γ- 
ΒΟΠΆΪ ὈΥΈΒΘΩΟΘ οἴ 6 ᾿οτὰ διουϊὰ Ὀ0 τουομβδίοα 
1 ΟΥΘΡ ἰο ΟΥὐϑγοοῖηθ δηά οοπίτοϊ . 6 (πίῃς 
δἰιηρα δὺ ἰῇ δἷβ μοι ἱοη 16 ρογίθοὶ {6} ΟΥδὶρ :; 
ὮδΠ0Θ 86 ΒΔΥΒ, “Ῥαγάοῃ οὖν ἰηϊαυΐ δὰ οὔτ 
βἷη, δηᾶ τηδῖτο υ8 ἐπ ὶπο ᾿ΒΒοΥἱδη6ο.᾽ Ηθ δ88 ἴῃ 
τηϊπὰ 85 ἰάθα] βοῦν] γοϊδιΐου Ὀογάουϊης οὐ ἰδ6 
Ν, Τ. 1Ιά66 οὗ δΔἀορίϊου, ὈὰΓὺ ὁη6 τλοτο Εἰς 6}γ ἴο ὉΘ 
γοδιϊσοὰ ἰ 89 Ν. Τ᾿. ΒΙΟΓΔΡΟΌΥ, λιιδὲ 88 ἐμ 9 Ρ]8- 
ἰοπΐο ἰά 68] βίαδἰθ '8 γοδϊσοὰ 1 τηοῃδϑίϊοΐϑιῃ. .706- 
ΒΟΥ͂ΔΕΗ᾽ Β ΒΏΒΥΘΙ ΠΟῪ ἀ068 ποί ρΡοΐπι (0 8 ΘΟ ρ]οθ 
γοϑιογδίϊοι οὗ (μ6 γνἱοϊδίθα δσουϑηϑδηί, Ὀαί 88 1ἰ{{}0 
ἄοοβ ἰὲ ἱπνοῖνο δὴ ἰπιιηθα αὶ ΡΓΟπ)Ἶ89 οὗ (ἢ 9 ΠΟῪ 
οογοπδηί: Ηθ ἀοδογί Ὀο 5 σαί πον ΗἰΒ Γαΐ ΓΟ Γα]9 888 
δουδίδηῖ, σοπίϊοιουβ Θδδ Ὁ δῃτηθαὶ οὗ ἃ οονοσδοὶ 

(9 ὍΝ ΤΣ, “ΒΟ, 1 δὶ τοδί ρ 8 σογ6- 
Ὡδη ᾽᾽), ἃ ἰγαπδίιΐου, ἐποσυοΐοτο, ὕγοπι {μ6 οἷ 60- 
νϑηδηί, το ΑΔἸΓΟΔΟῪ 88 ἃ 16,6] οονθαϑδηΐ ἢδ8 
Ὅσρῃ υἱοϊαίθα, ἐο ἃ ΠΟῪ δογθηδηί. Αμὰ ἐδπὶβ8 ᾿8 
{86 η68Π8 ὈΥ͂ ψ βίο Ηο 11} Θϑ 8 Ὁ} 188 ἰ : “Βο- 
ἴοτα 8}} ΠΥ Ῥθορὶθ] τῖ}] ἀο τρϑυνοῖθ.᾽" ΤῈ τιἷ- 
Υ8ΟΪ68 ἃΓΟ ὉΥ͂ (818 ἀοβογι ρίἱοἢ Ρυϊ δΔΌΟΥΘ 81} οἵ 6 Γ8 
(δ 8ὺ ανθ Ὀ60ῃ ἄοπο ἰῃ 8}} ὑ89 δατῖβ. Ἅ' ΑἹ] ἰδ 
ῬΘΟΡΪΘ9 ἐπ ἐλε πιξάπέ 9 τολίοὐλ ἴὩοὰ δτί,᾿" 1{ 8 βαϊά 
ἷη οοπίγαδὶ τἰνι Μοβοβ᾽ ἀθδῖγο ὑπαὶ ΖοΒουδἢ 
Ββου]ὰ ὁ6 ἐπ {λό πιέάεί 97 ἐΐεπι, “5 8.8}} 860 (89 ψουκ 
οὔ Φεβονδι, μον ἰοΥΥΪΌΪΥ τοδὶ (δαὶ 8 τοῦ 1 
88}18}} δοσοι } δ τὶ 866. ΤΌυΒ Μοδοα Πϊπι- 
8617 18 ῬΤΟΙΆΪΏΘΠΙΥ οἰονδίθα δὰ δρροϊηἰοά ἰο ὉΘ 
ὑπὸ δηϊπλαίϊηρ Βοὰ] οὗὨ ἰμὸ ρϑορὶθ; [86 δ} 16 
δηὰ (οι ἔγηρ το ἷΓ8 0195 οὗ Φομ ον ΔΤῸ ἰ0 ῥΓο- 
οοοὰ ἔγοτα θοΥδ 8 ἰηίθυσουτβο τ {ἢ Εἷπὶ 88 ἢ} 9 
δαπι ηἰϑυγδίον οὗ (6 ἰαγσ'. Ῥου (1688 [ῃ0 βἰραὶ 
ν᾽ ἰοὰ (ἢ 6 ῬΘΟΡΙῈ δ. (0 πᾶῦο οὗ (686 τηΐγδο68 
8 ἀοεϊχηοϑα ἰο ὉΘ ἃ ΒΑ] υὐϑνῪ οὐδ; Ὀκὺπὶ (86 δίγοης 
οχρυοββίοη ἱηάἀϊοδίθδ ὑπ ἀθοϊϑὶνθ ΒΟΪ ΘΙ ΠΣ οἴ [19 
βίριι, Καὶ! τπρδῖζοβ ὑτοιἱηοπὶ διυοης [06 τοΥΥΪ 19 
στ Κ8 οὗ Φϑθονδὰ (ἢ 6 οὐογίμνον οὗ δ8]} (866 ρον- 
ΘΣΒ (μδὲ Βοβεϊ ον γϑϑὶϑὶ ἐπ 9 Κπράοπι οὗ ἀοὰ. 

Καὶ! βᾶγϑ: ““Τἷδϑ ἐβουοπ οἢ {116 πϑῖηθ οὗ ἰΠ:9 
1μοτά,᾽ 88 [9 68}18 ἰΐ, ἀἸ8ο]οβθβ ἰο Μοββδβ (19 
ἰμιηλοδὺ θβϑθῶοο οὗ ϑϑιοναμ. [ὑ Ργοοϊδίπηβ {μὲ 
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Θοὰ 'ε ἴοτο.᾽᾽ αὶ ἴῃ (μὲ Δ γ {πὸ οἷά δουθῃδηὶ 8 
τηδᾶὰς (89 ρογίδοί ΠΟῪ οὔθ. [119 γα, ΒογονοΥ, (δδὶ 
Β6ΓΘ σοῃρδδβίοῃ, ζγδοθ, δῃὰ Ἰουρ- θυ οἱ, 8.9 
δοπι ἱηθὰ ΟΥ̓ πι68η8 οὗ Κἰ πάῃ θ85 δηῃὰ ἰσυ}}---ποί 
ΤΏΘΓΕΪΥ ἴῃ δα ἀἰϊΐοη ἰο κἰ πιά ποδ5 δηὰ ἐγ α}}--- ἢ 0- 
Ἰΐη988 δῃὰ ᾿υδίϊοο, δηὰ {πΠδὲ ζτδοϑ 6 ΤῈ ΔΡΡΘΔΣΒ ᾿ἢ 
{πιὸ ἑογοχτουαπἃ. οἷ] 4160 στ Κ ΒΟΥ ποίΐ068 (86 6ο]- 
Ἰοσύϊνο ΘΟχρυοββίοῃ, 11 188 δι 1 8΄-ποοῖϊςοα Ρ60}]6; δηὰ 
Ῥδγάοῃ οὧν ἰοἰαυΐν,᾽᾿ εἰο. ἘΚ 61} 8 γϑιμαυῖς, τη οΓ6- 
οΥον, (δαὶ “189 Γοζογθησθα τδὰρ ἰὸ (6 πδίυ γα) 
ἔτουπὰ οἵ ἐδ δα ταϊι καθ (89 πνγδίι,᾽ 18. ποὶ 
Αὐρυϑπιϊηΐδη. 

Αοοοταϊΐηρς ἰο Κοοδοὶ 6 ΒΟΥ} 18 ἔο 04]} ουἱ ΗἾ8 
ΒΆ6 (0 Μοδβ08 ΟἿΪΥ ἴῃ οτάον ἐμαί ἮθΘ ΙΩΑΥ̓ ὈΥ 
Ἰοϑϑὴδ οὗ ἰὑ γτοοοχηΐσο ΦΌΒΟΥ Β ΔΡΡΘΆΓΘΠΟΘ. 

Αἶδο [9 τιλῖκοβ ΠΡ} «Ὁ ΤΡ τῦϑδῦ, “Ηο π|]] 
ποὶ ἴοαυθ ἐπίϊγοῖψ ἀπραπίϑοα." Ὁ Ὑοτθ. 9-28 "9 
ο8 59 ἃ τορο([ἰΐοη, δηὰ {μογ Ό 0 δϑουοδ ἰο ἰδ 9 
“«βοοοῃ πδυσϑδίου.᾽ἢ 

ς. ΤΆΔ Θοϊάεοη Οἷα" οἡ Οοεαείον Ὅν α πεοοί ϑιγίη» 
επί Ῥγολιδιίίοη 9. ]πἰστοουγεα οὐδ ἐλ Ἡεαίλεη 
Οαπααηΐίες. 76 τιογὸ δεβηιϊί Ἐείαδιϊληιεπξ 
97 ἐλὲ Πεγαοϊ ἐλ Οοπποηιοεα μὴ ποσαίίοεῖν ο0π- 
δἰετοά. Ὗοτδ. 11--17. 

Το {6 το] σίου οὗ 86 ἴδτν, δυρρίοιοηίοα ὮΥ 
[86 ῥγοοϊδιηδίΐου οὗ ζτδοθ, σοῦ Θϑροπ 8 (ἢ 9 ΓΘ] }- 
εἰου 5 οοπηπιυπὶϊγ, ἀοδιϊηοαὰ ἰο Ὅθ ἐῃ6 ΡΟ 4618 
ΟΥ̓͂ ε||8 γε] κίοη. Α ογο οχϑδοί ἥσίηρ οὗ ἰμεἷὶτ 
τοϊδιΐοῃ ἐμ δη ἰπαὶ ἰαίΐὰ ἀοτη ἱπ᾿ χχὶϊΐ. 28 865 
ὈΘΘΟΠῚΘ ΠΘΟΘΘΘΑΤΥ͂ ΟἹ δοσουηί ΟΥΠ6 δαὶ οὗ (9 
βοϊάθῃ οδ᾽ή, [ῖπ (δὸ ραγαζγδρ Ὀδίοτο τ8 (δ 8 
ΘΟ ΠΙΥ 18 ἀοδησά οἰκοῦν ἴΏ ἃ ποραιῖγθ ΝΥ. 
10 Βα8 Ὀθθη δγοδαν βαϊὰ, ἐδβαὶ Φοθονδιη πουϊὰ 
ἀτῖνο ου ἐΐθ Οδπδδηΐίο8 (υἱά. {π6 πϑδίῃηοβ, χχὶϊὶ. 
28), Ὀπὶ ποὶ 81} δὲ ὁ5σ0ο6.. ΤΪ5 ΤΥ Ὑ6}} τοῖον ἴο 
ἃ ἀοδἰνυοίἑου οὗ ἰποὰ ἰὰ πᾶν, Ὀσὲ ποῖ ἴο ἃ ἀ6- 
βιγυοίίοη οὗὨ (μοι ἰῃ 80 ἴδ δ {πΠ0 Ὺ δύο ϑδυὺ- 
τηἰϊϊοὐ (Ποτηϑοῖνοα ἰο {π6 ΟἾΥ ἴ''ν. ο ΚΟ 
ΒΟΥ, 88 Ὀορΐης δίγδηζουβ, [ΠΟΥ͂ Δ’Ὸ δύϑθῃ ρμυΐ 
την ἰΠ6 ῥτοἰθοίίοη οὗἁ {πὸ ἴα. Βυΐῖ ἰῃηδβιηυ σα 
88 [ΠΟΥ ΤΩΔΥῪ ἰθηὰ ἰο χυΐα δ5τδοὶ πεῖ ἐποὶν Ποδ- 
ἐμ οη δὴ δοοτηϊ Δ ΐ 018, δἰϊ ἱπιϊτααὶθ ΑἸ] δῆ οο9 τὶ! ἢ 
ἐμβοῖλ δοὸ ζουἱάθη δὲ ἰπ9 ουἱϊδο. οὶ σίου 
͵ἷθ {6 ἐπίηρ, Ἀότὸ Ομ οῪ οοῃοοσηθᾶ, πο βὲβη8 
οὗὐὁ 8 ρυδὶῖο Βεδίβοῃ ὙΌΣ ΐΡ, ΘΒ ΟΣ ἢ Ϊ [86 
ποοάθη Ρΐ]18γ6 οὗ ἰπθ τοϊυρίυουβ ΜτΟΥΒΕΪΡ, 88 
Ὑ6}} 2 ὑπο ἱπηδοδ οὗ Αϑθδσδῆ, ΠΟΥ Ἀτὸ (0 6ὁχ- 
εἰγραίθ; ἰμ8} 8δ΄Θ ἰο ἀοδβίγου ἰμ9 ϑοάἀυοίίγο βγηι- 
Ὁοὶθ ΤΈΘΡΟΥΟΥΡ Τουηὰ, ΤΠ6ΓΘ 8 ὮΟΡΘ ΠΟ ἐγδοθ 
οὔ 4 ροσγβοουίίοη οὗ ρυίναίθ τεϊὶ κί οαθ ορί ηΐοηϑ 
δὰ ἀογοϊΐοηθ. ΜογΘΟΥΘΡ, ἰμ0 ΤΟδδοὴ ζοὸσ {δαὶ 
ΒΟΥΘΡΙ(Υ 8 αἰυθῃ ἱΏ Ὑ6Υ. 14: ἰὲ ἰβΒ 0 Βοοῦτο {δ 6 
δἀογαδίίοη οἴ (μ6 ἔσο αοἃ, τῖο 8 λοδῖουβ οὗἨ Ηἰδϑ 
Τοϊδίΐο ἰο ἴβσδοῖ, ΟΥΟΣ δεδίηδί ὑῃ6 ἀδυκ, το- 

Φ ΤῊΝ ΒΟΟΙΏΒ ἴΠκὸ ἃ ΤΟΥ ἀπο ϑ}Π] πα ρῖο ἐγαη δ᾽ δείοη, βηοϑ 
ῖδηε Αὐδοϊυΐίο Τηδηϊείνο ἰἢ 8 ἢοχαί το οἰδῆδο δίγοη 608, ΓᾺ» 
10ον Δ ᾿ψϑίκοθα [6 Ὠθχαϊίοη. Βαϊ ἴΠ6ΓῸ ΔΙῸ Β0ΠΠ)9 ΟσΑ860 
ἰη προ [19 ΓΟΎΘΓΒΘ ΒΟΟΙΩΒ ἴο ὃῦθ [ἢ 9 0896, Ἢ. σ. ὅογ. χχχ. 11, 
ὙΠῸΙΘ ΝΘ ὮΑΥΘ ὈΥΘΟΙδΟΙΥ [ἢ6 δὴ ἢ γηδοοὶ 88 Ὦθγθ ἰη 
ΥγὙ6}. ἴ, δηά τῦοτο ἴδΠο Α. Ὗ. ἐἱγταπδιδῖο, " οὶ τ{ΠΠΠῚ ποῖ ΠΛ Κὸ 
δ 1 ομὰ οὗ ἴμο6: Ὀ5}1 Μ|}}} οὐοττοοῖ ἰδ90 [Ὁ ΤηρΟΔΌΓΟ, δηὰ 

ΨΠΙ υοὲ ἰοανο ἔδθο αἰ ἐοφφέιοτ ππραπίοιιοᾶ, Ἴ9)Ν "ὦ ΠΡ." 
τοι ΞῈ 

ΤΏ οουαχὲ τηαῖκοα τῆν ἰσαπεϊδιίοα πδίαγαὶ, θὰς ποῖ πδοθθ- 
ΒΤ. Α πιοτὸ ρ᾽δυα 010 ὁλ86 ἰ8 Αἴῶοα ἰχ. 8, “1 ν0}} ἀσδείτον 
1 δομΣ οἸ 1Π9 οὗ 86 Θδυίν ; βαυΐης ἔπ 8Ὲ1 τὲ ]} ποῖ αἱ ΘΥΥ 

ἀοδίτου ΟΝ ὙΏΟΣΤΙ ΝΕ) ἐλο Βοῦνο οἵ ὅβοοῦ." Ηδγο 
4ξ [9 ὩροΘΘΒΑΙΥ ἰ0 κἴτο ἐδο πῇ Αὐδ. 8 αυλιΕεΠγίς τον ὕυὲ 
Βοῖφ ἰδ 9 προ δ μ μλῤαδθρα ἐδο ΩΣ, Α06.-- ΤῈ} ᾿ 

Ἰαρίαουδ τοὶ κίουβ ποτ ΐρ 18 ρυοβοῃίϑὰ (μ6 ρᾳτϑ 
ἴωδκα οὗ σοηαραὶ ζο]]οϑδὶρ Ὀοδίνγοθη Φοιονδὰ 
δηὰ ΗΪ8 Ρ60}]6 (υἱά, Καὶ! 11., Ρ. 243)---ἃὶ ΥΟΡΣσο- 
δοηίδίίοη στον ὩΟΥΘ Δ ἸΟΓ6 ἀοβαὶίο 8]] {δ 6 
ἯΔΥ ἰπτοῦσῃ ἰμ6 δον ρίαχοθ ἰο (8 ΑΡροσδῖίγρϑϑ, 
δα ἰηἰγοἀιιοθὰ 88 ΘΑΓΪΥ δὲ σσ. ὃ, πδοτο Φϑιονυδὰ 
8 οΔ]]εὰ 3} [““2661006᾽᾽} 'π δε αἰ νίορ οἵ ἐμ9 
Ἰ0νΝ---ὴ οχργοβδίουη πῃ ϊοὰ {πϊ66 ΤΟΘΌΓΘ Π6ΓΘ. 
ΑΒ Βοαίδοη ἰἀοἰδίνΥ ἰδ ἴῃ 1ἰ89}7 ἰο Ὀθ6 τεχαγα θὰ 
85 ἩΒΟΓΘΟΌΙΩ, ἑ. 6. 88 ΔΡΟΒίδδΚΥ ἵτοιαη ἰδ ἰ᾿ἰνίηρς 
Οοά, 8ο (ὃ6 Οδιηδϑδηΐ ἐδ θα θη ΐδη ραυι ἸΘΌ]ΔΥΪΥ 
49 ἀονοϊοροα Ἡλι ᾿ἰ8ο] 7 ἐδ 6 δΘοῃβοαυθῶσοβ οἴ 
᾿ηογαὶ ποτοάοπι. Βυΐ ἴθγδοὶ τὺ Ὀδοοιηθ ἰῃ- 
γοϊνρὰ ἰὰ (μἷ8 ἀου ]9 πμογϑάοαι, δϑρθοὶ δ} ἰπ 
ἔνο γαγϑ. ἴω (δο ὅτγαοί ρἷδοθ, ΌὉΥ ἰδκίηρβ Ῥατὶ ἴῃ 
("6 βοἀ οι το ϑδονὶ βοῖδὶ πηϑδὶβ οὗ ἔμ: 6 μοδίμϑι, 9 
τ ΘΝ ΠΥ 0 }}} Ὀ6 ἱπν! δὰ, 85 δίϊου τὰ 5 6} ρ6:- 
ιἰοϊραίου θοοδῦνο ἃ 8886 [0 {Π6 Ρ60ρ]6 δὶ ϑιϊ πα 
(Νυαι. χχυ.); Ὀαὶ δβρδοία ν ὈΥ ἱπίθυππδυγίδοδ 
Ὀοίνγοοα [ϑγ8ο] ἰἰ8} ΒοΟῺ8 δηὰ Βοδί θη ὙΟΏΏ ΘΝ, 
ΒΌΟΙ 85 δίϊογννδυ 8 οδυδοὰ ϑο]οίθοη ἰο ἴα]. ΤῸΘ 
ἀδηρογουδ ἰδ θηο090 οὗὨ ἔδπια}9 Ὀΐ ΟΙΤΥ οὐ ἐδ 6 το]]- 
κἷου; οἵ ἰδ πιϑη, {896 ἀδοχογουβηθ8β, ἰμογοίογο, 
οΥ͂ τοἰη κί ίης τοὶ κΚἱ ΟῺΒ ἰπ τρϑυτῖδζο, 18 ἰμ ὰ8 ΘΑΡΪΥ 
Θχργοδϑοά ν τ {116 Βίγο χοϑὶ πογὰβ οἵ παγηΐης. 
Αὰ ἱρᾶγο τιαγτὶδρο---οὗἴοη ἱπάυσοα ὉΥ ]Ἰυϑίζαϊ 
νίονβ οἵ βρὶ γἰ(χ 8] ΑΒ ΘΓΔῊ-: Π|8.Χ68---Θ. 8 }}} ΤΟΥΡΚΒ 
ἀεφειτυοίίοη ἰο ἰδ0 ϑδιοϊοίγρο οὔ ρῦυτὸ [8 Ὁ- 
τίαχο, (Π6 τοϊδίίοι οὗἨ “Ζοἰιονδ ἰο Ηἰϑ οοηρτοζδ- 
ι(ἰοη. ΤΒογοΐογο δἷδο ἐπ ᾿ἰΔ'ΙΜ Πδσθ ΘΧΡΓΘΒΟΪΥ 
ἰγϑδίδ οὗ {9 δοι(ἰς Ρ οὗ τοοϊίοῃ κοάδβ, 88 δοΐϊπῃς 
ἃ ἰγαπϑίιΐοη ἰο {ἢ ἰδρϑθ ἰῃίο σοτρ]οίθ ἰἀο᾽δίΥ. 
θα (9 ποίΐου οὗ νογθάοια ἴῃ ἰδ ταὶ κίουβ 86:86, 
Δ8 Ὑ6ΪΪ 88 οὐ ἰδ πδῦηθβ Αβῃογδ δηὰ Αβίασιο, 
ΘοΙΡ. Θδρθοΐαῖγ Ἡϊηον, εαζιοδγίεγδιοῦ. ΤΒδι 
[(η6 ἢδθ ΑΒθοσδ ἀοβοίθδ ἴα ἰάοἱ-᾿πᾶρο οἵ 
Αϑίασίο, (0 βιγτίδη ζοάάθεβ, γῆο γγὰ8 ποσϑϊρροὰ 
ΜΓ} γοϊαρίαουβ τἰίοϑ, 5 ὑγουθὰ ὈΥ (89 δοί (μδὶ 
ἦϊ βίδηῃἀβ ἰοφει μον πὶ οἰμο᾽ τιουυτηθηίδ, δηὰ 
68} ὃὉθ ἀοπίγογοα : Ὀυξ ποίαν ἰμ6 ἔοτι οὗ ἰΐ 
ϑυκοδίϑ ΡΠ Δ]]1ο ουδΐ ἰ8 ποί ἀοιοτιηϊηοάᾶ ; δἱ 
8}1} ονοπίβ {6 Ὡ8π10 τοϊχοί ἱπάϊοαίο βοπιοι ΐης οἴ 
(0:6 Βογί, 88 σοηίδίἰηΐϊπρα δὴ αδἰϊυβίοη ἰο ἰυδι.5 
ΤΌΘΙΧΧ. δὰ Καίμον [80 Α. Υ.} δύο σεηάοσοὰ 
(86 ποτὰ ὈΥ “ Ζτονο᾽᾽ (ἰἀ0]- 5τογθ). 

ἃ. Σιοαάίησ Ῥοοίοε Ἐταίωνει ὁ.) ἰλε εξ σίοις Οὐπε- 
πιοηιοεα μὰ Γ᾽ ]Ζεγαεὶ. οτε. 18.-24, 

ΤῊο Ἰοδάϊορ ζοδίυγεβ οὐὗἁ ἰδ0 ἰποοοταίΐο σοτα- 
ΠΟ ἩΘΘΙ ὮΝ ἀΓῈ δδογοὰ [6 8585, γοβιϊης οὐ (86 δο 8 
δὰ ἀοοίτγϊ ποβ Ὑβὶοῖ Βανὸ χίνϑῃ ἰδ). 6 σοπιτη ΠΥ 
ΔῊ ΟΥδηΐσοα οχίϑίθηοο, Τ}8 βϑοίϊοι ᾿ῃ5᾽8(8 οὔ 
(9 ἔτοθ οἰοΥ ἴθαϑι5 οὗἩ ἴβγδοὶ 88 Ὄϑϑϑηϊαὶ ἰὸ 
{Π6 ἢ 9 οὔ 15ταϑ} {158} οοταοηνγοδ! Β. Βα ΝΥ 
ἷα {86 ἄγει θαδί, νοὶ ἰδ ἃ ἀου 6 ἔοαϑβι, σα ]]οὰ 
[80 ζδαϑὶ οὗἨ υπ]οανοηυθὰ Ὀτοδαὰ σϑῖμοῦ ἰμδὴ (89 
Ῥδβδουθῦ ῖ 186 υπ]οαυθηθαὰ ὈΓΟδΔα Ὑ48 [80 ΒΥ πι- 
Βο] οὗ βοραδσγδίίοη ἔσοπι Ἐργρέ διὰ Βοδιβθηϊβι--- 
ἃ. Βοραγδίϊοη σοί δα πὸ ἢ ΔὈΒιθτη  ΟΒΠ688 ; [ῸΣ 
ἐμὶ8 γοῶϑοῃ ὈΓΟΌΔΟΪ (μι ἷ5 ἰάθη ἴθ ΒοσΘ τη 846 ὑτο- 
ταϊηθηί, δἰησο (η6 (Βἷπα ἴῃ Ῥοϊηΐ 18 ἰ0 6ϑ 8} 188 
ἃ Ῥοζροίυδ)] ορροδὶ(ΐοη ἰο Βϑδι οηΐδ. ἍΝ (815 

4 [Ὁοδουίυο δηδδ η0 σοῦ πιοϑηΐης ἴῃ ἴδο τοοὶ γ7)ὲ. οΣ 
στ 

ὔδγε, 0 ταάϊοαὶ εἰχηϊ δοδποο οὗὁἨ Ἡπο 6 ἀοδησα δα “ δαρ- 

Ρ᾽ποδ9,"" “ἰογίππο" Ηθηοθ Βο τορδτὰδ ΟΝ δδιξογίωανα. 
φ Φ᾽ Ὁ 

Εῦτοϊ, βονονος, δύδθπιοβ δὰ ἴδο ταῖσι] ταδδοΐης “ἴο ὃ6 
Ἐπὶ τα μϑϑὰν; διὰ 1Δηχο ΡΓΟΌΒΔΌΪΥ τγοΐϑσ ἰο (μι ἷο ἀεεὶ- 
γοξου.--Τκ. 
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δοτο 18 αἶδϑοὸ υπ᾿ ἰοα ἐδ Γαπαδιηοηΐαὶ Ἰανν οὗἁ ἐ89 
δβαδογίδοϑ οὗ τοηυποϊδιϊοη. ΓΒ (80 οἷαίὶτα δο- 
[}8}}}7 τηδὰθ ὉΥ Φϑμονδὴ ΟἹ 4}} (ἢ 8 τη8}]0 ἢτγοί- 
ὍΟΓΣΏ ἰ8 δαβογίοα Ηἰθ τἰχιιὶ ἰο 4}} ἐβδὲ δ ὈΟΥΕ, 
88 Ὀοϊηρ Τορσχοδοηϊθὰ ὈΥ {μ6 δγβί-Ὀοτη ; ον, 60ῃ- 
ΟΥΒΟΪΥ, ἰδ οπἰῖγο ἀοροπάοθποο οὗἩὨ (μ8 ρμϑορὶϑ, 
ὙΠῸ 4}} ἐμπαὶν ῬοΟΒΘΟβδί 8, Οἡ Φοβουῃ, ἸΤμὶδ 
οορδϑογδίϊοη οὗ {μ6 ἄγϑι- ὈΟΓ 88 (Ὦγ06 Ἰοϑαϊην 
ἴογτιαϑ. μο ἤγβί- ΘΓ 8οὴ ἰβ ὈΥ ὈΐγᾺ 8 ῥυῖοδί; 
8ὸῸ τοῦδ ἱπογϑίοτο Ὧθ τοϊϑαβϑοὰ ὮὈΥ δὴ οἵδογί πο 
τοῖν (9 βουύυΐοθ ΘΔ τοαυϊτοὰ οὗ ρῥυίϑϑδίβ. 
ΑἸδο ἐμ ἤγϑι- ὈΟΤῚ 868 ({μ}8 οοὰθ οὗ ἰᾶνγ8 ΚΠΟῊῪΒ 
ποίδῖης οὗὨ ΒΟΓ5658) τηυϑί ὯθΘ οἰ(Π 9 Υϑηβομηθα Οὗ 
κὶ}]|οὰ. 6 ἤγβί- θουῃ οὗ οδίιἷθ 18 ἐπ οσμοϊσϑβϑὲ 
οὔονγίπα: (δ6 σΔ]ΐ, ΠΙΟΤΘΟΥ͂ΘΡ, 85 δὴ ΟΥοΥϊηρ ἔγοια 
Διιοῦς, ἰἢ0 δύο δηΐ) 419, ἔὈΓῺ8 ἃ βυρχοβιΐϊτθ 
οομέγαδβὶ ἰοὸ (Π6 68] 88 δὲὴ ἰάοϊ. 10 8 {μθ ἰπίϊ- 
τοδιϑὰ, {τ πουτήοτο, (ἰμαὲ οἶμον οὔοτίη 9, θοϑ ἀ68 
(086 οὗ (6 ἤγδι-Ὀοτη, ἃτὸ ἴἰο Ὀ6 Ὀγουχδὶ, ἰῃ (μ6 
δχρτοδδῖου : “βΝΌὦΏΘ 8881} ΔΡΡΟΔΣ ὈΘίοσο 1η0 
οερίὶγ.᾽ 
Τὸ τοὶ αἰδιϊποιϊοα Ὀοί ποθι (ἢ 6 Ῥ6ορ]6 οἵ 

Θοὰ δὰ ποαϊβοπάομι ᾿ηγοῖϊτοθ γϑησηοίδιϊο οὗὨ 
6 πονϊὰ ; τὴ6 δοσοῃᾷᾶ, ΙΔΌΟΡ. [ὦ μοαίβοῃ οι 
Ιαθον δπὰ μοὶ άδγβ ἂγὸ οὐμύαβοα!Υ Ὀϊοαάοὰ; ἴῃ 
86 ΓΠΘΟΟΓΔΟΥ͂ ἃ ΟἷΘΩΓ ΘοὨἰγαδὶ 8 πδάθ. [Δ ΌΟΥ 
ἴα τι κοὰ Ὦγ (Πο ἰἶπι6 ἀονοὶοα ἰο ἰἱΐ, [ἢ νγϑοὶς- 
ἄαγθ. ΤΤμὸ βϑαθθαδιη, 88 ἔμ 6 βουϑῃ ἢ ἀδγΥ, τπϑυὶκβ 
δοηδοοταιο ἸΔΌΟΥ τ ]σἢ π88 τοδομοᾶ 118 χοδὶ ἴῃ 
ἃ ᾿οΟ]ἀαγ. ΑΠῸΡ βούϑῇὰ ὝΘΘΕΚ5, ΟΥ Βοϑϑη ἰΐπηθ8 
δΟΥΘ ἀαγ8, σοπθ8 ποχὺ ἰδ Βοοοῃάα ὕἔσδαϑί, (ἢ 9 
ἴοδϑδι οἵ ψϑοῖβ, Ῥοηίθοοβί. Τῃ6 ργδίη μαγνοϑί, 
νι οἷο Ὀοζδῦ δον 6 Ῥδθβουθν- Βα Β, 8 ΠΟῪ 
δηϊδμοᾶ: ἰὴ ἴραϑὶ οὗ δαγνυοϑύ 18 οο]ογαϊθα 88 
189 ΘΔΏΠΌΔΙ] ζοδβίϊγα] οὗ ἰμὸ ὈΪΘαθίης οὗ ἸΔΌον. 
ΤΊο ἔοδϑί τοι ο οάΪθ5 ἰΠ6 δἰ χθοδίὶ ἔοτπι οἴ 
(ποοοταιῖο ϑοὐογτηθηί, (860 ἔοαβί οὐἨ [9 ὕγαϊ(- χ8- 
ἐδογίπρ δὰ ἐἰμ6 Υυἱῃίαρϑθ, ΟΡ ἐμ ζδϑδϑί οὗ ἰδΌθ γ᾽ δ- 
6165, ἰθ ΒΕΡΘ ΟἿΪΥ ὈΓΙΘΟΙ͂Υ πηοοϊϊοπο, [ὑ ἤοττηβ 8 
δοηίταβίὶ ἰο ἰδ 6 ταί οδϑί οὗ δαυ τοδὶ. [ὉΓ Ῥοῃίο- 
δοδί ἰβ ἴδ δαϑ οὗ 89 ἀδῖ!Υ Ὀγοδὰ νυ ϊοὴ 5. οὗ- 
ἐαϊποὰ ΌΥ ΙΔΌΟΥ δὰ δἱ ἰδδὲ ὈΥ͂ γοδαρίῃηρ, δῃὰ ἵνοὸ 
δροοϊπιθη8 οὗ ψΒΐοι δ ἰαἸὰ οἡ (9 δἷϊαυύ. Τὴ 
ζεαϑὺὶ οἴ ἰΔὈΘΓΠΔΟΪ08 18 (ἢ ζοδϑὶ οὗἩ (89 σαϊμοτίης 
Ρ οὔ 89 ὈΪοαϑίηξ Ρουγοά οὐδ ὈῪῚ Οαοἀ ἰη κεἰ 
φ Ὁ] ον οοοίγί δαϊθ ἰο ἸΟΥ͂ δῃηὰ ρῥτοβρογίίγ. δῖα 
ζοϑιϊναὶ οἵ ἸΟΥ δηὰ Ὀοβϑίηρ ἰΒ (6 τοδὶ υἱἱδὶ οἱἹἱ 
οὕ τ1Ἀη9 ἐποοογαιίο σοαταυσηϊΐγ. [1 ἴ8, ΒΟΎΘΥΘΙ, 8 
οοπάϊιϊου οὗἩ πὸ ἔῃτοο ἔδδϑίβ, ὑπαὶ 4}} 89 θη 
(τοϊυπίΑ ΥΥ͂ δἰἰοπάδηοο οὗ ποιλϑὰ δηὰ οί άγθη 
ποῖ Ὀεΐηρ ὀὁχοϊυ 64) τηδὲ ΔΡΡΘΟΑΡ ἰἤγοθ {1π|08 ἃ 
οΑΡ Ὀοΐοτο Φοδονα, ὦ, 6. αὐ 88 βδῃοίυαγγ. 
ΤΎΠΟΥ ἷ8 βοπιοι εἰηρ στδηὰ ἰἱπ (89 δβδϑυτγαποο οὔ, 
ἐθ Βοσυνὶ ν πΐσῃ (Π6 ἰδπα Μ 111] ΘὨ͵ΟΥ, ἴὰ ἰδδί 
πῸ ἀἄδορον ΜΠ} δοοταο ἤγοιμῃ ἐμ χοΐῃ ἂρ ἰο ἰδ9 
Ζε88ι8. Βαΐὶ ΠΟΥΘΥῚ γ͵7ὰ8 (ἢ 9 Ὠδίϊου δβιγοηρον δηὰ 
ἸΏΟΤΘ ὙΑΥΪΪ ΚΘ ἐμὴ ὙΠΘῈ ἰξ πδὰ ἴῃ ἐμἷβ ΜΑΥ 
οδιαϊποά δοποθηίταίΐοη δηἃ ᾿πβρί γαίϊοι (υἱά, χὶϊ. 
1δ: χιϊ!. 6, 12; χχὶϊὶ. 17; [Ι͂μογΥ. χυῇΐ., χχὶϊὶ. : 
Νυπι. χσχΐχ). Κποῦοὶ ΓοΟσ 8 ΟὨΙΥ ΟὯ0 σοὨ σχᾶ- 
ἀιτοϊίου ἴα (μὲ 19 δοοίλοῃ. 

4. Τὴ ΤΆγοα ϑῳπιδοῖίς Ῥτίπεῖιραϊ εἶδε 70. Τῆοο- 
ογαίίς Ομωγε. ὝοτΒ. 25, 26. 

Το ὅτεί οὗὨ {ῃ6δ8θ τπηδίη γ]68 τοαυΐτοβ τί οὔ 
811} (Βπὶ (Π9 ὕδαβὲ οὐ υπ]ϑαυθηθὰ Ὀγοδὰ 8}}8}} Ὁθ 
Κορὲ Ρυγο, δῃὰ β0 βιϑηὰβ [Ὁ ἐμ ἀυ!ν οὗ Κοορίης 
ὝΟΓΘΕΪΡ ἴἱπ ΠΘΏΘΓΡΑΙ Ρῦτο; ἰΐ ἰ8 τηδρκοὰ Ὁ (86 
Ῥτοσορὺ τοαυ ης 811 Ἰθαυοῃ ἰο ὯΘ Γοαιοτοὰ Ὁ6- 

ἴοτο ἐμ ἐΐπιθ ΒΘ {8.6 ῬΆΒΒΟΥΘΡ γγχὰ8 βἷαἷη, δηὰ 
Ὠού 1688 ὈΥ͂ (86 τουϊγοιμοῃί ἐμαὶ {π6 Το δῖ οἴ 
{Π6 ῬΒΘΟΥ͂ΘΡ πιυδὲ Ὀ0 Ὀυγηὶ, ποὺ ἀοδβϑογαίϑα ὮὉΥ͂ 
ΘΟΙΏΠΙ2 086, δπὰ ποί Δ᾽[᾽οὐνοα (0 ΡΆ88 ΟΥ̓ΘΓ, 88 88 
οἰοιηθπὶ οὗ ἀρβοογδίΐου, ἰπὲο ἰδ δοβίθιΐοιβ 808.» 
80} οὗ υπ]οανοηθα Ὀτγοδά. 
ΤΏ Βοοοπὰ πηδὶῃ τὰ ΓΘαΌΪΟΒ ὑπαὶ Δ ΌΟΡ δηὰ 

οηὐογιηθηὺ Β84}} Ὀ6 ἱκορί βαογοᾶ, δηὰ ἰδ τηαυκοὰ 
ὈΥ {86 τοαυϊΓοπιθηῦ ἰο Ὀγίηρ, ὅτϑὲ οὗ δ], ὑπὸ δ τϑί- 
ἔγαϊϊ8 ἰηίο {μ9 Βουδο οὗ Φοιονδῃ. [10 888 8 Βρ0- 
οἷα] τοϊαιοη ἰο (86 Βοοοηὰ ἔθαβί. 

ΤῈΟ ὑμπῖγα τοαλῖη σὰ] τοαυΐτοθ (μδὲ {86 Θηἦογ- 
τηθῃΐ οὗ ζοοὰ 584}} Ὀ0 Κορὲ δβδαουοὰ ὉΥ {80 αγνοὶά- 
8066 οὗ ἱπυπμηλη δα Ἰυχυγίουβ Το πι8 οὗ ἰΐ (οἱ, 
χχὶϊὶ. 19; Ὁθαί. χὶν. 21), Τμῖδ ἱπαϊοαίθϑ 8 Βρ9- 
οἶα] γοϊαιϊου ἰο ἐμ ἰμὶτα ἔδαϑβί. 

ΓΚ Ἡοεεε᾽ ον απὰ Ππιερὶγεά Ἀδοοα αἱ (ὁλ6 ᾿επειοοά 
Οἰοίηρ οΥ ἐλὲ αι. Οὐὐηπίγαδί δεέισοεη ἰλ6 γο- 
δειΐ απα ἰδλ6 δ ΌγπΙΟΡ 7) εδοοπέ ἤοτα “56 Μομηίαίκ. 
Ῥέεγε. 27--8δ. 

Ησδτθ ἴα ἰο ὃ6 ΟὈδϑογυοϑα, δτεβί οὗἉ δἱϊ, α αἰ ογΘ ἢ 69 
ἴῃ {80 ἰὰνγ το! δ σίντοη. Τ8ὸ θη δομηηδηδ- 
τί ΓΘ ΟΥΑΙ δα γοββοα ἀΐγϑοὶγ ἰο 
ἴβγδοὶ, δὰ ἐμβγου σι [ϑγδοὶ ἀϑδϑί σηϑα ἴον τηϑδηκὶηὰὰ, 
88 ἰδο ἱτητηα 8] ἑυπαδτιηθηίαὶ ᾿ανγβ ΟὗὨ ἸΔογ δ} γ, 
ΜΒΙΘΙ ΓΘ ΠΟΙ 880 γοροδίθα οὐ 89 πο ἰ8 Ὁ]68, 
γοσῦ. 28. Βυΐ Μοβοβ τοοοϊτοὰ ἴΠ6 ἐππάἀδβιηθηίαὶ 
αν οὗἩ ἰμθ ϑγϑδϑὶ ἰδ ἐΒβΘΟΟΤΑΟΥ͂ [Ὁ 8Γδο] ; 
Ὀοίογο [86 σοποϊυδίοι οὗ (6 οονθηδηί ἢ γϑοοϊνϑα 
{π9 οὐἰ]ῖηθ8 οὗ ἐμο ἐμ γθθ- 1] οοάθ οὗ ἰᾶὰνν8 (χχ. 
22.-χχὶ!!.), τίσι, ἱξ 18 ἱπιρ] 16, ΔΥῸ αἷδο υχὶϊίθη 
ἄἀοπαῃ ; δα αὔτον ἐμο σοῃοϊυδβίοη οὗὁὨ {9 οογοπδηὶ 
6 τοοϑοϊγοα ὑπ οτάϊπδῆσο δοπσογηΐπρ ἰμ6 {8 06Γ- 
Ὧ8ΟΪ6, ΧχΥ.--χχυχὶ. ΝΟΥ, ΒΟΎΘΥΟΥΡ, 86 ἰθ8 ΟΘΟΙ- 
τἸηδπαἀρα ἰο τγίϊο ἄοτῃ 8180 (0.68 ποῦ χηϊμαΐθ 
τορυϊαιίοηβ ἔον ἐμ ἐπ ϑθοογαίϊο σοτητη Υ, τ ῖ ἢ 
δανο ὈΘΘῺ ΒΒΟΥ͂ΓΩ (0 ὯΘ ΠΘΟΘΒΒΔΓΥ͂ ὈΥ͂ (6 ΔΡΟΒΙΒΒΥ͂ 
Οὔ ΡΘΟρ]Ι6, χχχὶνυ. 11-260{ 76 τὯδυ ὑβοΡ οο γθ 
αἰδιϊηρσυΐδα ἢ τθο οἶΔ8808: (1) Τ}6 βθΏΘΓΑΙὶ οἰ ]- 
οὶ ἰὰνν οὗ (π9 ἔθ δομηηϑηάἀτηθηίβ; (2) ἰδ 9 ζ6η6- 
ΤΑ] Ἰορἰδ]διΐου ἴον (89 5 ν δῃ πδίϊ δὶ ὑΒΘΟΟΥΔΟΥ͂ : 
(8) {89 δρθοΐβὶ] τοχζυ δαί οὩ8 τη840 ὨΘΟΘΒΒΑΥΥ͂ ὉΥ͂ 
(89 δἰἰοταίϊοη οὗὁἩὨ {86 οογϑηδῃί, πῃ τ ἰσῖ σΟὨῃ66- 
ἰἴοη ἰΐ 18 ποί ἰο ὃΘ ογϑυ]οοϊεοὰ (μαὺ {8:8 δονοηδηὶ 
ἷ8 ἴδσ ἀδβποά δ8 8 δονοηϑδηῦ Μ]1ο ἢ ΦοΒονδΒ 
848 τηδάθ νῖϊῃ Μοβοβ απᾶὰ ψὶϊ ἢ [[8Γδο]; ηοΥ9 
Ῥοπ ιν οὶν ἐμδη Ὀδίογο, ἐμ τ ϑίογο, 8 ἰμ6 οουθηδηὶ 
ΠΟΥ͂ τηϑὰθ ἀδροηάοηΐ οὐ (ἰπ 6 πιοάϊαἰΐοι οὗ ΜοΒθδ. 
Το βίαν οὗ [ΟΥίγ ἀ8 Υ8 δῃὰ εἰμ β οα {Π6 πιοπῃ- 
ἰδ 8 ἐπ 6 ΟὨ]Υ͂ ὈΥΘΗ͂Υ τηρηιϊοηθά. ΟΌὌΒΘΥΥΘ, 
ἤγβι, {19 βαογϑὰ πυτῦον οὗἉ (οὐ ἀΔΥ8, ἃ τοροὶϊ- 
(ἴοη οὗ [80 ἄτϑί ΓΟΥΙΥ ἄδγβ (χχὶν. 18); ποσί, {890 
οἰγουτηθίδησθ ἰμ8ὲ Δ οΒ68 ὨΘῚΟΒΟΣ αἷθ ΠΟῸΡ ἀγδηΐ, 
ΟὯ6 ἰμαὶ τοοῦτβ ἴῃ {π0 Βδογοὰ ἰδίου οὗ (6 ΟἹ 
δηὰ (80 Νὸνν Τεδίδιηθηϊ (1 Κίηρϑ χὶσ. 8; Μαῖι. 
ἷγ.), 8δηα ἰδ8 ἰο Ὀ6 δΘοποοϊ ρα 88 ἰηαϊοαιίης 8 ἰοἰαὶ 
801 {-ἰοΥγοί 1] 688 88 τοχαγὰθϑ (6 ΟΥ̓ΪΠΔΓΥ ποοὰ 
οὐ ποαγ βμιηθοί (οἷά, Οοτπ. ου Μαίί μον, οἷ. ἴγ.); 
ἤπαγ, (ῃ9 θρϑοὶϊῆο βἰδίοταθηὶ ὑμαὺ Μοβεβ δραΐῃ 
ψτοίθ (9 ἰθῃ δοιῃπηϑηἀαθηῖβ ΟἹ ἰμ6 ἰδ8Ὀ]68--- 
ΜὨοΙ, ΠΟΤῚ (δίκη, ΤΔΥ Ὧθ υηάἀοτϑίοοα 88 
αἰ δογθηί ἤγοτα ὑπ9 ἄτϑί δοοοιυηὶ οὗἨἩ ἧ (6 νης, 
Ὀυϊ, δοσογταϊης ἰο {6 βρὶ τἰϊ, 88 8 ΒΌΡΡ] ΘΠ ΘΗ ΔΡΕΥ͂ 
ἰηἰοτρτοίδίιϊου οὗ ἰη6 ἄγϑί τοροσί. [Κ6}} τοῖο 
“«ΦοΒΟΥΘὮ ἡ [89 Βιυ᾽)εοῦ οὗ “80 ντοὶθ᾽" [1π ΥΟΥ. 
28], τοΐογγίης ἰοὸ νον. 1. 
ὙΒοΏ Μοβο8 ΠΟΥ οϑιηθ ἀν ἴσο (ἢ 6 ΤΠ 08}- 

ἰδ, ἷ8 ἴϑοθ Βῆοπθ, οὐ Ὀοθαιηοα, ἰιβοαῦ ἰδ 



148 ἘΧΟΡΤϑ. 

Κηονίηρ ᾿(. Α βἰγοη μὴν τηδίον 8} δὲ 16 οοπσορίϊοῃ 
(βιαοἷι 88 Κ ο1}᾽8) πιδὺ γορατγὰ (18 88 8 γοβοϑοίϊου 
οἴ {μ6 οαἰναναὰ βρίθμ ον οὗ ἰδ 6 “ἸΟΤΥ ὑπαὶ δὰ 
δΔρΡοδυϑὰ ἰο ἴω ; Ὀυὺ ἷδ ἦδοθ 828 οούδγϑα ὮΥ͂ 
οὐδ αη. ου.1688 180 τοβϑρίοηάθησο 8 ἃ 
Τοβοοίϊϊοη οὗ (89 αἰνίηθ βρίθπάον, φγοάυοθα 
(πγουχ (0 ΔΙΘΕΟΥ͂ οὗ (9 δουΐ, [818 Βρ] θη οΥ, 
(οχοίθον τὶ ἢ {09 ἰανγ, βανυίηρ ραβϑοὰ ἐῃγουχὰ 
μἷ8 800}, δ᾽1]οἃ 1{, διὰ ρυΐ ἱΐ ἰηίο δὴ οἱοναιοα 
τηοοά, Τμυβ ΟΠ γἰϑὲ ἰῃ ἃ εἰ χ᾽ 80.860 686 τ] τἢ 
ἀἰνίηθ ρόῦγοσς ἕγοτα 89 του οὗἩ ἁ Ὀοδιϊί 68 
(Μαίι. νἱἱϊ. 1 84.) : 80, ἰῃ 8βοῖηθ ἀθᾷγθο αἱ ᾿ἰϑαϑί, 
ῬΓΘΔΟΒΟΥΒ οὗ ἰ0 ΟΟΒΡ901] οὐχαῦ (ὁ σοῦ ἀονγη 
ἕγοια ὑπο ῖρ ῬΌΪρΡΙ. θαϊηθηοο; Ὀσὺ δον ἔδυ {πον 
7411 βοτί οὗἨὨ 10 1 ΠΙΔΏΥ͂ 6δ 8681 
Το χτνοδὶ ἀἰογθηοο θείη (86 ἸΟῪ βἰδηά- 

Ῥοΐηΐ οὗ ὑπ6 δ'ν - Οἶνον δηὰ {παι οὗ {}} 6 Ρ60}]9 αἱ 
1:6 ἔοοὐ οὗἨ {16 τηουπίαϊπ ὈθοοΙηθ5 ονί θη ἰῃ (86 
ἴδοι ὑπαὶ ποὶ ΟὨΪΥ͂ (Π6 δοιηηοῃ [Βγδοὶ [608 ΔΓΘ [6 Γ- 
Υἱδοὰ ὉΥ ἰδ δρίθπαοσ, δηὰ ἴϑα ἰο δρρσόδοῖὶ 
Ὠΐπι, Ὀὰὶ οὐοὰθ Αδγοῃ δἷδο; δῃά (δὶ Μοβοϑ 18 
ΟὈ] χοα ἰο Θησοῦτοχο δἷαι δπὰ {119 Τυΐο γα οὗ (86 
δοηρτοβδίϊου ἰ0 δοΙη6 6ΩΡ ἴο ἰΔ4}}κ τ ἶπι, δηὰ 
ἦπ 18 ΤΔῪ ἴο ἱπβρίτγο (ἢ 9 ρϑορὶθ 4180 ψιὶ! δου- 
ΣΑβΘ ἰο ΔΡΡΓΌΔΟΝ ἰῃ ΟΥΔΟΡ ἰ0 ΠΟΔΡ ΦοΒοΥδ Ν᾿ 8 
Ῥγϑοορίβ, 

Αἴον αἰνίηρς ἰδ τηϑαδαβο Μοβοβ ρυΐβ 8 συοὶϊ 
οὨ εἶδ ἴδοθ, ἰπ ογὰϑῃ ἴὸ τρδῖχθ ἰΐ ροβδὶ ὉΪ6 ἰο δοὶϊὰ 
ζαταὶ δῖ ἰδ θτσοΌΣΒο τὶ ὑπ 6 ΡοορΙθ. 718 60ῃ- 
υἱπυθὰ [ῸΣ 8 ρογὶοὰ οὗ ἐΐπιο ποῖ ἀοβηϊ(ο]γ δἰδιϑὰ ; 

ὙΠῸ ΜοΒ68 οαἰθτοὰ ἐδ Ῥτγουϊδίοη αὶ ἐδθθσηδοὶθ 
δῃα σδιηθ οὔ ραΐῃ ἰο ρῥτοοὶαἷα “ον Θ ἢ 5 ἀΐϊγϑο- 
ἰἰοπα, 6 υποογοτοά δ ἔβδοα, Ὀυαὲ δἴογατὰβ 6 
τοὶ ]οα 11 δραΐη. ΤΆ 18, ἰοο, ΒΟΡΥΩΒ 88 8 {γὙκβο ἴοτ' 
ἰμο86 γο δοϊὰ οὔἶοο ἰη (6 Νονν ἸΤοδίδιηδπὶ 
Ομυτοῖ. ΘΟ γιδιΐδη Ρ6ΟΡ]6 βῃουὰ ηοί Ὀ6 γί σΐ- 
οηθὰ ΔὟΑΥ ὉΥ (πο Βρίοηον οὗὨ ἐδ ρῥγίοϑθὲ οὗ 
ῬΓΟΔΟΪΟΥ, δηὰ ἃ βορδγδίίου ἰδ 5 οδοοίεἀ Ὀοίνγ 6 5 
86 σή οῖα᾽β δ ἃ [86 ΘΟ ρΤΟΘΑΙΊΟΙ. 

Ταὶβ παυγαίῖγο, ΒΠΟΎΤΟΥΟΡ, ὈΘ66ΔΠ16 8 ὍοΪ οἔ 
ἱνὸ ἰδίῃ: βτβί, οὐ {86 φίουυ οὗ (9 Μοβδῖο 1ὰνν 
δηὰ οονθηδπηί (2 Οογ. 111, 7 844.) ; ΒΕΟΟΠΑΪΥ, οἔ 
88 ῬΓοαοταϊ ΠΥ δ᾽ αν ἤοαν οὗ (89 ῬΘΟΡΪΘ, 
τῇ ΐσἢ ΤΏ ΚΟο8 ἰθὺ ὉΠΔΌΪΟ, ἴῃ (86 ὀχογοῖδο οὗ 88} 
Θμ υδίαϑίῖο αἀογνοίΐοα, ἰῸὸ ππἀογβίδηὰ Μοβοβ᾽ 
τηοοά δηὰ ἰοὸ μού ἃ υἱοῦ οὗ (8ὸ βρί γί ἰυ 8] πδίῃσϑ 
οὗ 8 ἰ]ασ.0 ΤῈ6 γυϑἱ] γοιιαΐπβ ουθῇ ἰο- ἄγ, 88 ἱπ 
Ῥδυ]᾽ 5 ἰΐτηθ, ου πο ἴβοο οὗ 765 ῬΓΟΡΟΣ, δηά, ἴῃ 
8 ἄορτοο, οὗ δυάαίσίς ΟΕ Ἴδε 18 η8---ουθ ὁ (6 
ἴαοθ οὗἩ ὑμοβα νῆο ᾿τπϑρῖπο {πὶ ΠΟΥ Δ.Θ ἴδ Ὧ6- 
γοηά [86 βρίν!ε οὗ (μ18 αν. ἴῃ Μοβοϑβϑ᾽ 0886 78 
ολῃηοῖ, τὶς Κ αὶ}, 64}1} 10 “48. βγτ 0] οὗ ἰδ τοἱὶ- 
ἰηρ οὗἩ (6 Βανίηρς ἰγαΐϊδ8 γουθδ]οϑὰ ἔπ 189 ΟἹὰ Τ685- 
ἰδιηοης,᾽᾿ ἔοῦ Μοβθβ αἰ γα ἰοοὶς ἐμ6 δουδσίης 
ΔΎΔΥ, ΔΙΌΣ ἢ6 δὰ Βροκϑη ἰὸ ἐμ ρΡθορὶθ; Ὀαΐ ἱξ 
8 ἃ ΒΥπ|00] οὗ ἐ6 στοδὺ ἀϊβίδηοο Ὀείνσθο ἐδ6 
ΟΙὰ ΤἸοδιδιηθηὶ γονυοϊδιΐοη δηὰ (86 ρορυΐαν 90 ἀ8- 
ἰδ---Ὀοίτοθη το ἐδὶπρ το τηοάθΓη ΓΒ ΘΟ]ΟΔῪ 
Ἰοτεβ ἰο ἰἀοηςἶγ. Κηοῦοὶ ΒΟΤΘ ΣΘΟΟΓὰΒ δζαὶῃ 
ΒΘΥΘΙΆΪ οΟΣ Σϑαϊοι 028. 

ΕΟ ΕΒΤΗῊ ὈΙΨΙΞΙ͂ΟΝ. 

ΤῊΒ ΒΌΠΙΌΙΝΟ ΟΡ ΤῊΒ ΤΑΒΕΒΝΑΟΙΕ. ΤῊΝ ΒΟΥΒῈ ΟΡ ΤῊΞ ΒΕΡΕΈΕΜΕΒ ΑΝῸ ΤΑΥ- 
ΟἸἼΨΕΒ, ΤῊ ΒΕΒΙΡΕΝΟΕ ΟΕ ΤΗῈΕ ΚΙΝΕ ΟΕ ΙΒΒΑΕΒΙ;; ΟΒ ΤῊΗΕΒ ΕΒΕΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΒ 

σμάρτεβο ΧΧΧΥ͂ -- ΧΙ, 

ΕἸΗΞΊ ΞΕΟΤΙΟΝ. 

" βυσομδῖο Βα δᾶ ἴο ἘΠισιΐδ ΨΟΙΌΠΓΑΣΙ͂ν ἴδ 6 Βυϊαϊηρ ἡ αΐοσί δια. 

σπαρ. ΧΧΧΥ͂, 1--19. 

ΑΝ Νίοβοϑ μαίμϑγοα 311 [86 δΘοῃρστορδίίοη οὗὨ [86 ΟἈΙ]άτοα οὗἁ ἴβγδεὶ ἑορϑίμοῦ, δηὰ 
βΒδ1ἃ υπΐο ἔμοα, ΤΉΘθο αγὸ {86 πορὰβ τ θὶο 6 Βονϑ ἢ δαί σομιδηαρα, ὑπαὶ Ἢ 

2 βῃου]ὰ ἀο ἐμοπι. β'ὶχ ἀδγβ 8.8}} σου 6 ἀοη6, θὰ οἡ [86 βονθηί ἀΔΥ ὑπ 6γὸ 8ἢ 
Ὀ6 ἴο γοῦ 8η [8] ΒΟΥ ἀδγ, ἃ βα δ οὗἉὨ τοϑὶ ἰο Φϑβονδὴ: τμόθοθνοῦ ἀοοίΒ ποτ 

8 ὑμογοῖῃ 888}}] δ6 ρυΐ ἴο ἀθαίῃ. Ὑ8 884}] Κὶπά]6 πὸ το ἐβγουρδουΐ γουΥ ΒΔὈΙΔΕΟΙΏΒ 
[1ἴπ δὴν οὗ γοῦν ἀὑγϑ  ]] 08] ρου ὑπ Βα δ} ἀδΥ. 

ΤΕΝΤ ΟΕ ΜΕΕΤΙΝΑ. 

4 Απαὰ Νίοβεβ βρᾶῖο υπΐο ἃ {86 οοηρτοραίίΐοῃ οὗὨ {86 οὨΙ]ἄγοπ οὗὨ Ιβγϑρ], βαγίην, 
δ ΤῊΙΒ ὁ (πΠ6 ἰδΐησ τ ΒΊΟΒ Φοθονϑῇ οοτμτηδηαοί, βαυίηρ, ΤᾺΚΘ γ6 ἴτοπι διποὴρ γοῦ 8ἢ 

οἴἴἶδεϊηρ υπίο [10.] Φϑῃονϑῇ : ἩΒΟΒΟΘΥΘΥ ἐδ οὗ 8. Ὑ Πρ ποσὶ, Ἰοὺ ἶτη Ὀτίηρ 1ΐ, δὴ 
6 οἴετνίηρ οὗ [89 Ι,οτὰ [Φ 6 μου οβογίηρ]; ρο]α, δηὰ βιγοσ, 8η4 Ὀχβϑββ, Απὰ ὈΪυς, 
7 δυὰ ἔπη 8η6 βολυϊοῖ, δῃὰ ἤμπο ᾿ἴπθη, δα ρμοδίθ᾽ 

δηα Βμ1 {πὶ [ΔοδΔοἷ4}] ποοά, Απὰ ο1] ἴον ἴμ6 Ἰἰρδέ, δπὰ 8 δπὰ ὑδαρουβ᾽ [8688] ΒΚ118, 
μαΐγ, Αῃά γϑπιβ᾽ βκίηβ ἀγρὰ γχεά, 

9. Βρίοοθϑ ἴον [ἴῸγὺ [86] δηοϊηὐηρ οἱ, πα ἴον [ἢ Βυγθθὺ ᾿ΏΟΘΠΒ6, Α ἢ ἃ ΟΠΥ͂Χ δΒίο 68, Δ ἃ βίομββ 
10 ἴο Ὀδ βοῖ, ον (86 ϑρῃοά, δῃὰ ἔοσ ὸ Ὀγθδβίῃ"]δίθυ Απαᾶ δου σΎ Ὑ186- οαγίρα [πτ|86- 

Πιραγίθα 28} διμοηρ᾽ γοῖ 8.}8}} οομλ6, 8μα ΤΠΆΚΘ 811 ἰμδὺ Φϑμονδὰ Βδίλ οομητηδηάοᾶ ; 
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11 ΤΒο ἰδροσγηβοῖο, μὲὶβ [118] ὑθηΐ, δῃὰ ἷβ [115] δσονοσίηρ, ἷ8 ἰδοῦ 65 [18 6148Ρ8], πα ἢΪ8 
12 [119] θοδγάβ, 18 [118] Ὀδσβ, μἷ8 [1{8] ρ1}]γβ, δα ἷβ [118] βοοκοίβ, Τὴ ἂὐῖκ, δηὰ ἐδ 

αἴδυοθ ἱβογοοῦ, εὐ, [{Πογϑοΐ] (86 τροσογ-ϑοδῖ, δηα {86 γ8}} οὗ [86 οονουϊηρ ἰβατθοαι}, 
13 Τμδ 8016, δῃὰ ἢἷ8 [118] βίδυϑ.,, δῃὰ 411 ἷἰ8. [118] σϑββθὶβ, δῃὰ [86 βῃον- γοϑα, 
11 ὙΒΘ σδμα] βίο 8180 ἴον {86 Ἰἰσῃΐ, δπὰ μἷ8 [118] ἔατηϊατο, δπα ἷβ [118] Ἰδαρβ, σι 
15 [8π67 [86 οἱ] ἴὸγ (0 Πρμὺ, Απὰ [86 ᾿πόθῆβθ δ᾽ [8 Ὶ, δηὰ 818 [118] βίαν, δῃὰ (δ9 

δηοϊπίϊηρ οἷ], δηὰ [μ6 βιυοϑὶ ᾿ποθηβο, δηα [86 Βδηρίηρ [ΒΟΓΘ6Ὼ] [ῸΓ (6 ἀοοΣ, δ΄ ἐδ 
16 οαίοτγηρ ἴῃ [ἀοο1] οὗ [μ6 ἱδῦογπμβοὶο, Τὴ6 8] οὗ Ὀυγηῦοβογηρ, τι Πἷβ [118] 

Ὀγδζθῃ γγαίθ [ρτϑρ], μὲβ [118] βίανϑ, δῃά 411 μἷβ [118] γββββὶβ [βγη] υγ 6], (89 
17 Ἰαυεσ, δῃὰ Ηἷβ ἴοού [118 0886], ΤῊΘ μϑηρίηρβ οὗ [89 οοαγῦ, ἷΒ [118] Ρ111τ8, δῃὰ ὑμοὶν 
18 βοοϊκοίβ, δηὰ ἐπ6 δηρίηρ [ΒΟΓΘ6}] [ὉΓ 6 ἀοον οὗ [86 οουγί, [6 ΡΙη8 οὗ [86 ἰδῦου- 
19 π86]6, δηὰ [86 ρἷπβ οὔ {μ9 οουτχί, δηα ὑμοὶν οογάβ, ΤῊΘ οἰοῖ 8 [ ΣΙ θη [8] οὗ βουύνΐοθ, 

ἴο ἀο βογνίοθβ [(0γ σταϊηἰβίοσ ῃρ] ἴῃ 080 ΒΟΙΥ ρ»ίασο, [6 ἈΟΙΪΥ ραγιηθηΐβ [ὉΓ Αδγοῃ (ἢθ 
Ῥτίοβί, δῃὰ {80 ψβγπιθηΐβ οὗ 18 ΒΟΏ8, [0 ταὶ βίου ἴῃ {π0 Ἀγθϑυ᾿Β οὔοθ [Ὁ0 Β6ῦγθ ἃ8 
ῬΓΙ6Β.8]. 

ἘΧΈῈΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

ἴῃ ξοΠΟΙ] τὸ ΤΟΙ͂ΘΥ, 88 ΟΥ̓ΒΟΥ ΘΟΙΩΙΘη ΔΙΐ68 ἀ0, 
ἴο {89 ῥτουΐουβ ἀϊγοοίΐοηϑ οοησογηΐηρ [86 ἰΔὈΘΥΠ8- 
616, ΧΧΥ͂.-χχχὶ,, (Π6 οχοουϊζΐοη οὗ νοὶ ἰδ ἐγοαίοα 
οὔδοσο. Τ8ὸ ἐχϑουί(ΐου ἰδ ἔπ Ῥσχϑοίϊοαὶ ργοοῦ ἐμαὶ 
86 οογοῃδηΐ- γοδι ἴοι 888 Ὀθθη χοϑίοσοα, «τὶ (ἢ 
6 δίογο- τ θη οηοα τποἀϊβοδίϊοηθ ἀοβὶ χηοα ἴον 
ἃ Το] σίου οὐὗἨ 86 οΘουθηϑδηϊ ἰὴ ῬγοοθδΒ οὗὨ ἵοσιδ- 
εἴοη. 
εν. 2. Το τοροίϊιΐοι οὗ ὑπ Ῥτοϑορὶ δοῃσθρη- 

ἴηρς ἰδ6 ΒΑΌΌΔΙΒ 16 ἰπιογργοίθα ὉῪ Κποῦοϊ δηὰ 
οὶ] δ βανίης ἴ0᾽ ἰϊ8. οὐ᾽)οοί 0 ΔΡΡΙῪ ὑπ Ἰδν οὗ 
80 δα Δι ἰο ὑμὸ {πιὸ οὗ 9 Ὀθαυϊἀϊης οὗ (86 
ἐδΌθσηδοϊθΌ Βυὶ ἰδμουρὰ ἰμὶθ οὐ͵οοὺ τᾶν ὉθΘ 

ἱηοϊυδοᾶ, γοὺ 8 ΤΏΟΤΘ ζΘΏΘΤΑΙ ΟὈἾσοΓ ἴα ἰ0 ὯΘ 
ἰηΐονγο ἔγοια ὑπ οἱγουτηδίδησο ὑπαὶ ἰὴ 6 δα Δ. ἢ 
αν οοῃμοϊυὰθδ {6 δομπηδηἂ σομοογπίης [890 
Ὀυϊάϊης (χχχΐὶ. 12 βᾳ4ᾳ.}, 88 0761} 88 ἴθΓΘ ΟΡΘΏ8 
(6 ΒΌΠΙΙΠΟΏΒ [0 ΟΘΔΥΤΥ ουὐὐ πο οοπιρδηὰ. ΤΠ 
ΒΑΌΌΔΙΒ, ΟΥ ἰ8:6 ΒΟΙΥ ἰΐπηο, 8 {89 ρῬγυϑγθαῦ δὶ ἐθ 
οὔὗἨ τουβθΐρ, οσ {π86 οοταΐης ἰοζοί Ὁ ἴᾳ ὑπ6 ΠΟΙΥ͂ 
ΡὈἶδοο. Τὰ δαάϊίΐοη, Ῥγοθ ἰὴ 80 Κἰπαϊΐης 
οὗ ἦτο, ἱπάϊσδίοβ ἰδὲ (η0 ἰδνν οὗἩ 106 Βα ΌΌδΙ ἰδ 
τοϑὰθ ὉΤῈ τἰοτοῦδ ἰῃ ἐδ τηδ ον οὗ ΔΒ  'Π 6 Π66. 

ψοτβ. δ-9. βυηπηοῦδ ἰο ἰδκὸ 80 γὙο αἰ ΔΥΥ͂ 
οοπ νί Ὀυιϊ οη8, υἱὰ, χχγ. 2--. 

ὝοΥΒ. 10-10. [ηνϊϊαιΐοα ἰο τὴθῃ οὗὨ αδτιϊδίιὶο 
ἰαἸοηὶ ἴ9ὸ Τϑηὰοσ ὙΟΪ  ΔΡΥ δδδίϑίδῃοθ οα [89 
Ὀυϊΐπας ; δῃὰ ϑρϑοὶδοδιΐοι οὗ ἐμοῖσ ἀυϊΐο95, σά. 
Σχν. 8; χχχὶ. 6-11. 

ΞΕΟΘΟΝῸ ΘΕΟΤΊΙΟΝ. 
ἘΠῸ ΨοΙσΏΑΣν Οομδοοσδίοιυ Οἰ5, οὐ ἴ86 ΕοΙν ΤῬιαῖθα ἴος τἴ86 Βυϊδίηᾳ. 

ΟΠΑΡΤΕΒ ΧΧΧΥ͂, 20-29, 

20 Αμπά Δ4]] ἔπ οοηστοραίίουη οὗὨ ἴδ6 Ομ] άτοη οὐἉ Ιβτϑδϑὶ ἀορασχίοα ἔτοτῃ {86 Ὀγθβθθῆοθ 
21 οὗ Μοβοβ. Απά {Β 60 οδῃηθ, ΘΥΘΥΥ οὯ6 086 Ποδγί βίϊσγοὰ Ηἷπὶ ὉΡ, Βηἀ ΘΟΥ̓ΘΟΤῪ ΟὯΘ 

γ΄ Βοῖὰ 8 Βρ᾽ τὶς τηδαθ π]]]Πἶπρ, απα [ΠΟΥ Ὀτουρηῦ Φομονδὴ οβοσης ἰο [7] {δ 
ΨΟΥΚ οὗ {86 ἰδ γι 8019 οὗἉ {86 οοηρστορείίοη [ἰοηΐ οὗ ταθοιϊῃρ], πα ΤῸΓΣ 811 [ιἷ8 [1{8] 861- 

22 Υἱοθ, δη4 [ὉΓΣ [}6 ΒΟΙΥ͂ ψαττηθηίβ. Απὰ (Β6γ οδῃηθ, ὈΟΐᾺ τλθη δὰ ποόσηθὴ [{πϑτθη ὙΠ} 
[ἢ Ὑτοτῃ 6}, ἃ8 ΤΏΒΏΥ 88 ἬΟΓΙΘ Ἡ1Π1ηρ- ποαχίθα, απα Ὀτουρβῦ Ὀγδοϑὶοίβ [ΒΟ0ΚΒ], 8ηα 68 :- 
ΤΏΡ, 8η τἱηρδ [ϑἰρηοῦ 98], ἀπ 180]6[8 [Προ Κ]Δο68), 411 7ο τοὶ οὗ ρο]α [4}1 Κη αβ 
οὗ ροϊάθῃ {μ]Π 0985] : δῃηα δυθσΥ δ (μα οἤδγοα οδεγοά δὰ [{Πδἱ οἴἶδετοά τ, Οβοσπρ οὗ 

28 ρο]ὰ υπΐο Φθβονδῆ. Απαᾶ ΘΥ ΣῪ ταϑῃ, Μ 1 στ Βοτὴ 188 ζου πα Ὀ]06, δα ΡαγΡΙ 6, Βηα ΒΟΔΓ- 
οὗ, δά ἤπο 1 πθη, δηα ροδίδ᾽ λαΐ", δηα τϑὰ βἰκ 8 οὐ γϑβ [γϑπι|8᾽ βκίηβ ἀγορά τοϑά], 

24 βδηὰ ὑὈδάροτγθ᾽ [868]8᾽. ΒΚ1η58, Ὀτουρ αὶ ἐΐοπι. ΕἸΥΘΓΥ ὁπ6 ἐμαὺ ἀϊά ΟΠ Σ δὴ οἴδσίηρ οὗ 
ΒΊΟΥ Δα ὈΓα886 [οΟρΡΡ617] Ὀσουρδύ ΦοΒονα μ᾿ Β οβδυίηρ: δηα ΘΥΘΥΥ͂ τηδῃ, ΜῈ ΠΟΙ. 

2ῦ νὰ8β θυ πα βὨ {πὰ [86 8018] ᾿οοά [ῸΣ ΔΏΥ ποῖ οὗὨ ἐπ βοσνυῖοθ, ὑγουρῃὶ ἡ. Αμπὰ 8]} 
[86 πογιθη ἐπαὺ τΟΣΤῈ Μ]86- ἢ ἀϊὰά βρίῃ σὰ ὑμοὶνγ μδηάβ, δῃα Ὀσγοῦρδΐ (δαὶ 
ψΒΙΟΙ ὑπ 6 Υ δά βρυμ, δοίἦ, οὗ [βρὰπ, (86] ὈΪὰ6, δηα οὗ Ῥυγρ]ο, απά οἵἉ βοβυϊοί, διὰ οὗ 

20 [6ῃὰ {δμ6 ρᾷτρ]ο, ὑπ βοδυ]οῖ, δια [86] ἤπο 1Ἰπθη. Δοὶ Ν [80 τοῖο ὙΠΟΘ6 ᾿θατὶ 
27 5ἰγτοὰ μθπὶ ὉΡ ἴῃ πίβάοπι βρη [δρυμὰ {86] ροδίδ᾽ λαΐγ. Απὰ {86 τυ ]ογβ Ὀσουρὰὶ 

ΟὨΥ͂Σ [186 ΟὨΥΧ] δίοῃοθ, δῃὰ βίομϑ ἰο ὃ6 βοΐ, ἕοσ [86 δρῃοά, δῃὰ ἴοσ (16 Ὀγθδδί- "]δὶθ ; 
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28 Αυά βρῖοθ [{86 8ρίς6], 84 01] [{86 ο1];} ἔον ἐδ Πρ, δηὰ ἴον [η9 δποϊπιϊηρ ΟΥ͂, δπὰ 
29 ἴον [86 βυθοῦ ἱβόθῃβθ, ΤῺΘ ἡ] άσθῃ οὐὁἨὨ 1βγϑϑὶ Ὀγουρθὶ 8 ψ]]Ππρ οβδιίηρ πἀπίο 

δοβονδῇ, ΘΥΟΣΥ͂ τῆδῃ δῃα πΟΙΏ8Πη, 086 πϑασὺ τη846 ἰμθτὰ Ἡ]]ΠἸρ τ0 Ὀτίηρ ἴῸΣ 41] 
ΤΑΒΠΏΒΡ Οὗ [4]] [86] πότκ, πίοι Φθβοόνϑα μϑα οοπιηδηαοα ἰο θ6 ταϑδάθ Ὀγ ἐξ Ββαηᾶ 
οὔ Μοβθ. 

ἘΧΕΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΙΟΑΙ, 

γεν. 20 βαα. Α οδδυΐηβ Ῥδϑβαρο, ᾿Ἰυϊηθὰ 
Ὁγ πο οἶθαῶν ᾿ἰχὺϊ οὗ βροῃίδηοὶγ, αἰαἀδθοι  ῃ 688 
δΔηὰ ἸΟΥ; 8 Δρρθϑγδῆοδο οὗ Νὸνν Τοϑίδιηθηί ἴδα- 
ἰυτοϑ ἴα ὑμ6 ΟἹ]ὰ Τ᾿ δείδιθηὶ. Αἱ {89 βϑιθ {ΐτη6 
ὑμογο 8 ἰηνοϊνγοα ἃ ὅπο οοπίγαδί Ὀθίνγοοη δίοβοβ᾽ 
δοϊηδίοα Βυμητηοηβ, ἰβδαοὰ δἱ αοα᾽ 8 σοηταδηά, 
ἰοχοίμῃο} τὶ 1η6 ρσίδὰ νι} } πη 688 οὗἨὨ (ἢ 6 Ρ6ΟΡ]6 
ἴο Ὀυϊ]ὰ ἃ ἐγ βαποι γί Βδησ ΠΔΓΥ, οἡ (110 ΟΏ 6 
διδηὰ, δῃὰ {ῃ9 ῬΘΟΡΪθ᾽ Β Θοναγαΐγ δηὰ [4]86-Ποατι θα 
ΒΌΠΙΙΠΟΙΒ, οχίοτίοα ΌὈΥ (δ 8 ΒΘΏΒΌΟΙΒ ῥϑϑϑίουβ οὗ 
86 τυ] ἀο, δηὰ ζ0] οοϑὰ ὈΓ ἰμ9 ἰυτουϊίποῦθ 
Σοδάϊΐηοββ ἰὸ αἶα ΟἴἶΣίηρ5 [Ὁ (Π6 Θϑἰ Ὁ 8 }}- 
τηθηΐ οὗ δὴ δαυΐγοοσδὶ, ὈΔνθαγίσϊ:ς δυϑίθ οὗ 
ΨΟΓΒὨΪΡ, οἡ (8.6 ΟἰΒ6Γ. 

γον. 223. Ἐπ τῶϑὰ 8 ἴτ86 ὑτοϊθ 
[}8ηᾳ6: ἴο 86 νγο 611 .---ο }], χοΐζοτγίηρ ἴἰοὸ 

Ὁ, 88 υϑοὰ ἰη 6 θη. χχχὶϊ. 12 (11), ψου]ὰ τοδὰ: 

“86 τὴ ἐοχοίθοῦ τὶ (9 δά τ η.᾽" Βαὶ ἰΐ 
8 ῬΓΟΌΔΌΪ τηθδηΐ Ἀθγὸ ὑμδὲ 86 τ ΟΙΩΘῺ δηίϊοὶ- 
Ῥδίβὰ (80 τηθη, 88 ἰῃ βυοῖ Το σίου τι οὐ θ θμ 8 
ὧδ οὕἴθῃῃ ὑδ6 οδδθ. [Ἶπ {μ6 ρδϑβδᾶζὸ ἴῃ (θηορβίβ, 
ΣΠΟΓΘΟΥ͂ΟΡ, ἴπ6ΓΘ 18 ῬΓΟΌΔΌΪ δὴ ἱπίϊπηδίΐοη (δαί 
1}9 ΘΏΘΠΙΥ γϑί διίδοῖβ ἐπ ἢ] άγθη, ἔπη (ἢ 9 
τοοίμοῦ, Ἧ850 8 ἀείοπαΐϊης (6 οὨἰ]άγοῃ ; (δὲ8 

Μ885 Βυρροβίοα ἷπ ΟΡ ΟΠ θη ΔΥΥ οἡ ΟΘηΘΒΪ8Β, 
που (86 τϑράογίηρ ““ἰοσθίμοσ πὶ ἰ5. τϑ- 
(δ᾽ θὰ. 

εν. 28. ΕΥΟΥΥ τϑ υνί τ τ ΒοτΣ ττγδδ 
οπηᾶ.---Ααὶἰ βγδὺ ογηδιηθπίβ ΓῸΓ ἴἰθ0 ὈσΑΥ͂ 8.Θ 
οδοτοῖ; (Π θη, ροβδϑββίοῃβ δῃὰ ἰγοβϑΌγο8: δίξου- 
γγαράβ, {μΠ6 Ρτοάᾳοίβ οὔ ἔδιγα!ο ἰΔΌΟΡ ; βη8}}γ 6180, 
ῬΥΪΠΟΘΙΥ͂ 76 νγ61856, 4“ Αοοογάϊορ ἰο (6 Ταϊ σα ἰδὲ8 
δηὰ ΒΔΌὈΙ 8, 0] οὐγοὰ ὉΥ Βγαιη ( Ῥερίως δαοεν- 
ἀοίωπι, Ὁ. 92), Βάδν (ϑυνιδοῖέζς 7.. Ρ. 266), δπὰ 
οἴβοῦβ, {89 ῬΌΓΡΪΘ δὰ ογἰπηβοη οἷοί ἢβ 6.6 οὗ 
νοοΐ, 019 7 (ὀψεδμε) οὗ Ἰίθῃ. Βαὶ ἰἴ 80, (89 
δοϑίαπιβ οὗἨ ἐδ ἷχΒ-ρυὶοβί τηυϑὲ ἤδνα οοηεβὶϑέθὰ 
οὔ αἀἰγνοσβὶ ιν οὗ τοδίογἷ δ, νοῦ Θομϊ οἱ ἢ 
ον. χὶχ. 19: οαί. χχὶΐ. 11, δηὰ 64]8ο ἔσο. χ]ν. 
17 βαᾳ., νὮογθ σοῦ] 8 ἑοτὈυϊάάθη ἰο δα υϑοᾶ ἴπ 
βαοοσάοίϑὶ ρδγιηθηίθ (υἱά. θη, χὶϊ. 42; χῖνὶ. 
84). ἴὲ ἴ8 (μευ θίουο βδαίδν ἰ0ο βῦρροξο ἰδὲ 8δ]] 
(89 ἤουτ Κἰπάβ οὗἁὨ τπηδίουϑὶ τΟΓΟ ἥεοχοι γϑγῃ, (δ 6 
ἤἢγϑι ἰἢγϑο οοϊοτοά, (μ0 ἰαδί ὈΪΘδο;; ἃ δῃὰ ψ θ᾽» 
(Κυοῦο]). Βαὶ 1( ἴθ ἰο Ὁ6 οὐβογυθα ἴῃ σοΐθγθβοθ 
ἰο τΐ8, (Βδὲ ὑμ0 καγιηθηίβ οὗ ὑδ9 πἰ σα -᾿σὶοϑὶ ἀἰὰ 
ποὶ σομδὶβί οἴ ἃ 81 ρ]6 δύίῖο19, δῃὰ δι (δ 8 ῬΤ6- 
δορὶ ἰἱῃ Εσοκίοϊ γοϊδίθβ ἰο 89 βγυαιθοϊϊο δβρϑοίβ8 
οὗ 8 ποῦν, ἰά68] βαῃοί τυ. 

4 [Βηϊ {π8 οῃῇῃοᾶ ν:Ὧ8 ἃ δίηρ!ο (πίη, δοἀ ποοογόϊηρ ἴο Ἐχ. 
χχυὶί. ὁ ἰἐ νν85 τπηδάο ουΐ οἵ Δ}} ἔοῦγ οἵ ἴδιοϑο πηδίο ἘῈ6 
Βδῖη9 ἰδ {ΓῸ9 οὗ ἰδ9 Ὀγοδδί.ὉΪδίο (τος. 16).---Τκ.} 

ΤΗΙΗῸ 5ΞΕΟΤΙΟΝ. 

Ἐ6Ξ5199] δη ἃ 8165 Απαοϊδϊδηῖδ Συϊτοδιοσᾶ ἴο ἴ86 ῬΘ6ΟΡ]Θ ἴο Ἐξοοϑῖνθ 86 Οομδβοοσαῖοᾶ 
ΜΜαῖοσίβ]δ ἔοσ ἴ8ο Βυϊᾶϊπα. 

ΟΠΑΡΤΕΕ ΧΧΧΥ, 80--ΧΧΧΥ]. 7. 

80 ΑΝ Μοβϑϑ βαϊ4 υηΐο {Π6 ΟὨ]αγθη οὗὨ [βγϑοὶ, Κ6θ, Φϑβονδὴ δαί 64]164 ΌὈΥ̓͂Τ δ Ππὶθ 
51 Β6Ζ8166] [86 βοὴ οὗ {ἱ, {8:6 βοὴ οὗ Ηυτ, οἵ (86 ὑγῖδο οὗ Φυάδῃ; Απά Βα μα ΑἸ]οὰ 

δἷπα πὶ 186 Βρί τὶς οὗὨ αοά, ἴῃ τνίβάομι, πὰ υπηαογβίβπαϊΐηρ, δπᾶ ἰῃ Καον]εᾶρα, δηα ἴῃ 
82. 41} πηδοῦν [ΚΙπ48] οὗὨ πογκιηδηβῃὶρ; Απα ο ἀδνῖβο ουγίουβ τό κϑ [8 Ὁ1}{0 ἀ6Βρ18], 
88 ἰο πους ἰῃ ρο]ά, δῃηὰ ἱπ δἰ ἴσον, δῃὰ ἴῃ Ὀγαβ8 [᾿ορρο0Γ], Απᾶ ἴῃ 1Π6 ουηρ οὗ βύοῃββ, 

ἰο βοὶ ἑΐδηι ᾿ βίοι οϑβ ἴῸΓ βοιμίης ] δη ἰῃ σαγγίπρ; οὗ ψνοοά, ἴο πηδῖζο ΒΩΥ͂ ΤΔΏΠΟΓΡ οὗ ου- 
84 πἷηρ ποῦκ [τ ψοχὶς ἴῃ 4]} 1πα8 οὗἩ 8111] τοσΚ]Ί. Απάᾶ δ δ ρυΐ ἰῃ δἷβ θατὶ 

[Πδὺ 6 ΤΗΔΥ͂ ἑδδοῖ, δοίδ, Βα [0 ἰοδοῖ, ἴῃ Βΐπλ}, δηὰ ΑἸ], [Π6 80η οὗ ΑἸ ἰβαηδοι, 
85 οἵ ἰδ ὑγῖθδα οὗ θδη. Το δαί Βα Η]]οα τ τϊβάουμα οὗὨ μοαγί, ο σου 811 ΤΏΔΏΠΘΓ 

[το ἀο 411 ΚΙπ487 οὗ νοσΐ, οὐ {86 δρταγοσ, δῃαὰ οὗἩ {μ6 ουπηΐηρ ψογκιηδη [5111] 
ΜΘ ΟΓ], πα οὐ [86 ϑιαγοϊθγογ, ἰὰ Ὀ].6, δῃᾶ ἴῃ ῬΌΓΡΙΘ, ἴῃ βοδυϊοί, δῃὰ ἴῃ δη6 ]1- 
Πθη, Δηᾶ οὗ {π6 ψοδΥοΥ, ουορ οὗ [Β6πὶ (μδ΄ ἀ0 ΒΔΩΥ͂ ΜΟΥΚ, δῃά οὗ ἴΒοβο (μδ ἀονῖβα συῃ- 
πἷηρ ΜΟΥΚ [8.111 ἀ 6510]. 

(βάρ. ΧΧΧΥ͂Ι. 1 ὙΤβρϑη συτουρύ Β6Ζ8166] δῃὰ ΑΒΟ 80 [Δπᾶ ΒοΖα]60] δηα Α ΠΟ] 18 Ὁ 
8881} ψΟΣΚΊ. Δα ΘσΟΓΥ τ 156- Ἀθαγίϑα τλϑῃ, 1 Ὑ οτὰ 6 Βουϑὰ ρμυΐ [δ ὲΒ ̓λμὰ σἸβάοτι δηα 
πῃ ἀογβίδηαίηρ ἰο ΚΏΟΥ ΒΟΥ ὕο πους 811 τῆϑηποῦ οὗἩ νοσκ ἴον [40 8]]} ὁ τΟΥΚ ο77 [86 



ΟΗΑΡ. ΧΥΧΧΥ. 80--ΧΧΧΥ͂Ι. 7. 

2 ΒΟΥΥΪΟ6 Οὗ βαποίυδτυ, δοοοσαϊηρ ἴο 811] {πα Φομουδὴ μδα [88{}}} οοτησηδααθᾶ, Απά 
Μόοϑθϑοη οδ]]οὰ Βοζαὶϑοὶ δπά Αδβο ταῦ, δηὰ ΟΥΘΥΥ͂ ψ186- οατιθα τηδη, 'π ο86 ποδχὲ 
Φοθονδὴ δὰ ρυῦ ψίβάομι, θυδην ΘΥΘΣΥ͂ Οη6 ΜΏΟΒΘ μοαγὺ βυϊγγθα ᾿ϊπὶ ἊΡ ὑο οοτηθ πηΐο 

8 ἰδ νουῖ ἰο ἀο ἱξ; Απά (86γΥ τοοοϊνοα οὗἩ [τοι] Μόοβαβ 8}1} {86 οἴδγϊηρ, ψ Ώ]Οἢ (9 
οὨΙ]άγθη οὗ [βγδθὶ δα Ὀσουρὺ [ῸΥ (16 τοΥΚ οὗ [Π6 Βοσυῖοθ οὐ [86 Βαποίι ΥΥ, (0 τη ΚΘ 
1 εὐἱϊδαί. Απά {Δ6 Ὁ Ὀγχουρῶῦ γοὺ [Ὀ681465] υπίο Ὠΐτα γοϑ [ἴγϑϑ- Ὑ1}}] ον ΡΒ 

4 ΘΥΘΟΓΙΥ͂ πιογηΐηρ. Απά 8]] [86 τῖβϑ τηθῃ, ἐδαῦ ττουρῃς 4]1 {86 σότκ οὗ [86 ββῃοίυδυυ, 
δ᾽ ΟΒΙΩδ ΘΥ̓ΘΣΥ͂ τη8Π ἔτοπὶ ΗΪ8 ποτῖς ὙΒ]ΟΒ (ΒΘ ταδάθ [πογὸ ἀοίηρ]; Απὰ ἐμ 6 γ Βρακϑ 
ἀηΐο Μόοβοβ βαΐπρ, 
μδῃ οπουγῇ ἴογ ἰ 

ΤΊιΘ ῬΡθοΡ0]6 Ὀγίηρ τηοῖι ἸΑΟΓΘ [876 ὈΓΙΠρίηρ' [00 τη00}1---ἸΉ 06] 
Θ ΒΟΥΨΙΟΘ οὗ {86 ποῖ, πο Φοιλονϑ οοτατηδπάβθα ἴο τᾶ [0 

θ 6 ἀυῃθ]. Αμά Μοβοβ σᾶγϑ σοπιπηδησπιοηΐ, πα ὑΠ6Υ οδυβοα 1Ὁ ἴο Ὀ6 Ῥτοοϊαϊ θά 
Κπτουρβουΐ (86 ΘΆΠΡ, βαυίπρ, [οὕ ΠΟΙ ΓΘ Υ ΔῈ ΠΟΙ ΟΙΏΘΠ ΤΏΒΚΘ ΔΗΥ͂ ΠΟΙ ὙΟΙΚ [ῸΓ 

7 86 οἴδοτγϊηρ οὗἨ [86 βαμοίυσυ. ὁ {π6 
186 βιυ δ (Π6Υ δὰ τ88β βυοϊοηΐ 10. 8]} 
πο γθ ̓ 88 [οἷν ΟΥ̓ΘΓ]. 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

ογβ. 8084ᾳ4ᾳ. Τιῖϑ ἴθ ποὺ ΤΘΙΟΙΥ͂ 8 ἀἰΒο] ΟΒΌΤΟ 
Τεδροοίϊης πὸ ζπίασο. Τὸ 58.160 ἃ σου Κπιθα 
ὈθάοΣ [86 τοδϑίοῦ σου Κιδη Β628}06] δ΄Θ ἰπίγο- 
ἀυοεά ἰο ἐμο ΡΘΟ0ρ]6 8ἃϑ βοβθῆο, ἴῃ Μοβοβ᾽ ὑτθ- 
Β6ΠΟ66, 8Υ6 ἰο χοοσοὶτθ {Π6 Οὔἴοτυὶηρ8 ἩΔΙΟὮ ὮΑΥΘ 8]- 
ΤΟΔΥ 66 ὈΓοβομίθα, δηὰ ἰο ̓ υὰρο οὗὨ (80 ργΟροΥ- 

ἰἴοι οὗ ἰθϑαι ἰο 80 ποϑὰ, Τὔπὸ Ῥυϊποῖ 8] 0185568 

οὗ νογκιῦθῃ ΔΓ πβαιιθᾶ. ΤῺ ὉΠ [8:18] ἰπ- 

εἴυ 65 δὲ Ἰοδϑὲ ἐθγοθ ἀἰδογοηὶ οοσαραίἑοῃϑ, 8ο- 
οογάϊηρ 88 ἐμ τσὶ 15 ἰῃ τηθία], δίοῃθ, ΟΥ Ῥοοά. 
Τὴ ὙΘΟΥΘΙΒ Δ.Ὸ ΟΥ̓ ἐγο00 Οἶα5568: {πο 8}.}11οὰ 

ΜΟΥ Κθδη, ἯΪΔΟῸ ἱΏΉΘΑΥΟΒ ἤἄσυγοθ (23 Π}; (δ 

Ρ]6 ογο χοβίσαϊ πα ἔγοτα Ὀσϊηρίησ, ΕὟὉΓ 
6 ΜΌΣΚ ἰο το [407 1ἴ, δῃηά ἴοο ταυοὶ [ἀπ 

ὝΘΑΥΟΡ ὙΠῸ ἩΟΥΪΒ ἰοροίθ ον {86 αἰ ογθμΐ σΟἷΟΥ8 
(ΌΡ); δπὰ ἐδ ῥ᾽ δίῃ σϑᾶυον (2 Ἐ). 

ΟΠδΡ. χχσχνὶ. ὅ. Απᾶ 860 δρϑῖσθ πρῖο 
ἹΜοβο8.---Οὐ 8}1} βἰἄθβ ἱμοσο 8 ἃ ΒΟΥ οὗ 
Ὀυϊ]άϊη τηδίοσίδὶ, 8ὸ ἐμὲ Μοβοβ 13ιὰ8 οσοϑβίοῃ 
ἰο ϑδ80 ἃ Ῥγοοϊαῃλαίίου το ὍΘ τηδΔάο ἰῃ ἢ 9 ΟΔΙῚΡ 
δδικίης ὑμ6 δομενὶ αἰ οη8 ἰο Ὅθ Βυθροπαθά. Α 
ΤΆΥΘ ἰηδίδησθ ἢ (19 ΒἰΒίοΟΥΥ οὗ σΟἸ]οοἰΐοηθ, ἰδοῦ 
8130 πιθα ἴσοταὶ δὰ ονδηρο]ο 8] ἱπδιϊ αὐοη8 ΠαΥΘ 
οὔϊξοη δἰ δὴ ΘΧχοϑοδβ οὗὔὨ ργοβρογὶγ. Κποθοὶ 
ΤΘΙΩΆΓΚΒ ὁπ (818 ροϊπὲ: “ΤΏ ΕἸΟ δὲ ἢ 88 ἃ ΤΟΥΘ 
ἔν ΟΥ Ὁ] ορίπΐου οΥ̓͂ ἴδγσϑοὶ ἰπθπ Μοβοβ᾽ {ἶτὴ9 {88 
{89 Ἰαίον Βδσσαίοσ 88.) Βαὶ ἷβ δοβεθοϊοςίθα) 
Κηον]οάχο οὐρθὶ δΒαγοΥ ἐἰο μαΥὸ ργοβοηἰοα δἷπὰ 
ὮΘτΘ ἴοο τὶ ΘΧΔΙΏΡ]65 οὗἩὨ ΠΟῪ ἃ πδίΐοῃ ἴῃ βτϑδὶ 
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οΥἶβ68 18 704 ΔΌοΥο {8 ΟΥ̓ΣΏΔΙΥ 1076]. 

ΕΒΟΌΒΝΤῊ ΞΕΟΤΙΟΝ. 

ΤΏο δ οσϊς οὗ ἴ89 Βυϊᾶϊηξ δᾶ [86 Ῥτχίϑεϊδ᾽ Οσμδιθηῖβ. 86 ἘΠΘιΘΩῖδ οὗ [86 ἘγΡ]1- 
081 Βαοτοᾶ Βδιστοῖασο. 

ΟΕΠΑΡΊΤΕΒΒΕ ΧΧΧΥ͂Ι. 8-- ΣΧ ΧΧΙΧΣ. 81. 

,ς Ἀ.-Ὸ-ΤΗΕ ΟΥΚΤΑΙΝΒ ΟΕ ΤΗΣ ΤΕΝῚ ΑΝῸ ΤῊΝ ΟΟΥ̓ΕΒΙΝΑΟΗ͂. 

Ψψεββ. 8-19. 

8 ΑΙΝῸ ΘΥ̓ΘΙῪ Ψ βο- βοδτ θα τδη δπιοηρ πο πὶ ἐμαὺ στουριῦ (86 σοῦ οὗἨ ἴῃ6 ἐδῦογ- 
Ὧ80]6 τη8δ46 ἴθ [ποῖκ ταϑδᾶθ Π6 ἐδΌΘΓΏ 8016 ψ ἢ 6} ουγίαὶμβ οὔ [ουτίδιηΒ : 97 ΗΠ6- 
ὑπὶποιὶ ᾿πθη, δπα Ὀἷαθ, Δηαἃ ΡυΓΡ]6, δῃα βοδγϊοί, εὐὐξἦ, ὁΒοσ Ὀΐταθ [ομογα 1] οὗ 

9 ουππηΐηρς σποτκ [6 ΟΣ Κ οὗ [86 5.111] ΕΑ Υ 6.7] πιδάθ ἢθ Π6π. Τὰθ Ἰοηρίδ οὗ ὁμ9 
[686 }}} συγίδϊῃ τὐαϑ ΘΗ δηά οἷσαῦ οὐ 8, δηά (86 Ὀτοδά(ῃ οὗὁἨ ομὸ [6808] ουγίδϊῃ 

10 ἴουτ οὐδ᾽ῖ8 ; {186 ουχίδὶ 8 1676 811 οὗὨ ὁπ6 8126 [δα 811 ὁΠ6 ΤΙηθϑϑ 76]. ἀμπὰ Β6 οου- 
ΡΪ6α 186 ἔνο ουγίδίηβ ὁη6 υηΐο δηοΐθοΓ : δηα ἐλ οἷδλδν' ἅγϑ οὔσίδι πα 6 ΘΟ  Ρ]Θα ὁπ6 

11 υπῖο δηοῖμου. Απά Ἀ6 ΠηδΔ6ῆ9 Ϊοορ8 οὗἨ ὈΪὰ0 οἡ {μ6 ϑᾶάρθ οὐ ομὸ [μ6 οῃ68] ουγίδιη 
ἔγοπι [86 Βοϊ γοᾶζα ἰπ {86 οουρίϊηρ [αὖ ἐμθ θογάθν ἱπ ἴῃ γδέ 86{]: 1|Κ  νγῖβθ ΒΘ ταϑάθ 
ἴα {86 αἱδογηηοβὲ βίάο οὗ αποίδϑν' οατίδιη, ἴῃ {86 ΟΡ Ἰηρσ οὗ {π0 βεοοηὰ [86 βδιὴθ 

12 τηδθ 6 αὖ [86 δἄρο οὗ δ: ουἰτηοδύ οὐυχίαϊ 'ῃ (86 βϑοομα μοὶ]. ΕἸΥ ἰοορθ τηδᾶθ 
ἢ 'π ὁ56 [π6 οῃ6] ουτγίδίη, δηα ΕΠ ἸΟΘῸΡ τηδᾶθ δ ἴῃ {86 ἄρα οὗἩ (86 ουγίδιπ ΜΒΙΟᾺ 
τσαϑ ἴῃ ἰ86 σου] Ϊηρ οὗ [6 βοοοπά [101 γ848 1} [86 ΒοοΟΠα 560] : [86 ΙΟΟΡ8 Β6]α οὔθ 

18 ομγίαϊη, ἴο δηοίθοσ [ὙὍ͵Ὸ ἜΓΠ τ ΟὯΘ ἴο 8δῃοίῃ 6 7]. Απὰ ἢ8 τοδᾶὰθ ΒΗ͂Υ ἰϑοῖ68 
[6]48Ρ5] οὗἉ ρο]ά, δηᾶ οουρ]οθα ἐμθ ουτίδ᾽ ἢ ομ6 υῃῦο δηοίμοῦ ἢ 086 δ 68 [0189Ρ58] ς 
80 1 πῶς 026 ἰβΌΘ. 8016 [8πἀ (86 ΓΔΌΘΣΩΔΟΙ]Θ Ὀθοᾶπιθ ΟΠ6]. 

“ 



1582 ἘΧΟΡσΒ. 

14{1ὕ Απὰ [9 πη869 οσυγίδίηβ οὗὨ ροαίθ᾽ λαὶγ [Ὁ (86 [8] ὑθῃΐ ουοῦ (8 ἰδθθγιδο]θ; 6]6- 
ψ η Οὐ 818 ὮΘ Σ1866 ἴδοι. 6 Ἰεησίδ οὗἨὨἁ ομὸ [686}}}] σαγίδίῃ τῦαϑ ὑπ] ΥἹῪ ΘΌ ΙΒ, 
δηα ἴουΣ οὐδ 118 τοαϑ [6 ὈτΟΔα( οὗ οη6 [6860}}] ουγίδίη : (ῃ οἰθυθη συχίδὶ 8 τρογα οὗ 

16 ομο βἰΖθ [8α 009 τηθϑβυ 8]. Απά }θ οουρ]οα νγο ουγίδίηδ ὈΥ̓͂ (μοΙβοῖ 68, δῃά οἱχ 
117 ουτγίαΐπβ ὈΥ̓͂ (ΠΟΙΏΒΟΙΥΟΒ. ἃ Βὸ πιδάθ Δὴν ἸοΟΡΒ ὍΡΟΠ {86 υἱἱοττηοαὶ οἀρὸ οὗ {6 

ουγίδίη 1 [86 ΘΟΌΡ] ης [ΡΟ (δ6 οἄρψο οὗ ἴῃ ουϊογτηοβί ουσίδίη ἴῃ [Π6 ὁη6 86], δῃὰ 
ΒΥ ΙΟΟΡΒ τη849 8 Ὁροη ἴ;δ9 οἀρο οὗ (6 ουγίαϊη ὙΒΙοΝ ΘΟΌΡΙοΙἢ (86 ϑϑοοπά [ουγ- 

18 ἰδίῃ, [86 βοοοηὰ βοῖ]. Απά ἢδ τιδὰϑ ΒΕ ἰδοῖθα [ς πΕΓΕῚ οὗ ὈΓαδ5 [60 ῬΗῸ ΘΟΌΡΪΘ 
19 (86 ἰοπύ ἱοροίμον, ἐμαὶ 1 ταὶρῦ Ὀ6 οθ6. Απὰ [6 Θ ὃ οΟν τσ δε 6 Ἰρηΐ οὗ 

ὑπὸ τἴ στο ἀγορὰ τοὰ, δπὰ 8 οονοσίηρ οὐ Ὀδάροσβ᾽ βκίηβ δῦονο ἐδαξ [8688᾽ 5 κ1π8 
ΔΌΟΥΘΊ. 

Β.--1ΠῈ ΕΒΑΜΕ-Ό ΒΚ ΟΕ ΤῊΕ ΤΕΝΊ. 

ΨΕΒΒ. 20.--34, 

229 Απάδιο πιδθ Ὀοδτᾶβ [(Π6 ὈοΔΙ(Β] ἕοσ (86 ἰΔΌΘΓΠΔ0]6 οὐ Βιϊ πὶ [868618] ποοά, 
21 βἰδπάϊηρ ἃρ. ΤῈ] οὔα Ὀοὰτά τσα8 ἴδῃ οὐ ΪΒ, δηὰ (μ6 Ὀτοδαϊα οὗ 8 [6808] 
22 ὈοδΙὰ ομ6 οὐδ] δηὰ 8 ΟὨθ [686}}} Ὀοαιὰ μδἃ ὕπο ὕθῇομβ, θαυ 11}Υ ἀἰδβίδηϊ 9Π6 
28. ἔγοπι δῃοίθοῦ : ὑδ08 ἀϊά ἢθ ΤηΔῖκο [ὉΓ 84}1 (89 θοδγαβ οὗ (6 ἰδ06 6. ᾿Αμαβοσηδᾶθ 

θοαγάβ [πὸ ὈΟΔΓΑΒ] [ῸΣ {86 ἱδΌθσ8616; ὑπο Ὀοδγαβ ἴον [86 βου ε46 δου νδγά : 
24 Απά [ΌΓ βοοκοίβ οὗ βῖ]γοΣ ἢθ τηδὰθ Ὁποῦ (86 ὑἸΘΏΓΥ ὈΟΔΙῸΒ; ὅτο βοοκοίβ ΠῈΣ 

016 Ὀοδτὰ ἴογ' ἷἰβ [118] ὕπτο ὑθῇοῃβ, δηα ὕπνο βοοῖκοίβ ὉΠῸΘΥ δ οί μο᾽ ὈΟΔΓΙα [ὉΣ Εἷβ [118] 
25 ὕτο ἴθρῃοηβ. ἊἈἀπά [ὉΣ (86 ΟΥΒΟΥ βἰ4θ οὗἩ {π6 ὑβθργῃδοϊο εὐὐλίολ ὦ ἰοναγὰ [86 που 
26 οοὐποῦ [Δ ὈΌΘΓΠΔΟΪ6, [86 ποιίμ 5146], 6 τηϑὰθ ὑθηςν Ὀοδγάβ, πὰ {πον [ΟΡΥ βοςκοίβ 
27 οὗ ΒΥ ; ὑπο βοοκοίβ ὉΠ οὴ6 Ὀοδγὰ, δηα ἔνττο βοοίκοίβ ὑπὰοσ δηοίμον Ὀθοασά. Απὰ 
28 ἴον {Π6 βἰἀο8 [γ687] οὗὈ ἴδ: ἱΔὈΘΥΏΔΟ]9 τοριπναγα μ6 τη840 βἷχ Ὀοασάβ. Απὰ πο θοδσγαβ 
29 τηϑάθ [6 [ὉΓ [}10 ΘΟΓΏΘΙΒ οὗ [86 [ΒΌΘΓΠΔΟ]Θ ἴῃ {86 ὕπο 81468 [[Π60 Σ6Δ7]. Απά [ΒΘΥ͂ ΓΘ 

ΘΟΌΡΙΘα θοποϑίμ, δηὰ οουρ]οα ἰοροίμον δὲ [86 μϑϑὰ ἰμογϑοῦ, ἴο ὁῃ6 τίς [ἀουῦ]6 Ὀ6- 
ποδί, δηὰ {Π6Υ ἼΘΓΘ ἰοροίμο ̓  ὮΟΪΘ ὕΡ ἴο [86 ἴον οὗ ἱΐ, πο {πο ὅγεὶ ΠΗΒῚ ἐΕΩΣ 

80 δ6 αἰἱὰά ἴο Ὀοίὰ οὗ ἔοι ἴῃ [840] θΟΐᾺ [Π6 δοσοθ.Ό ἀπὰ ἰβοσο ποθ αἷρῶὶ γα β : 
δηα (πο ῖν βοοίκοίβ 100 γ6 Β᾽ χύϑοῃ βοοϊκοίβ οὗ β ἵν [βοοϊκοίβ οὐ βίο, εἰχύθοε ϑοοκοίβΊ, 

81 ὑπο ΘΥΟΣΥ͂ ὈοδΓὰ ἔν βοοϊοίβΌ Απά Πὸ τηδάθ δΥὺβ οὗ βῃϊτ1πὶ [8686184] ποοὰ ; ἔνθ 
92 0Ὑ ἰ86 ὈοΔΙΓαβ οὗἉ [16 Οοηθ 848 οὗἨ ἐδο {ΌΘΓ8616, Απὰ ἔνο ὈΔΓΒ ἴου ἰῃ6 Ὀοδγὰβ οὗ [89 

οὗδοῦ εἷάο οὗἨ [86 ἱβῦθοσῃβοϊο, διὰ ἔγο Ὀ81Ξ [ῸὉΣ (6 Ὀοαγάβ οὗ [6 ἰΔΌΘΓΠΔΟΪΘ ἴον {86 
38 εἰάοθ [Γ681] πεδίπνδσά. Απὰ δο τιδᾶθ (86 τ] 41]6 ὈδῚ ἰο βιοοῦ [ῃγοῦχῃ [ρ888 δΙοῃν 
84 δὲ ἰμο χυἱαα]6 077 {86 θοδγάβ ἔγοια ἐδ ομθ οηὰ ο {89 οἴμοσ. Απᾶ ἢο ονουδι ἃ {1 

Βολτάβ πὶ ρο]ά, δα ταδαθ {μποὶν σίηρθ οὐ ρο]ά ἐο δ [[Ὁ7] ρἴδοοθβ ἴον {86 ὈΔΙΒ, δῃὰ 
ΟΥ̓ΟΣ] αἰ α (9 ΜΠ μο]ά, 

Ο.--τΤἸῊῈ ΨΕΙΙ, ΑΝῸ ΤΗΕ ΒΟΒΕΈΝ. 

γεκμα. 86-88. 

885 Απάδο πιδᾶθ 8 [[86] τοὶ] οὐ Ὁ]06, απ ρυγρὶθ, δπᾶ ςοδυϊοί, δηὰ ἤποι  πἰηοα [1Π6} : 
ευὐἱὖ, ΘΠΘΓΟ ΙΒ τηϑαθ δο 1( οὗ συπηΐπρ του Κ πε παμίαῖ, [86 νοῦ οὗ 8 β1}} τ δυ ΟΣ 

8606 τηδᾶθ δο 1{].Ὺ. Απὰ δ τηδάο ἐβογουπίο [Ὸγ 10] ἔουγ Ρ111Δ 78 οὐ βιι πὶ [6ο8ς]8] τοοοά, 
διηα ονουΐδ!α ἱμοπὶ τ ΡΟ] ἃ : (μοῖῦ ΒΟΟΙΒ τσογα οὐ φοϊὰ ; δηὰ 6 οϑϑί ἴῸ0γ ἔμεπὶ [00 Γ 

87 βοοκοίβ οὗ βῖνοσ. Απᾶ ἢθ τωϑδάθ δὴ μιδηρίηρ [8 ΒΟΓΘΘῺ] ὉΣ [09 ἰδ ΓΏ8016 ἀο00Γ 
[ἀοον οὗ μα ἰθῃ1] οὐ ὈΪ0.6, δῃα ΡΌΓΡΙΘ, δηά βοδυ]ο, δῃὰ πο πὶ ποα ᾿ἰηθη, οὗὨ μ66616- 

88 σνόοῦκ [Πἰπϑρ, δι Ὀσοϊάογοα σόοσκΚ] : Απά {ἢ6 ἄνο ρΡ111]8γ8 οὗ δ τὶ (ΠΟΙ ΒΟΟΚΒ : δηὰ 
Β6 ον] αὶ ποῖν ΠΡ ὕΟΙΒ [080Ρ108]8] δηὰ (μποῖν Π]]οἰβ [γτο8] ψΠῸῈ ρο]ὰ ; Ὀυΐ [884] 
{μοῖν ἔνο βοοϊκοίβ τῦδγ6 οΓ ὈΓΆΔΒ, 

Ὦ.--ΤῊ ΑΒΚ ΑΝῸ ΤῊΕ ΜΕΒΟΥ-ΒΈΑΤ, ΑΝῸ ΤῊΒ ΟΒΕΒΟΒΙΜ. 

βαρ. ΧΧΧΥ͂ΙΙ. 1-9. 

1 Απα ΒοΖαῖοϑοῖ πδᾶθ (δ 6 δὺξ οὐ δ πὰ [868618] τψοοα : ὕπο συ 5 δᾶ 8 Π8]} τσαϑ 
[86 Ἰοηρστὰ οὗ 10, δά ἃ οὐδὶξ δῃὰ ἃ Β4} [86 Ὀγοδα τ οὗ 1ὑ, Δηα 8, οὐ] δΔηα 8 Β410 [86 

4 [1δῆξὸ σϑη θοῦ ΓΒ9 “μὰ οΥ̓͂ αχρίδείου," δη ἃ σϑζωδυῖη ἐπαὶ ἴπ9 ἴσια “ ἰ8 δὸ ἀ 80] ἴο ἰγδυοῖοῖο τῖτῖι οσιο ψνοσὰ δὲ 

(6 ἴθ ποῖὴῶο ΤΣ." ΙΤιαϊβετ'α του δοσίηρς, Οπαδεηδίιλὶ (“ ταογογ.δοδὲ "), Βο δοϊηπιθη δ δὲ ΘΟ νου τ δυο Δ ΠΥ [86 ταδὶ 
τ. 

ἐρβυία ὑ: Βαϊ [0 [6 φυαεδέοδθ]9 τ ΘΕΟΣ ΟὯΘ ΟΒΏ ῬΓΟΡΟΣΙ͂Υ οὐ ὈΪη9 ἔδο ΟΣ Α] δϑὰ ἐἶ ᾿ορίοδὶ ἰῺ ἃ ἰσδυβιδιίου, δο 1δοκο 
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2 Βοῖρῃύ οὗὑ: Απά ἢθ ονου]αὶά 1 τὶ ρυγΘ ροϊά τὶ ῖπ δηθὰ πὶ βουΐ, αηα τοϑᾶθ 8 
8 ογόψῃ [τἰπι] οὗ ρο]ά ἰο [107] ἰξ τουμὰ δϑουῖ. Απά ἢο οδϑί [Ὸγ 1Ὁ ἴΟῸΓ τίηρβ οἵ ρο]ᾶ, 

ἐο δ6 8εΐ Ὁ ΤΠ τῇ 087] ἐδ6 ΟῸΓ ΘΟΓΏΘΙΒ οὗ ἰὑ [118 ἴουγ 667; δυϑὰ ὅν ΓηρΒ ὉΡΟῺ (89 
4 οὁῃ9 5ἷ4ο οἵ ἴΐ, δηὰ ὑνο τἴηρβ ὍΡΟΙ {86 ΟἰΠΟΓ 8146 οἵἉ 10. ἃ 6 πι869 βίϑυββ οἵ βϊΐ- 
δ ἐΐπὶ [Δοδοΐ8] ποοά, δηα ονϑυ δια ἰμθηὶ π]} ρο] ἃ. Αμᾶ δθ ραυΐ {{9 βίανοβ ἰῃΐο {μ9 
6 τσἴηρβ ὉΥ [0}] [86 Β᾽4685 οὗἉ {π6 ΔΥκ, ἴο Ὀθδᾶγ [16 ἀΙκ. Αμπάὰ δὲ τηδά6 {δ [8] ΤΩΘΓΟΥ͂- 

ϑϑαΐ οὕ ρυγο ροϊὰ : ὕπο δὲ ἐ8 δὰ ἃ ΒΑ]  τυαϑ ἴπ6 Ἰοηρὶμ ὑμογθοῦ, πα ὁμα οὐδὶΐ δπά 
᾿ 8 Βα] ἢ εἶδ Ὀγοδαῖ ἐμοσθοῦ Απά ἢ τηδάθ ὑνο ομοσ ἱτη8 [ΘΓ Ὁ] οὔ ρο]α, θδδίθῃ 

ουξΐ οὗ ὁῃ96 ρΡίϑοβ [οὗ θδϑδίθῃ σου Κ] ταϑάθ ἢ ἐμθη, ου [80] [16 ὑνχο 6η68 οἵ [8:6 ΤΩΘΓΟΥ- 
8 βϑοδί. Οὔ οβοσγὰ ου (Π6 ϑῃὰ ου (ῖ5 βδἰά6 [δὲ {86 οπθ 647], δα δῃοίθοῦ [01η6] οἢ6- 
ΤᾺ οἱ {80 οὐδόν οῃὰ οἡ ἰῃδὶ βἷάο [ἱ {86 οἵἴμοὺ 6π47: ουἱὐ οὗ [οὗ οΠ6 Τιρτο Μ10}} (ἢ 9 

9 τηογογ-ϑοδὺ τηϑαθ Β6 {860 ΟμΟΓΟ ἰπῚ8 οα [8] ὑπ ὕνο 6η48 ὑπογϑοῖ. ἃ [80 οβογυ- 
Ὀἱπιθ [Ομ σα ὉΠ} βργοδα ουὐ ἐλοὺγ νἱηρβ οἢ ρα [ΡΜ Ἀ͵68], ἀπά οονεγοὰ [οονϑγϊηρ] 
ψ0} ΠΟΙ ΜΪΏρΡΒ ΟΥΟΣ [ὙΠη98] [86 τηογογ-Βοδί, τ ἰτἢ [μ6}} ἴβοοβ ὁπ6 ἴο [0788] 8Πο- 
ΠΥ: ούδη, ἴο ἴμ6 τηοτογ-βοδύπασα [ον Αγὰβ [86 ΠΠΘΣΟΥ ΘΟδ.] Μ6͵Θ (δ 6 068 οὗ [86 οἰι6- 
ΤΟΒΙΠΙΒ [ΟΠ ΘΓΌΒΙΠ1]. ; 

Ἐ]..-ΤῊἙ ΤΑΒΙῈ ΑΝ ἹΤΗ ΨΈΒΒΕΤΙ,Ά. 

ΨεπΒ. 10.-16. 

10 Αμπάδοπδάο [86 80 ]9 οΓ ΒΕ {πὶ [ἀ68618] ποοά : ἔτο σα 108 τῦαϑ [86 θηρία (Βογθοῖ, 
11 δπά ἃ οὐδ᾽ (86 Ὀτοδα ἢ ἰμοσϑοῖ, δηα ἃ οὐδὶῖ ἀπὰ ἃ μα] [86 Βοῖρῃ ὑμογθοῦῖ: Απά ἢθ 

ονου]ὶά 1ὑ τι ρυγο ΡΟ], δῃὰ τηδάθ ὑἱπογουηΐο ἃ ογοόνψῃ [{ῸΓ 1 8. ΤΠ] οὗ ρο]ὰ σουπὰ 
12 αῦουί. ΑἾΪδο [Απὰ] 6 τηδάϑ ἐμογϑοαηίο [10Υ 10] ἃ Ὀοσάοὺ οὗ δὴ [8] Ββαπάργεδαι 

τουπά δθουΐϊ; δηά τηδαθ΄ ἃ σσόψῃ {τ|Π}] οὗ ρο]αά ἔῸσ [86 Ὀοσγάοῦ {μουθοῦ τουπά δθουΐ, 
18 Απὰ διδ οδϑὺ ἔον ἰῦ ἴουγ ΓηρΒ οὗ ρο]ὰ, δῃὰ ρυΐ [86 τπρβ ἅροπ [8] [86 ΤΌΣ ΘΟΥΏΘΙΒ 
14 τμδὖ τῦογ6 ἴῃ [0η] ὑπο ἔθου ἰδού [ποσοοῦ, ΟΥΘΡ δρϑιηβί [Ο]οβο Ὀγ] ἰδ Βογάϑυ σσογὸ [86 
15 σίησϑ, (Π6 ΡΙδοοα [ὉΡ ὑπ βίανοβ ὕο 68. [86 ἰ8016.Ὀ Απᾶ Ἐθ 6 {86 βίδναϑδϑ οὐ β]0- 
16 εἴπ [8οδοῖ8] ποοά, δηα ον διὰ ἔποπα πὶ ρο]ά, ἕο Ῥθαν ὑπ6 ἰ80]16. Απᾶ ἢδ τωδᾶθ 

[8.6 γ65386}8 τ ΠΙΟᾺ τοῦδ ΡΟΩ ἴΠ6 {40 ]6, 18 ἀἴΒῃ68 [18 Ρ]4068], Βα δ ΒΡΟΟΙΒ [1{8 ΘῸ05], 
δηά τ ΠῚ ὈΟΜ]8, δημα ΐ8 ΘΟΥΘΣΒ ἴο ΟΟΥοΣ ΜΠ Πμ4] [18 βδροηβ ἴο ΡοὺΣ ουΐ πὶ[}], οἵ 
Ῥυζο μοϊά. 

Ἐ'.-.-ΤῊ Ε ΟΑΝΌΙΕΒΤΙΟΚ ΑΝῸ ΤῊΞ ὉΤΈΝΒΙΙΒ ΒΕΙΟΝΟΙΝΕ6; ΤῸ 17. 

Ψεββ. 17-24. 

1 Αμπὰ δ6 πηδῆδ [86 οΒπα]οβίοΚ { ΡῦΓ6 ροϊὰ : οὗ Ὀοδίθῃ σοσκ τηδαθ 6 {86 ὁ68Ππ679- 
βίϊοκς ; δὶΒ βῃδῆῖ, δῃα ἷἶβ Ὀγϑποῦ, 18 Ὀον]5, 8ἷ8 Κπορθ, δα ἰδ ονγοῦβ, οτο οὐ [86 
Β81Ὼ6 [(86 σϑηα] βίο Κ, 118 Ὀ456, δηὰ 15 Βῃδίν : 116 συ ρθ, 118 Κποῦθ, δα 118 ἤοΟΣΒ Τα ΣΘ 

18 οὗ οὔθ ρίϑοθ σὴ 11]: Απα εἱχ ὈγΆΠΟΒοα ροΐηρ ουΐ οὗ [Π6 δ᾽466 ἐμογϑοῦ; [Πγ69 
Ὀγϑηοθο8β οὗ {Π6 οδηα]οϑίοϊς ουὔυὐ οὗὨἨ {Π6 ὁὴ6 8146 ἐμογϑοῦ, δπὰ ὑδγοο Ὀγϑῆοθῃοθ οὗ (ἢ6 

19 σδηα]ορίοῖς οαΐ οὗὨἨ ἴμ0 Οἴου 5146 ὑμογοοῦ: ΤΉγοο θον]α τηδαθ δῇ {86 ΤἈΒῃΐοῃ οὗ 
ΔΙ πὯ8β ἰὴ [ΤὮΓ60 ΟΡ τηϑδάθ Ηἶκα δ᾽πηοπα- Ὀ]Οβθοηβ 007] ΟὯ6 ὈγβπΟδ, ἃ Κῆρ 
[Κη0}] δῃὰ 8 ἥονοσ; δηὰ ἰἤγϑθ θ0.]8 τηδα 6 116 δἰτλοηαβ ἰῃ [8]ΤὩ 0 -Ὀ]ΟΒΒΟΤΩΒ 01] 
8ΠΟΥΒΟΣ Ὀγδμοῖ, 8 Κῆορ [Κη00] δὰ ἃ ἥονοῦ : βο ἐβγοιυρδουΐ [1017] (86 δὶχ ὈΓΔΠΟἢ 65 

20 ροΐϊῃρ ουὖῦ οὗὨ ἐμ6 οδ μα ]οβοΚ, - Απὰ ἰπ [08] [6 σΔΌ ἀ]ΘΒΌΟΚ τὐογα ἴΌυΣ ὈΟ 18 [608] 
Π.866 ΠΠ͵ὸ δἰ πη πα 8 [Δ] πο -Ὀ]ΟΒΒΟΙΏΒ], 18 ΚΠΟρΒ [118 ΚΠΟΌΒ], δπα Β18 [118] Βοτοτ: 

21 Αμά ἘΠῚ [Κη0}] ὕὑπᾶδὺ ὑτο ὈΓΆΏΟΒ68 ΟὗὨ [86 βδηη6 [οὗ ὁη6 Ρῥίθοϑ ψίῖὰ 1.7, δηά 8, 
Κπορ [ΚΠη00] ὉΠῸΟΡ π0Ὸὺ ὈΓΆΠΟΙ 68 οὗ (Π6 βδῖὴθ [οὐ οὴθ ρίθοθ ψἱ ἢ 10], ἃπα ἃ ΚΠΟΡ 
[ΚΠΟὉ] ὑπ ον ἔνο ὈΓΘΏΟΒΘΒ οὗ (86 βδῖηὴθ [οὔ οὔδ ρίϑοθ τὶ 11], δοοοταϊπρ ἰο [07] 

22 [86 ΒἷΧ ὈΓΆΠΟΒΕΒ ροΐηρ [[Βδὲ 20] ουὖἱΐ οὗ. ὙΤοὶΣ Κηορϑ [ΚΠ0Ὁ8] δηά ἐμ εῖν ὈΥΒΏΘΉ 65 
ἍΓΙΟ Οὗ [86 βδῖὴθ [οὗ ὁΠ6 ῥίοοθ τ] 10]: 81] οὗἉἨ 10 τνσα8 ὁη6 Ὀδδίθῃ πΟσΚ οὗ ρυτο ρο]ά. 

28 Απά [6 πιδ9 ΒΒ [118] βοσϑῃ ἰδ ρθ, δηα ᾿18 [118] θη 8 ΣΒ, δηα ᾿ἷβ [118] Βηυ Π ΒΗ 68, 
24 οἵ Ρυτὸ ροϊά, Οὗ ἃ ἰαδϊϑηΐ οὗ ρυγο ροϊὰ πιδαθ δἈθ ἰΐ, ἀπά 411 ὑπ6 γὙ688618 ἐΒοσοοῖ. 

α.--ΤἸῊῈ ΑΥΤΑΒ ΟΕ ΙΝΟΙΝΒΕ ΑΝῸ 115 ΑΡΡΟΒΤΕΝΑΝΟΕΒ. 

γοτβ. 26--29. 

25 Απᾶδο τηδάθ [86 ΏΟΘΏΒ6 ΔΙΓΔῚ [8087 ΟΥ̓ ᾿ἸΠΟΘΠη56] οΓἹ ΒΗ1{{1πὶ [8680184] ποοᾶ : (86 
Ἰοησίμ οὗ ̓ ( τοαϑ ἃ ουδὶΐ, ἀηα {86 Ὀγοδάθ οὗἉ δ ἃ οὐδὲν; ἐξ τοαϑ Τουγβαῦδγα; δῃὰ ὕτνο 
συ 18 τσαϑ (6 ποῖρμί οὗ 10; [86 ΠΟΥΏΒ ὑῃμογϑοῦ πογο οὗ {η6 βαωθ [οὗ οπϑ ρίθοθ ψἱ ἢ 

26 1]. Αμὰά διὸ ονϑείδια 1ὖ πιῦὰ Ρυτο ρο]ά, δοίδ, [ρ0]4,] [86 ἴορ οὗ 1ΐ, ἀμὰ (86 βἰάοβ 



184 ἘΧΟΡΌΞ. 

ὑπογοοῦ τουπά δρουΐ, δῃὰ [6 Πογῆβ οὗ 1: 8190 Β6 τηδάθ υπίο [[0γ] 1ὑ ἃ Ἅσσοῦσπι [τἰ πὰ] 
21] οὗ ρο]α τουπὰ αδῦουξ. Απά [6 πιδάθ ἔνο τΐηρϑβ οὗ ρο] ἔοσ 10 ὑπάϑν {86 σγονσι [τἰπι]. 

τΒογϑοῖ, ΟΥ̓ {86 003ἴἔὐ ΘΟΥΠΘΣΒ [0η ἐμο ὑπο Η8} 8] οὗ 1, ἀροη {89 ἵτο βἰάθβ ὑμπϑσγϑοῦ, ἴο 
28 Ὁ [[ὉΓ] ῥ΄δοο8 ἴον (Π6 βίδυϑ ἴο θθδν ὑ τι ῃ841. Απά Ἠθ6 τηδᾶρ {Π6 Βίαγοβ οὐ β 11 πὶ 
29 [8ο80]8] ποοά, δῃὰ ονου δἰ ἐμ πὴ τ ἢ ρο]ὰ. Απά μ6 πηδᾶβ {86 ΒΟΥ δῃοϊπεϊηρ, ΟἹ], 

δηᾶ [86 ΡυΓΘ ἴπόθηθο οὗἁ βυθοί βρῖοθθ, δοοοσάϊηρ ἴο [86 ποτὶ οὗ [η9 ΒρΟΙΒΠΘΟΔΥΥ [ΒΡ]1068, 
[86 ψοτκ οὗ [89 ΡοΟΓΌ ΘΓ]. 

Εἴ.--ΤῊΗΒ ΑἸΤΑΒ ΟΕ ΒΟΒΝΤ-ΟΡΕΕΒΙΝΟ ὙΙΤΗ 1785 ὈὉΤΕΝΒΙΙ͂, ΑΝ ΤῊΝ ΓΑΥΈΕΒ. 

ΟΕ λρ. ΧΧΧΥΠΙΙ. 1-8. 

1 Απάδο πηδᾶο (86 Δἰίδγ οὗἉ Ὀυγηΐ-οὔετίηρ ο εἰ ἐπι [6868] τψοοά : νο οὐ 108 τσαϑ 
89 ἰομρίμ ἐδογοοῦ, μὰ ἔνο οὐ] 5 [π6 Ὀγοδα ὑπ θοῦ; ἐξ τῦαϑ ἰΟυτϑαῦδγα; δπὰ [Πγθ6 

2 ΟΌΡ18 (δ6 Ποϊρσμΐ ἱμοσθοῦ Απὰ δ ηδάθ {86 ΠοΙπβ ὑμογθοῦ οἢ (16 ὉΠ, ΘΟΥΏΘΓΒ οὗ 
0; [80 ΠΟΥΙΠΒ ΒΟ Γθοῦ τ σο οὗὨ [86 βδῖη6 [οὐ ὁμ6 ρῥΐθοθ ψιὰ 1]: δῃα μ6 ονϑ δια 1 στ} 

8. ὈΓΆΒΒ [οΟΡΡ6 17]. Αμπᾶ δ δά 81] {86 γοβϑοὶβ οὗ [86 δ᾽ ίδσ, (86 ροίϑ. δῃὰ (ἢ Ββονοὶβ, 
δηἃ (86 Ὀδβίη8, απά [86 ΗΘΒ ΒΒ ΟΟΪΚΒ, δπᾶ (86 ἤτθ- Ρ8 18: 811 [{πὸ γ688818 ὑμδγθοῦ τηϑαθ 

4 Βο οΥ̓ ὈΓΆ88 τοῖν . ΑἈμπά Β Ιη849 [Ὁ0Υ [Π6 Δ|ΔΓ 8 Ὀγδζθὴ σταΐο οὗ ποίνοτκ [8 
ταίηρ οὗ ποίου οὗ ΘΟΡΡΕ] ὉΠΟΥ͂ [86 Θοηρδ88 []Ποἀρ67 {μογϑοῦ θοηθδίῃ απίο {89 

δ᾽ τηϊάβέ οὗ 10 [τοϑδοβίηρ ἴο [ῃ6 τη146]9 οὗ 1]. Απάὰ Β6 οβϑὶ ἴΟῸ σίηρδ ἴοσ (86 ἴουγ οπἀβ 
᾿ [ΘΟΥΠΘΙ8] οὗ [86 ρτγαύθ οὗ Ὀγᾶββ βοορ δῦ ρτϑίίηρ], ἐο δδ [[0Υ] Ρ]Δ068 [ὉΓ {80 βίαναβδ. 
6 Απὰ Β6 πιδᾶ6 {μθ βίδνοβ οὐ βῃϊ{1πὶ [868014] ποοά, δηα ονοῦϊδι ἃ Βοπὶ τὶ ὈΓΔΒ5 
7 [Π0ΡΡ617]. Απά δ ρυΐ [86 βίανεβ ἰηΐο {86 τἱῃρβ οἢ [86 δ᾽ 468 οὗ [86 ΔἸίαγ, ὕο Ὀθδσ 
8 ὙΠ0Π4]; Βθ τηδαθ [86 8108. μα 10] ΒοΙ]ονν τι Ὀοδτᾶβ. Απά μΒ6 τωδᾶδ {86 ἰδιύου 

Ο9Γ Ὀτδ88 [ΠΟΡΡΘΓ], δηὰ [6 οοὐ [0886] οὗἁ 1Ὁ οὐ ὈΓΑ58 [ΠΟΡΡΘΓΊ, οὗἉ [Π6 Ἰοοϊκῖηρ- 8568 
οὗ ἐδ εὐοηνεῖ, ἈΒΒΟΙΔΌ] Πρ, ΒΊΟΝ Δββοι δ] 6 [}6 Βουνηρ Ἰτοπιθη, ὙΠῸ ΒΟΓΥΘΑ] α (Π0 
ἄοογ οὗ [6 ἐΔΌΘΓΏΔ0]6 οὗ [6 οοηρστορδοη [ὑδπΐ οὗ τπιϑοῃρ]. 

γεγ. 9-20, 

9 Απάᾶβδθ τηδάο (Π6 οουχῇ : οχ [07] [86 βου! κἰάθ βουϊππτατὰ [π0 Βαπρίηρ οὗ (89 
10 οουτί τῦογὸ οἵἩ Βηθ-ὑπὶποα [᾿ἴποη, δὴ [8] Βυπαάγοα οὐδ 8: ΤὨοῖν Ρ1Π18 78 0076 ὑπ ΏΪΥ, 

ες 88 {86 ]Γ ὈΓΆΖΘΩ [ΘΟΡΡΘΓ] ΒΟΟΚΚοίβ ἐπ ΕΥ̓; (86 ΠΟΘΙ οὗὁὨ [86 Ρ111ὰγ8 δηὰ ἐμοῖν Β]]ο 8 
11 [το( 8] τυογ6 9 Β͵νογσ. Απά ἴοσ (86 πουί βἰάθ ἐδ λαπισίποθ τὐογ6 δη. [5149 8] Βυπάγοα 

ΘΟ 18, {μι οἷν ΡἸ]Π]ΑΥβ τὐογ6 ὑπϑηΐυ, δηα {πο ῖν βοοκοί οὗ Ὀσγαβθ [Θ0ΡΡὈ617] ὉΝΘΏΪΥ ; ῃ9 
12. ΒοοΙκα οὗ [86 Ρ1Π|8τ8 δηά ἐμοὶν Β]]οίβ [τοὰβ] οὐ δι ἵνοσ. Απά [ἴὉΣ ᾿ϑῃ γοϑί 5146 τοῦγὰ 

Βδηρίηρδβ οὗ ΒΗ͂Υ οὐδ, ἐμοῖσ Ρ1]]|δγθ ἔθη, δηα ἐμὶν βοοϊκοίβ ἔθῃ ; {89 Ποοῖβ οὗ {86 
18 ΠΣ δη4 {μοῖν Η]]ο 8 [τοῦε] ο δῖ ῖγοσυ. ᾿πά ἴον (86 δϑϑί β'άθ οαϑιπαγὰ ΒΓ οὐ Α. 
14 ΤῊΘ μδηρίηρβ ἴογ [ἢ 016 5149 οὗ ἐδ σαΐδ τυογ6 ἢΐδθι οὐδ 5; ὑποῖν ΡῚΠ|6τθ ἰπγϑο, ἀπα 
16 {μποὶγ βοοϊζοίβ ἰῃσθθ. Απά ἴον (86 οὐδοσ 846 οὗ {μ6 οουτί ραΐθ, οὔ {818 βδηὰ δὰ 

ἰῃαὶ μαπά [8Ξ:᾽ο ἴ0γ (80 οἱδοῦ 8146; οἡ {μἷ8 παπᾶ, δηὰ οὐ (δὶ μδηά, ὈΥ [86 ψδίθ οὗ 
ὑπ οουτί], τῦογ6 Ὠδηρίηρθ οὗ δἤϊθοῃ οὐ 8; ὑπ ῖν Ρ1]] γα ὑὮτοθ, δα ἰμοὶσ ϑοοϊκοίβ 

16 ἴἴγοο. 41} [80 Βαηρίηρβ οὗ (86 οουτύ τουπᾶὰ δὐϑουΐ τῦογό οὗ βηο πιποα Ἰΐπρη. 
17 Απά (δ βοοϊκοίβ ἔον ἐδ Ρ1]18 78 τῦογα 0 ὈΓΔ85 [ΠΟΡΡΘΓ]; (86 ΒοΟΙκΒ οὗἩ {89 Ρ1118γ8 δυὰ 

{μοῖν Ε]1οἰ8 [Γ0 48] οἱ Β] νον; δῃὰ {86 ονθγίυϊηρ οὗ {μοῖτ οί ύοτβ [Δ ρ108]8] οὐ Β|] γεν ; 
18 δῃὰ 8]] [86 Ρ111δγβ οὗ [86 δουτί 10676 ΒΙΠοὐδὰ πέρα [Ἰοϊποά τη} τοῦβ οΥ7 βῖϊνορσ. Απὰ 

18:6 δηρίηρ, [ΒΟΥ66Π] [ῸΓ ἴδ6 ραίθ οὗἁἨ [86 οουγχῦ τὐα8 πορά] πους [οι γοϊἀογθα σπΟΓΚΊ, 
9 ὈΪυθ, δῃα Ρυγρ]ο, δηα βοδυϊοῖ, δηὰ πο πἰποά ᾿ἰηθη : δηα ὑνθαΐν οὐὈΪ 5 τῦαδ [86 
Ἰοηρίι, δηὰ ὧμο εἷσῃξ ἴπ [ῃ9 Ὀγοδάτἢ τὐαϑ ἔνο οὐ] 9, ΘΏΒΎΘΓΒΌΪΘ [ΟΟΙΓΕΒΡΟΠΑΪῺρ] 

19 ἴο ἐδ μδηρίηρβ οὗ (9 οουτί. Απά {ποὲγ ῥ᾽ 11 Δ γ8 τὐογ6 ἴουγ, δηὰ {Π:6 1} ΒΟΟΚΘΙβ οὐ Ὀγδββ 
[οορΡρ61] ἴθαγ; [6 ]γ Βοοῖκβ οὐ εἰ γοσ, δμὰ ἴμ ονυθυ υΐηρ οὔ {πον οπδρίίοτβ [08 1{8]8] 

20 δὰ {μοῖρ 811οἰ8. [το 8] οἔ β! γοσ. Απᾶ 4}} 186 ριπβ οὗἩ [86 ἰΌθγῃδο]ο, δπά οὗ [860 
οουχί τουῃα δρουΐ, 1τ06γ6 οὗ ΌΓΆΒΒ [ΟΟΡΡΘΓ]. 

δ.--ΑΜΟΥΧΊ ΟΕ ΤῊΞ ΜΕΤΑΙ͂, ὉΒ8Ὲῦ. 

, οΣα, 21-}. 

21 ἘΤῊΪΒ 18 {π9 βαῃ οἵ [ΤῊἼ:686 δ΄ ἔπ διμουμπίβ [0] (86 {8 ΌΘΥΠ 8016, οὐόπ [86 {Δ ὈΘΓΏΔ6]Θ 
ΟΥ̓[οὔ [86] ὑθθΕ ΠΟ ὨΥ, 88 ἐν τγ8 [{Π6Υ 66} οουηίοα, δοοογάϊηρ ἴο [Π6 οοτητηδπατηθηὶ 
οὗ Μοροβ, [ον [π6 βεσυΐοθ οὗ [86 [ον ύοθ, Ὀ. (89 μαπὰ οὗἩ Πμδππαγ, βοη ἴὸ Αδγοῃ, 180 
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22 Ῥτὶοδί. Αμῃα Β624166] {86 βοῃ οὗ ὕὈγχί, (δο βου οὗἩ Ηΐυτ, οὗ (δ ὑγῖρο οὗ πα 8}, ΤηΔ 49 
28 8}} (δαὺ Φοβονδὴ οομμμδηἀοα Μοβοθ. Απάὰ στ Εῖπὶ τυαϑ Α ΒΟ] Δ Ὁ, βοὴ οὗἨ Αἢ.188- 

ΤΩΔΟΉ, οὔ {86 ὑτῖδ6 οὗἨ ΠΔῃ, δὴ Θηρτανοσ, δπα 8 οὐπηΐηρ που Κιηδη [8 Β]κ}11Ὁ] ΤΘΔΥΘΓΙΊ], 
84 80 ΘΠ ὈΤΟΪ ἀΟΓΟΥ ἴῃ Ὀ]υ6, δηὰ ἴῃ Ρρτρ]ο, δα ἴῃ βοδυ]οί, δηα ὅπ Ἰἰπθη. 

24 ΑἹ] [δ μχο]ά ἰμδὺ ν8 οοουρὶοα [864] ἴογ (86 σψόοτκ ἴῃ 8]} [86 ποτῖς οὗὁἩ 1[Π6 ΒΟΙΪΥ͂ 
»ζαοο [Βα Ὀ οἴ 1}, ασϑη [6 ψο]ὰ οὗἨ 86 οἸΥΪηρ, τγὰ8 ὑυθΏΥ δηα ἢἷπο ἰδ] οηΐ8, δηἋἃ 

25 βούϑπ δυηάγοα δπὰ (ΒΤ ΕἸΛΉΤΕ, ΔΙΤΟΥ [86 8586 116] οὗἨΪ86 βαποίυδτυ. Δηά (80 δ ἔν 
ΟΥ̓ [μη ὑπαὶ τ γ6 Πυτηθοτοα οὗ 086 σΘομρτορδίίοη τῦαϑ 8η [8] Βυπαγοά ὑδ θηΐ8, πὰ ἃ 

ς ὕΠουΒβδηα βούϑὴ Βιυηάτγοα δηα ἐΓθόβοοσο δηά ἤϊἴϑθηῃ βῃοίζοὶβ, δέῸΣ (89 ΒΏ6Κοὶ οὗ {86 
206 ββῃοίυδη : Α ὈΟΚδἢ [ῸΓ ΘΥΘΙΥ͂ τλδη, ἐλαξ ἐδ, μ41} ἃ 886 .κθὶ, δοι. [8 βῆ6ϊκοὶ οὗ (89 

ΒΒΠΟΙΌΔΤΥ, [ῸΓ ΘΥΟΣΥ͂ ΟὨΘ ἰδμδὺ τϑηῦ ἴο θ6 [ρϑβϑϑαὰ οὐϑῦ ἴο ἔβγῃ ἐπδύ 6 Γ6} ὨυτμλθοΓεά, 
ἔτοτῃ ὑπ ΠΥ ΥΟΔΥΒ Ο]α δηά ὑρναχά, [ὉΓ βὶχ Βυπάγοαά ὑμπουβαπμα δηά ἰῆσχοο ἱμπουβαηα 

27 δῃηὰ ἔνο δυπάγεάα δηά ΠΗ͂ πιθόη. Απαὰ οὗ {86 δυπαγοα Δ] 68 οὗ ΒΟΥ ἬΘΓΘ Οϑδβί 
18:6 δοασϊκείβ οὗ {86 ΒαῃοίθδτΥ, δηα (Π6 βοοϊκοίβ οἵ (6 νε]]; δὴ [84] υπαγρα βοοϊκοίβ οὗ 

28 [[0Υ] μ6 Ὠυπαγοά Δ] 68, 8 ἰ8] πὶ [ὉΣ 8 βοοκοῖ. ἀπὰ οὗ πο ἐμβουθαηά βονϑὴ πυη- 
ΒΕΥΘΗΪΥ 8δηα ἤνο δλοζοῖίβ Ἦθ τωϑθ βΟΟΙΒ [0 [86 Ρ1]1418, δ ονϑυ] δἰ ἃ {Ποἷγ Ομδρ]- 

29 ἰογβ [οδρὶ{88], δπὰ 8]]ο θα (μοηὶ [οἱηοα ΓὨθτὰ ΜΙ τοῦθ]. Απα {π6 ὈΓΆ88 [ΟΟΡΡΕΙ] 
οὗἩἨ {86 οβδυϊηρ τῦαϑ ΒΟΥΘΏΓΥ ἰΔ]οηΐθ, δὰ ὑπὸ ὑμουδαπαὰ δηά ἴουγ Βυπαάγοα βῃ 6 Κα ]β. 

80 Απά ἐπογον ἢ ἢ6 τη846 186 βΒοοκοίβ ἴο [107] [86 ἀοοῦ οὗὨ [μ6 {Δ ΌΘΓΏ86]6 οὗὨ ἐμ θοη- 
ἐτοραϊίοη [ἰρπηΐ οὗὨ πιδοίϊηρ], δῃὰ 86 Ὀγαζθη [ΟΟρΡΟΓ] δἰ δυ, δα [Π6 Ὀγαζθη σγδύθ 

81 [ΘΟΡΡΘΡ σταίη] ἴον 1, δμὰ 411 [16 σϑββοὶβ οὐ ἴδ δἰἴασ, πὰ [86 βοοϊκοίβ οἵ ἰπ6 οουγὶ 
Τουῃά δβδροαυΐ, δηὰ (86 βοοϊκοίβ οὗὈ [89 οουτί ψαΐο [ραΐα οἵἉ [86 οου ΓΤ], Δηά 811 [86 Ρ᾽ῃ8 
οὗ [πὸ ἔΔθοσηδο]6, δὰ 81] [86 ρἷπα οὗ (μ6 οουσ τουπα ἀρουί. 

ἘΞ.--ῬΒΕΡΑΒΑΤΊΟΝ ΟΕ ΤῊΝ ῬΒΙΕΒΊΤΒ' ΥΕΒΊΥΜΕΝΊΤΊ. 

ΟπηΑρ. ΧΧΧΙΣ, 1-8]. 

1. Αἰ οὔ δο ΌΪΌ06,8} ῬΌΓΡΙΘ, πα βοδυϊϑί, [86 τη846 ο]οὐβ [ρθη [8] οὗ ΒΟΥΥ]ΟΘ, 
ἴο ἀο βουνίοθ [701 τη ϊβίθσϊρ] ἴῃ [86 ΒΟΙΥ ρίαοα δπὰ τηϑδάρ [80 ΒΟΙΪΥ. ψασταθηΐβ [ῸΣ 
ΑΔΙΓΟΙ ; 838 Φοβονδὴ οοτητηδηαθα Μοβοδ. 

1. ΤΆ Ἑρλοά, 
2 Αμάδ6 τοδάο {86 ϑρβοᾶ οὗ ρο]ά, Ὁ]. 6, δηὰ ῬΌΓΡΙΘ, δα βοδυϊοί, δηὰ ὅπο-ὑπνϊηϑα 
ὃ ἸΙπθὴ. Απά ὑδογ αἱ] Ὀοδὶ [86 ρο]ὰ ἰμπίο ἐμϊη ρ]δίοθβ, δπᾶ ουἱ ἐξ ἱπίο πῖγοβ [(Βγ848], 

ἰο ποὺΐκ ἐξ ἴῃ [μΠ6 ὈΪὰ6, Δηα ἴῃ ΤῊ ὈΓΡΙΘ, δῃα ἴῃ {6 Βοδυϊϑὶ, δῃα ἴῃ πο ἤη6 1] Π6Π, 
4 ευἱδῷ, σαππίυρ ποῦς [ΠΙπ6η, [86 ὙῸΣ δε 186 Β.11}}1 τοανογ]. ΤΏΘΥ τδο βῃου ]άογ- 

Ῥίθοοβ [ον ἰΐ, ὕο ΘοΌΡ]6 ἐξ ὑοροίμον [Ἰοϊποα ἰοχοίῃογ]: Ὁ " [86 ἵἴτο οαροβ 88 Ὁ 
ὅ. οουρ]ορά [Ἰοἰπ647 ἰοροίμοσ. Απὰ ἰθθ ουχίουβ ρίγα]6 οὗὨ δἷβ ὁρῃοα [16 δπισσοϊ ογϑά 

θεν ἴον σιταϊηρ 10], (Βαῦ τῦσαϑ ΡΟ ἰξ, τσαϑ οὗ [ῃ6 βδτὴθ [οὕ ὁῃ6 ρΐθοθ σι} 10], δοοογά- 
τὴν ἴο ἴπ6 σοῦ [ΠΚ6 {86 πουκΚ] ἐμοσϑοῦ; οὐ ψο]ά, ὈΪὰ6, ἀμ ρυγρ]6, δπὰ βοβιυ]οί, δπὰ 

θ πο νϊηοα ᾿ἰηθη ; 88 Φοιονδ οοταπηδηοα Μίοβοα. Απά (πο στουρὺ ΟΥ̓͂Σ Βίομϑϑ 
1πο]οβοα ἴπ οὔ 68 [θο {1 Πρ85] οὗὨ χο]4, σγδύϑῃ 88 βίρῃρίβ δγὸ στϑνϑῃ [ρτανὸῃ ἩΠῈ [86 

1 ΘΏΡΤΑΥΙΏρΡΒ οὗ 8 βρῃσρί], ψ ἢ [Π6 ὩδΙη68 οὗἉ [86 οὨ]άγοα οὗ Ιβγαθὶ. Απά ἢ6 ραΐ (ποτα 
ΟἹ [89 Βῃου 68 [Βῃου] 6 Γ- 6068] οὗἉ ἴπ6 Θρμιοά, ἐλαέ ἐΐδον δῃοιία δδ βίοῃ68 ἴῸΓ ἃ τηθ- 
μαβηρι τ ΘΡἢΟἄ, 88 ΣΩΘΙΔΟΣΊΒΙ βίοῃ 68 [07] ὑμ6 ΟΣ] άγοη οὗἨ ΙΒγ86]; 88 ϑϑβουδὴ θοτ- 
ΤΏΒῺ ΟΒ68. 

2, Τὴε Βνοαρί-»ζαίε. 

8 Απᾶ ἢ πιδᾶδθ {πὸ Ὀγϑβδδί- "]δύθ οὐ ουὐπηίηρ ποῖῖς [πὶ (86 ποῖκ οὗὨ [80 811} 
ὝΘΕΥΘΓΊ], |ὸ (86 ποῦ οὗὨ (86 δρβοά; οἵ ΚΟ, Ὀ]ὰ6, ἀπᾶα ΡΌΓΡΙΟ, δηα βοδυοῖ, δηά 

9 βηοίπιποα Ἰἴπθη. [Ὁ γαβ ἰὈυγτδαῦδτο; {ΠΟΥ τηδάθ {μ0 Ὀγοδβϑί-ρ]αίθ ἀουθ]ο: 
8 ΒΡΔἢ τ0ὰ8 86 ΙΘηρίῃ ὑμογϑοῖῦῖ, δηὰ ἃ βρῇ ἰδ Ὀγθδαθ ἰμογοοῦ, δείπ ἀου]οά. 

10 Απα {Π6Υ δβ8οὶ ἰπ ἰξ ἴθ τοῦθ οὗ βδίομοθ:: ἐδ γϑὲ ΤῸΝ τυαϑ ὃι βαταϊυ8, ἃ 0082, 
δηἃ ἃ. σδγθυπο]6: [Π]18 τῦαϑ (ῃ6 Εχβί ΤΟῪ : [βΒίοῃθβ: 8 ΤΟῊ οὗἁἨ βδχάϊυβ, ἴορΡ82, 

11 δηὰ οπιογαὶ ἃ νὰϑ ἰμ6 ἢσθί τον]. Απαὰ {10 βϑροοῃά σοῦ, 8Ππ οιμοια] ἃ [8 οδι- 
12 Ὀυπο18], ἃ ΒαρΡΡἾγθ, δῃὰ 8 ἀϊδιλοηά. Απά μὸ ἐμϊτὰ στον, 8 Ἰίραγθ, δὴ δρϑίθ, 
18 δπᾶ δὴ διηοίῃγθί. Απὰ [ἢς ἔουχία τονν, ἃ θ6γγὶ {ΓΒΥΤΕΟ 6} δ ΟΠΥ͂Σ, δηἀ 8 480 61: 
14 ἰλδν ᾿06γ6 ἸΠΟἸοΒοα ἴῃ οὐολο8 [βοἐ [108] οὗ ροϊὰ ἴῃ {μοὶν ἱποϊοβίηρβ. ἀπά {86 βίοῃεβθ 

ἸΉ76 Θοοογάϊηρ ἴο (86 πδπιθθ οὗἨ ἰμ0 οἰ ]άγοῃ οὗἨ [βδγδθ], ὑποῖνθ, δοοογαϊηρ ἴο 
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. ΨΠΟΙΡ ΠΆΠΊ68, ἤξα (86 ΘὨστανϊηρ οὗ 8 εἴσῃ, ΘΥΟΣΥ ὁη60 ὙΠῚ 5 πδπι6, δοοογάϊηρ [ο 
15 [07] 89 ἔποῖνο ὑτὶθοθ. Απά (Π6γ εὐεαι ὍΡΟΙ (6 Ὀγοδϑίρ]δῦθ Ομ δμβ δὶ [86 ϑῃ 8 
16 [ομδίηβ {Πκὸ φογὰβ] οὐ ττοδίμθηῃ ποσκ οὗ ρᾷτο ροϊ ἃ. Απᾶ {Π 60 ταϑδὰθ ὕπο ουομεβ 

[ϑ86{{1Π05] οὐ χο]4, δῃα ἔπττο ροἹὰ σΐῃρϑ [τἸῊρΒ οὗ Εοἰ]; δηά Ρυΐ (80 ὑνο τἱῆρβ ἰη [0ῃ 
17 (86 ὕτο 6ῃ68 οὗἉὨ {Π6 Ὀγδδβ]δίθβι Απά δον ρυΐ (86 ὑτο υγοδίμθη ομδίηβ οὐ ρῸΪ 
18 ἴπ [08] ἴδ6 ὕνο σίπρϑ οὐ [8] {86 6η48 οὗἩ ἰδ Ὀγοδδέ- "]αΐθ. Απά ἴπ6 ἐτο ϑπαβ οὗ 

186 ὑπο ψτθδίμθη Ομ δίῃβ (ΠΟΥ͂ ἰἈδἰθποα ἴῃ [ῥραΐ οἢ] [86 ἔπο ουοο8 [βο  ρ8], δηά 
19 ρυΐ μοι οἱ (86 Βῃου]άογ- ρίθοθθ οὗ (86 δρδοά, βαϑίοτϑ 1 [οἱ {86 ἔτοηΐ οὗ 11]. Απὰ 

[ΒΟΥ τηδαο ὑνο σἴηρβ οὗ ρ014, δηὰ ρμυΐ ἔλόπι ου [86 ὑπο 6ῃη68 οὐ [86 Ὀγθδαβί. Ὀ] ἴδ, "ΡῈ 
20 [86 Ῥογάαγ οὗ ἴΐ, ψΕϊοὶ τραϑ ου [οταγαὰ } [86 δἰάο οὗἨἩ [80 ὁρμοά ἱηπαγά. Απα {δΠῸΥ͂ 

ΤΩ866 ἴνο οὐδέν {{π0] ξοϊάθῃ τίηρβ, δῃά ρυΐ (ποτὰ οἢ [86 το κ1468 [Βῃου] 6 Γ- Ρ16668)] 
οὔ [86 δρβοά υὰ Θγη δία, ἰονγα α [0η] (86 Ογορασί οὗ ̓ ξ, οΥ̓ὸσ αρβὶπβί [οἷοθο Ὀγ] {ἢ 6 
οἶδλον [180] οουρ! προ ἐμογοοῦ, ἀρονθ (6 ουγίουβ σίγα ]ο [οι τοι ἀογϑὰ Ρ611] οὗ ἐδ 

21 ϑρβοᾶ. Απά {δογ αἱὰ Ὀϊηά ἴδ Ὀγοδϑί. ρα ὈΥ Β18 [18] τί πρβ απο ἐἢ6 τίπρβ οὔ {π6 
ΘΡΒοά τ ἃ ἰδοὺ [οογα] οἵ ὈΪ]06, (μὲ δύ ταῖρμὶ θ6 δῦονο μ6 συτίουβ ρίγά]6 οὗ [ϑτὰ- 
Ὀγοϊἀογθαὰ 0611] [80 ὁρβοά, δηὰ ἐμδὲ {86 Ὀγοβδβί. ρ] δύο ταϊρῦ ποῖ θ6 Ἰοοθϑᾶ ἔγομι {0 
ΘΡΒοάᾶ; 88 Φϑβονυδὰ οοτησηδηοαὰ Μοροβ. 

- 

; 8. Τὴε Κοδο. 

22,28 Απά Ἐθ πιδάθ ἰδ τοῦθ οὗ (86 ϑρμοὰ οὔ πόϑϑῃ “ποσῖς, 811 οὔ ὉΪπθ.Ὑ Απὰ ἐΐδγϑ 
τῦαϑ ΔᾺΛ ὮΟΪΘ ἴῃ [86 τηϊάεὺ οὗἁὨ [πο τοῦθ, [Απᾶ (δ6 ορϑῃϊορ οὗ [86 ΤῸΡ6 'ἰπ ἰδ μι! 16 
οὗ 10 688] 88 ἴῃ Βο]6 οὗ δὴ Βδροσρθοη [16 ἐπ 9 ὈΡΡΡΙ ΡΒ οὗ 8 οοδί οὗ τη81]], ιυἱξὴ 8 
Ὀδπά [υἱπάϊπρ] 

24 Ὀὸ τϑῦ]ὕ. Αῃ 
20 ἀπα ΡυγΡ]6, δα βοδυϊοί, α 

9Γ Ρυχθ ρο]ᾶ, δὰ μυὺ [89 6118 θούτθοῃ [6 ροιαορυδηδίθθ ΠΡῸῚ [86 
τουπὰ δρουῦ δ οίπγθοῃ [86 Ῥομηοσταπαῦοθ;; Α 06]] διηὰ 8 ροπιορτβηδίε, 8 

Ροιμορτδηδίθ, τουμπα δρουΐ {86 μϑπὶ οὗἩ {86 τοῦθ 
ΤΟ σουπα Δροῦϊ], ὕο ταϊηἰβίοσ ἐπ; 88 Φοβουδῃ οοπιπηδηάοα 

26 οὗἉ [6 ΤῸ 
611] δῃά 8 

τουπα δβθουὶ (6 Βο]6 [ορϑηΐηρ), 
86} τοϑδάθ ἀροη (6 Βοιηβ [8 Κ1γ8] οὐ {86 το ῦ6 ροιηθρτβϑηδίοδ οὔ ὈΪυθ, 

ὑπίποα ἐΐποη [βοϑυ]οί, ὑπο]. Απάὰ ΤῸ ἐν 8618 
Θ1Ὡ 

ὑ 10 Βμου]ὰ ποῦ τϑῃά [πιϊρΐ ποῖ 

ΒΚ1105] 

πων [86 βικίγίβ οὗ [86 
ΟΒ68. 

4, Τὴε Οὐαί, Βνεεολεε, απὰ Οἱναϊο. 

27 Απὰ {μι 6Υ πιδάθ οοαίϑ [(π6 6085] οἵ Βπ6 Ἰπϑη οὐ πΌΥΘΠ ΜΟΥ, ΤῸ ΑΔτοι δηὰ ῸΣ 
28 ἷβ Βοῃβ, Αῃηά 8 τοϊΐγσο [πὸ τὰγθδῃ]} 9 ἤπο Ἰΐηθη, δῃὰ ρου θοπποί [86 

Θ οὗ πο πιποα ἸἸηθη, δηα ΌΪ.6, 8ΔΠα ρΡΌΓΡ]6, πὰ βοδυ]οί, 9. πο0 16 ποτ [80 ΔΓ- 
29 6808] οὗ ἔπε Ἰΐποῦ, δπᾶ ᾿ΐποη [{86 ΠΠΠπ6Π1 Ὀγθθομοθ οΓ ἤπο-ἐπ]ηϑὰ ᾿ἰπθη, Απᾶ 8 [{μ6] 

οὗ, οι ὑτοϊἀοσοα πΟΣΚ]; 88 Φ βουὴ οομηιηδηαοᾶ Μοβοβ. 

δ. 7λε ῬΙαίε 97) Οοἷά. 

80 Απά (δ6Υ πιδᾶθ {86 ρῥ]αίο οὗ (6 ΒΟΙΥ στγονσῃ οὐ ΠΝ 5014, δηα στοῖθ ὕροῦ ἰΐ 8 
81 υυϊίηρ, ἐξκό ἰο [06 δηρτανίηρβ οὗ ἃ βίσρποὶ, ΗΟ] ΕΠ ΤῸ σΕΒΠΟΝ ΑΗ. Απὰ 

{δον [164 υπίο 1ζ ἃ ἴδο0 [οογὰ ] οὗ Ὀ]ὰ6, ἴο βδβίδῃ ὦ οὐ Εἰρᾷ ὑροὴ ἐδ γηΐῖτο [{πτθ 887; 
88 «6 Βόουδὴ οομητηδηάοα Μοθβθα. 

ἘΧΕΘΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

δ. ΤῊ Ουγίαἰηβ οὗὨ 86 Τοπὲ δηὰ ἐμποῖν Οονοῦ- 
χα. ΟΡ. χχχγυΐ. 8-19. γιά. οἴνδρ. χχνὶ. 1--14. 
δοοῦϊ, ἰὼ ἶθ Ῥδιηρ]οί, 2 ἐ6 Σοῖτα ἀδν 7γυϊπσίίεη 
(Βουϊϊη, 1858), Ρ. 62 844ᾳ., 85 ἰο]Ϊὰ ον ἰδ [τ- 
Υἱηρίίθ5 ᾿ηἰοτργοί, ἴῃ ἃ δηϊδοίΐο, Δ᾽] ρον 8) ταν, 
(86 ουγίδἰ ϑ οὗ (109 ἰβΌΘΓΏΔΟ]9 68 ροϊπίΐϊπρς ἴο 
ἐποῖὶν οΟἿἶοοΒ: δηᾶ, ἴῃ φΌΠΘτΑΙ, {π6 1} ΔΙῚ ΥΔΥΥ 
ἐσ δίης νῖϊ ΟἹ Τ' Θβδίδιη πὶ βυιθοϊθ. [ἢ 8 βἰπιὶ- 
ΔῚΣ ὙᾺΡ μ0 ἀθ68] τὶ ἐμ Αροοδῖγρϑο. Ῥ]ά. 
Βιοοϊκπιοῦοσ, Αωγσε Νιαολτίολί ὥδονρ ἀδη 7ροίμσίο- 
πιιδ, Ρ. 18. ΚαΕΙ] οὔβοσνοβ ἐμδὲ ὑπ γογῦβ ΤΣ» 
ἴῃ τοῦ. 8, ἍΞΓΠ ἴῃ τον. 10, δηὰ Ψ»Ὴ ἴῃ σοὺ. ΤΊ, 
δίς... 8Τ ἴῃ {πὸ ἰἰτὰ ῬΟΣΒ. Κίηρ. τὶ δὰ ἰηἀοδηΐίθ 
Βα 76οὐ. Βαὺ ἐμΐθ ἰδ ποὺ ὈΟΓΩΘ οὐὲ ὈΥ τον. 8, 
ὙΠ ΘΓ ΣΠ» πτϑὶ δβίδηδδ ἰη ἐμ9 ραταὶ. ἴΐ 18 τοῦθ 
᾿ικοὶγ ἐμαὶ ἐμ ψ8016 ποσῖὶς ἰβ 68110ἃ Β6241661᾽ 8. 

Ὅ. ΤΏ ἘΣΘ Θ- ΤΟΥ Κ οὗὁἨ ἰδο Τοηί, τον. 320-84. 
οἷά. χχνυὶ 1δ-80. 

ο. Τ8ο οὶ δὰ (δ βογοοη, γογϑ. 8δ--38- οἱά. 
χχυΐϊ. 81-87. ον. 38. Νοί (π0 πῇδϑοῖς οὗἉ (δ Ρ]]- 
ἴαγϑ οὗἨ 80 Βούθθῦ ψ8 ονου δ ἃ τί ροϊὰ, Ὀπὲ 
ΟὨ}Υ 86 ἐὖρ8, δῃιὰ ὑπὸ τοὰδβ τὐπηΐῃ β ΔΟΓΟΒΒ (6 Ὁρ- 
ΡῬΟΥ θὁπά8. Τῆο οἴδιον ρῚΠ| τα οὔ δ οουσί οὨγ δὰ 
ὑπο ῖ» ὧρϑ δῃὰ ὀσοββ- οβ ουουϊδὶ ἃ τὶ τ βιοῦν. 

ἃ. ΤΟ ΑΥξκ, (9 Μογογ-δοδί, (δ 6 ΟΠ ΘΡυ, 
χχχνὶϊ. 1-9:; υἱά, χχν. 10-22, [Ιε 18 ο8)]ο ἃ ἐδ 
ΙΔ δίον- ΟΣ Κιηδιι Β6Σ41001᾽ 5 οὐ ΤΌΤΚ. 

Θ. Το ΤΔΌΪο οὗἩ Βιον.-Ὀγοδα δηὰ (8 γοδδοῖὶα, 
γτοσ. 10-16; υἱδ, χχγν. 28-80. Ιπ μο ἀἰτοοϊΐου ἐμ 

ἀΐθμιο8 δτὸ οδ)]ϑὰ ΠᾺΡ, ΓΘ3, ΓΙ , δπὰ γΡΡ)9: 
89 βδπι6 Βοσ, οχσοθρὶ ἰδδὶ 89 οσὰϑσ οὗ {86 1δδὲ 
πὸ ἰδ ἱαγνοσίοα. 



ΟΗΑΡ. ΧΧΣΙ͂Σ. 82-48. 167 

4. ΤῈΟ Οδη ]οδί οἷς δηὰ 86 Π θη δὶ18 Ὀο] οί πᾷ 
ἰο ἱἰ, τοτβ. 17--24:; υἱᾶά. χχγν. 81--40. 

ε. Τὸ ΑἸίδαν οὗ Ιποϑῶβὸ τὰ 8 ΑΡρυγίθ- 
ὩΔΏΟΘΒ, ΥΟγ8. 26ὅ-29; σά, χχχ, 1-10θ. Τὴθ Αἡ- 
οἰπιΐης ΟἹ] διὰ ἐπ ἴποθηβθ, χχσ. 22-28. 

Β. Τ8ο ΑἸιὰς οὗ Βαγηϊοἴδοτίης, τὶΐι 18. [τὰ- 
Ῥ᾽οπιθηίθ, δηὰ ἴμ89 δύο, ΧΧΧ ΠΝ. 1- 8. Οη ἰδ9 
ΑἸιδΡ νἱά. χχνὶ!. 1-8. Οπ ἰδ9 8010: υἱά. χχσ. 
117-21. ΚποθοΙ᾽ 8 ποίΐοη δθουΐ γον. 8 ἰβ ΥΘΥΥ͂ 
δἰτϑηρο [υἱά. δῦογο, Ρ. 127]. Ηο (δίηϊκα ἰμδὺ οῃ 
10 859 ἴΠ6γ0 ἯΘΓΘ [δϑϊοηθα ἤρυγοβ οὗ ἰπ6 πὸ- 
τ τἯἶἢο, 8685 ον 6 Ἡοϊηθη, ὁ8η)6 ἱπίο {86 οουγὶ 
ἴο τγῶδὰ διὰ (τ δ. [Βυὲ ΚηΟΌΘ] 4098 δοί Γθ- 
Ῥτοδουὶΐ {86 ἄριγοθ 88 ὁπ (9 δαδὲ.] 

ἃ. Το σουτὶ, τότ. θ-20: υἱά. χαΥ;. θ-19. 
ἡ. Βαιιμδιίοη οὗ (6 Μοίδὶ υδοὰ, γογα. 21--8], 

“Ἴδο οδιἰτηδιϊομθ᾽᾽ (γον. 21). Κοὶϊ, “76 θηυ- 
τοοτδιϑὰ ιδἰηκβ.᾽" 80 ἀπὶγ οὗ οουπτηρ (ἢ 8 
διηουπὶὲ 'τὯἂϑ οοτητἰἰ θα ἰο ἰμ6 θυ 68 ὉΠἅΘΣ ἰδ0 
ἀϊτγοοιΐοι οὗ Αδγοῃ᾽ δ βοῃ, {{Π 8 πιϑν. 

νος. 24. 19 αο]ά. Τμοπΐαβ δοὰ Κο1] γϑόκοσι 
ἱϊ αἱ 87,780 πβοἶκοῖβ, οὐ 877,800 7λαΐον,--- α πκοϊὰ 
δοκοὶ Ὀοΐης οϑιϊπηδίθα 88 --- 10 ΤΉ ΔΊΟΥ [{-ς 7 θο]- 
Ϊατϑ δηὰ 20 οδϑηΐίβ. Ῥοοῖο, ἰπ δι μ᾽ 5 δέδίε δ ῖ.. 
ἐοπονν, τλϑῖκ 8 ἷ( ἃ 11{116 τ, 0Χ9.---Ὲ. 

Ψοῦβ. 268-285. Το Βὲϊνοσ. “Οὐ (890 δἷϊνγ Ὁ 
ἔποτο 18 γϑοκοπϑᾶ ΟὨΪΥ ἰδ6 διιουπὶ οὗ ὑπὸ δίοῃϑ- 
ἸΩΘῺΪ ἹΠΟΠΘΥ͂ οΟἸ]οοἰθὰ ἔγοπι [8060 ὙΠῸ ἯΘΓΘ 
ΒΌΙΩδΟΙΣΘα, 8, 88].-8}16 1.0} (0 ΘΥΟΣΥ͂ 128]6, (ἰμ6 το- 

Ἰυπίδυυ καἱδβ οὗ δῖϊτοῦρ ποί Ὀοΐηρς τηθηἰϊοηθὰ᾽᾽" 
(Κοῖ1). [δὼ ἰϑ8 ποὲ ἴο 6 βαρροδβϑὰ ἰδὲ δι βδί {μ9 
ΤΟΪυΙΔΥΥ οσπίτὶ δυϊίοηβ οὗ μοϊά, ΘΟΡΡΟΣ, εἴς., 8 
1681} ἱτωηροδοὰ ἱδσ πουἹὰ Ὀθ δροοϊδοὰ. Βαϊ ὶἰΐ 
ἸΏΔΥ 761} Ὀ6 οοῃοοίαγοά μα. (Π0 δίδπα αΥὰ, δἴϊοσγ- 
ποσὰ ὅχοα ζοσ {μ6 ἰᾶχ 07. [1.6 ΒΔ ΠΟΙΌΔΥΥ, βοσυϑα 
88 8ἃ ζυϊάθ ἰδ ἐμ6 νοϊαπία τυ οομ νυ θα 018, 88 ἢ 88 
ὈΘΘὨ ΔΙΓΟΔΑΥ τοιηδτκοὰ [Ρ. 120]. Οα ἰδμ9 δρυῃ- 
ἄδῃοθ οὗ κοϊὰ δῃὰ δὲ 1 0} διηοπς ἰπ6 δηοϊθηί ΟεΥὶ- 
δῃί8 185, 85 Βῃονίηρ (1.0 ῬΟΒΔΙὈΙΠΠΥ οὗ (86 δοίι 8] 
ΘΟΓΡΓΟΟΘίΏ688 οὗ (0860 δοοουηΐβ 'ἰῃ Ορροδβί(οη ἰὸ 
τηοάϑγῃ ἀουθίδθ, υἱά. ΚοΙὶ, Ραχο 261; Κπηοθοὶϊ, 
Ρᾶζο 888. 

Ἰς. Οδρ. χχσχὶσ. 1- 81. “Τὴ ρῥγορδσγδιΐοι οἴ 
{80 ῥσυίθβιὶν σκαγπιθηίδ, ἰο (ἢ 6 ἀοδογ!ρίΐϊοη οὗὨ τί ο ἢ 
8 ἰγδηβι(ἴο 18 ἠογιηθὰ ὉΥ ἃ βἰαἰθιηθηί οὗὨ ἐδ 6 πιδ- 
(0188 0. ἵβϑτο δῃὰ οὔ (86 ἀοβίχη οἵ θα. ΤῺΘ 
Θρδοά, τοῦβ. 2-7, ὀουσοβρορβ ἰὸ χχυϊϊὶ. 6--12: 
ἐμ ὈγΘϑδϑί- Ϊδίοθ, υϑγϑ. 8-21, ἰὸ χχυϊὶ. 18--29---(Π9 
ὕτια δηὰ ΤΒυμΐτα, τϊοῖ ποοὰθὰ πο βροοϊδὶ 
Ῥτορδγαίίου, Ὀοίης ραδδοὰ οὐδοῦ. Το ΓγΟῦΌΘ, Υ6 8. 
22--20, ΔΏΒΎΤΓΙΒ ἰο χαυΪϊἱὶ. 8]--84.. (μ6 οοαίδ, μοδά- 
Ῥίοοοβ, Ὀγοθο 68, δῃηὰ ρίτνάΪοβ [Ὁ Αδτοῦ δηὰ δὲδβ 
ΒΟΏΞ, ΥΟΥΒ. 27--29 ἰο χχυὶϊ. 89, 40 δηὰ 42. ΤΠ9 
Βοϑδά.οονοσίης οὗὨ [1.6 δομσηοῦ ῬΣΙθί8Β ἱῃ σχχυὶὶ. 40 
(ΠἸΡ3)2) ἰδ ποσθ (νον. 28) οδιἹϑὰ ΠΡΞ 7 8. 
ΟΥ̓Πδιρθηίδ] οΔρ6᾽᾽ (Κε11). γιὲ4. Εποῦοὶ [ὉΣ 81- 
ΘΠ ΘΟ] ορίοδὶ ποίο8, ρῥ. 884, 

ΕἸΕΤΗ ΞΕΟΤΙΟΝ. 
ΤῊ6 Ἑλοϊκίοτια Ῥτιθαϑηϊδίζοῃ οὗ 411 ἴ86 Οοιπροηθηῖ Ῥασὶβ οὗ [029 δαποΐσασυ, απ 

Ἰοδοδ᾽ Β]οδαΐῃξ. 

ΟμΑρτπε ΧΧΧΙ͂Χ, 82.-48. 
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83 958, 80 ἀἱά ἐδμογ. 

ΤῊΓΣΘΒ νυ8 81} [πὸ τον κ Οὔ 6 [Δ οσπ 8 ο 6 οΥ}9 ἑθηξ Οὗ (μ6 οοὰ ἔτοβτθοῦ [ὑοιϊ οὗ πιθοῖ- 
Ἰ06] Βηϊβηοα : ἀπά {π6 ΟὨ]]άσθη οὗ [θτ86] ἀϊά δοοοτάϊηρ ἴο 8}}{π8| 9 ὁ ουδῃ οοιηπιδπάρα 

ΟΒ Απα {ΠΟῪ Ὀτουρδὺ (6 δθθτμδο]ο ἀπο Μοβοβ, (86 ἰθηΐ, διὰ 
8.11 818 [118] ξαγηϊΐαγο, Ηἷ8 ἰδ 68 [1{8 οἰοϑρεῖ, ιἷθ [118] Ὀοδγάβ, εἷβ [18] ΔΓΕ, 86 δἷ8 

Θ οὐ [19] ρΡ΄Π]1ατθ, δηὰ αἰ [118] βοοκοίβ, Απὰ 
85. οογογιηρ οὗὨ Ὀαάροτγθ᾽ [8685] ΒΚ ηθ, δῃὰ [86 νοὶ] οὗ 
86 [8 ἐθϑΕ ΠΟῊΥ, δηα {Π0 βίδνοβ {βϑγοοῦ, δηὰ [86 τηργογ-θϑδΐ, 

σΟΨΟΣΙ Ωρ ΟΥ̓ ΓΑΙΩΒ᾽ ΒΚ1η8 ἀγορά τρά, δηά (δ9 
ἰξο οονοσίηρ [ΒΟ0Γ66}], ΤῊΘ δὺῖκ οὗ 

6 8016, απα 8]1] (86 
917 νοββ6ἷβ ὑμογϑοῖ, δηά [Π6 βιον-Ὀγοδα, ΤῊΘ ρυγο οδη]οβίοϊς, εὐ, {86 14πὶρ8 ἐμογθοῖ, 

δυθη, ιοϊδἦ, [86 [{μογϑοῦ, [86] ἸΔπιρ8 ἴο δ βοὲ ἰῃ ογάϑν, δῃᾷ 811 [86 γθβ8618 [6818] 
88 ἰβογοοΐῖ. δπά [6 οἱ] ἴον Ἰισῃῦ [{π6 Πρ], Απά 186 ἡ τὰ ΔΙΑ, δηα 6 δηοϊηίϊηρ; 

Ὦ οἱἱ, δῃὰ (μ6 βυθοῦ ἰἤοθηβθ, δῃὰ [86 μδηρίης [βοῦθο ἴον {πΠ6 ἐΔΌοΥ8ο θ-ἀοον [ἀο0οῸ Ὁ 
39 οὗὨ {86 ἰθηΐ οὗἁὨ πιοοίηρ], ΤῊΘ Ὀγαζθη [οΟΡΡΕ1] 8] 8, δῃᾷ [εἷβ σταῖθ οὗ Ὀγβϑβδ [118 Θ00- 

Γ βτδαῦηρΊ], μἷ5 [118] βίδνοβ, δῃὰ 4]1 Εἷβ [102] νεβθϑὶβ, {89 ἰδνοῦ δηὰ 818 [οοὐ [18 
40. ὕ886], Τὴ Βαπρίηρβ οὗ (86 οουγί, εἷ8 [119] 

δδηρίπρ [ΒοΥ66}] [ῸΣ {86 οουχί-ραία, Η18 [18 
1Π|ατβ, δηά Ηἷ8 [115] βοοϊκοίβ, δῃαὰ {89 
Τοῦτ δΔηα ἷβ [19] ῥΐπδ, δῃὰ 41] 1}9 

Ψ6386]8 [ΠιχηΪ 016] οὗἁὨ [Π6 ΒΕΓ ]10Θ ΟΥ̓ ἐμ6 ἰδ ογη 8616, ἴον (86 ἐδηΐ οὗἩἨ (86 σοηρτορδίίου 
41 [οὗ πιοοηρ], ΤΊΘ οἱοίῃβ ΤΙΩΘη18] Οὗ ΒΟΓΥ]66 [0 ἀο βογυϊοθ [Ὁ ταὶ βίου] ἴῃ 

68 ΒΟΙΪΥ ρέαορο, δῃὰ [6 ΠΟΙ σαγηηθηΐβ ἴῸΓ Αδγοὴ [Π6 ρῥχίθϑί, δηα ἢἷβ βοηθϑ᾽ ρϑιυιηθηΐβ, 
42 (0 πιϊηϊβίο ἴῃ {ἢ 6 ΤΠ: οἴἕοο [0 ταϊ πἰβίου 1ἢ 88 ῬυὶθΒί8]. 

οὐ Μοβοθ, 8ο (86 οὐ] άγθῃ οὗ [ατδϑὶ δᾶ [ἀϊ4} Φοβουδὴ ΘΟΙΏΣΏ8Η 
ἰο 811} ἰδαὶ 
ἐμθ πόσκ. 

ΑσΔοοτα 
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48 Αηὰ Μοβοβ ἀϊὰ Ἰοοῖκ ροη [88}}] 4}1 {86 ποσῖς, δᾶ, βϑβο]ά, {μεὺ δά ἄοπβ ἰδ 88 
φοβονϑ δα οομμηλδηαθ4, οὐ μὰ [σοΙατδη64,} 80 8 (6 ἀοπὸ ἴ{: δῃὰ Μίοθεθ 
Β]οββοα {6}. 

ἘΧΕΟΘΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΣ, 

Βοβί 68 186 τη αἱ ΘΠ γδίΐ ὁ οὗ {8:6 ΒΟΥΘΓΑΪ 
Ῥϑγίδ οὗ ἐἰμ:ὸ ἰδΌθτη8ο]6, 18 ΘΘρΘοὶ ΔΙ ποι] 608}}}0 
(9 Σοροϑιθα οὈὐϑογυαιΐϊο ὑπαὶ ἰΠ6Υ δὰ ἀοῃ6 
δυοσγίπίης δοοοτϊης ἰο Φοδονδῆ᾽ 8 δομηπδηά- 
Ἰηθηῖϊ, 6 Υ8. 82 δῃὰ 48, Τὴ θη υδδδηι δηὰ {Π9 
ΟΥ̓ ἰὰ πιαϊκίης ΟοΥΙηκ,8 ΔΒ δὶ 0 δδιὴηθ (ἴω 6 ἃ 
Ῥυποιλ!ουϑ οὐδαΐθηοοῦ ἰο {89 16:0---ὴ οὈθαΐθῃο6 
Μϊο, Ὀθίης τϑηάογοὰ ῬσἰπηδΥ  ἰο Μοϑδοϑβϑ, 
ΘΟνΒ ἐμαὶ (6 ΠΟΥ ογάὰον οὗ ὑμίη δ, οὐ ἰμ9 Ο]ὰ 
ΟΟΥ̓ΘΗΔΩΗΙ, 18 δζαὶῃ οδ δ ἰβ θὰ. 

ον. 88, 84, “ΒΥ χε οι 8τὸ τιοδηὶ ἰδ0 ἔνγὸ 
ἐοη -ο] οἰ 5 οοτηροδοὰ οὔ σατίδίηδ, ἐδ6 ΡΌΤΡ]9 οἢ9 
διὰ (80 009 τη809 οὗ χοδίδ᾽ μδὶν, Ἡδῖοἢ πιδὰθ (80 

ἱδθθγηδοῖο (130) δ ἰδαΐ τ). [εκ ἰποποθ 
(0Ἰ]1ονθ θογομὰ α ἀουδί ἐμδί (Π 6 ναγϊοχαιθὰ οὺτ- 
ἰαὶηα ἕογιωθαὰ ἐμ6 ἴον να] 8 οὗἩ ἰ06 ἰΔὈΘτηδοΪθ9, 
ΟΥ οονογϑαὰ (80 ὈοΔΙαΒ οη ἰδ9 ἱποὶάθ (7 δον [δῇ 
οου]ὰ {δ 6Υ̓ Ὁ6 δἰγοιο θὰ 7). Οὐ ἰμὸ οὐδοῦ Βδῃά, 
(89 χοδίβ᾽ δδὶν οσυγίδὶηδ ἑογμοα {Π6 οὐἱεῦ ὁοΥο- 
ἰης᾽ (Κοῖ]). Το οοἱοτοα οατίδίηδ ἔοτ πο [π 6 'π- 
849 ούϑῃ ἱ (Π6Υ πθγὸ δἰγοίσμοα οὐοῦ ἴἢ9 ὈοδΡά8. 

γον. 48. “718 τοδάΐϊποβα πτὴῖϊ ἢ πίοι (86 Ῥ960- 
Ρ»ἷο βαὰ Ὀτουκδέ ἰῃ δραθάδηοο {86 τοαι δὶ χιιδ 
ἴον ἐδΐα σοῦ, δηἃ ἰδ9 Σ64] νι ὶι ἢ τ ἃϊο (Β6Υ δὰ 
δοοοιιρ ἰδιοὰ ἐμ6 τΟΥΪς ἴῃ ΒΑ] δ γοδῦ ΟΥ 1688 
(υἱά. χἹἸ. 17), τοῦτο ἀδ᾽ ἐκ Ὁ] δἷχηβ οὐ βσδοὶ᾿ 8 
τ ΠΣ ρΉ 688 [0 ΒΟΥῪΘ ἰῃ6 [ογὰ ἢ δηὰ 70 1818 189 
Ὀϊοδδίης οὗ Θοὰ οουἹὰ ποὶ ἔα} ἴἰο Ὀ0 ραἰγοι᾽" 
(Κ61}}. 

ΞΙΧΤῊ ΘΕΟΊΤΙΟΝ. 

ΤΠῈ6 Ἐϊθοῖίοι οὗ τ89 ΤΑΌΘσιιδοῖο δᾶ {16 Ὠοάδίοδιίου 86 ἴδ ῬΊδο6 οὗ το Ἐδνο]α- 
(ἴοι οὗ ἴδ86 ΟΤἸοῖν οὗ οδονϑξ. (Απαϊοκίθα: ΑΌσαμβδιλ' α Θθονο δὲ Ἰδῃτο ; 
Φδοοῦ᾽ 5 ΒοῖΒο]; δβοϊοοη 5 ἔθ: Ρ0]6; ΖΘ Ρ61᾽ 86 ἜΘΙΩΡΙΟ; Ἔθεαρ!ο οᾶὲοαϊῖέοι 
οὗ δυᾶδλο Ἡδοοδρϑαδ; ΟἸστ δῖ ἐπ ἴδ9 ΤϑιΩρ]9.) 

" ΟΕΑΡΊΤΕΚΕ ΧΙυὺΙ. 1--38. 

Ἀ.--ΤὩΞ ΟΟΜΜΑΝΌ. 

ΨΕΒΒ. 1--Ἰὅ. 

1.2 ΑΝΡ Δοδβονδὴ βραῖκο πο Νίοβοβ, βαγίησ, Οὐ (9 ἤχει δΔὺ οὗ (0 ἢγβὶ το ἢ 
8 Β8:81}0 δου βοῦ ἂρ [86 ΔΌΘΓΠ80]6 οὗὨἨ [86 ἰοπί οὗἉ [86 σοπρτοχδίϊοη [οὗ πηροϊϊηρ]. Απὰ 

[δου 5ῃ4}} μυῦ ὑπογοΐη [Π6 δὐῖκ οὗ [86 ὑοΒ  ΟΌΥ, δὰ ΟΟΥΟΣ (86 δὺς σι (Π6 τοὶ]. 
4 Απά ἴβοὺ βμι]0 Ὀτίπρ' ἰπ {6 (806, δηά βού ἰπ ογάϑγ {86 ὑμῖῃρΒ ὑμδὶ ἃγθ ὑο Ὁθ βοῦ ἴῃ 

ΟΓΟΡ ὕροη 1 [βοὲ ἰὉ 1η οΥ6Υ]; δῃηά που β88}0 Ὀσίηρ ἴῃ (86 σδηἀ]οβῦοΚ, πᾶ ᾿ἰρμΐ 
ὅ [βοῦ υΡ}] ἰδ Ἰααρβ ἐβοσοοῦ. ἀπά ἴδμοῦ βμδ]ύ βοὺ (86 4]. οὗ ροἹὰ ἴου {86 ἱβόοθϑθ 

[χοϊάθῃ δἰτλῦ οὐ ᾿βόοθηθ6] Ὀδίοσο (6 δὺῖκ οὗἩ [86 ὑθβ ποῦν, δά ρυΐ [βοῦ ὕρ] {86 
Θ. πδησίησ [Βογ66}] οὗὁἩ [86 ἀοογ ἰο [οἵ] (86 ἰαΌσγηβοθ. Απά ἰδοὺ δ] βοὶ {6 δ] 18 

ΟΥἼΒ6 [0] Ὀυχτ -οβδγίηρ Ὀϑίοσο (86 ἀοοτ οὗἨ (86 ἰβθβθσγῃδοὶθ οὗ [π6 ἰθηΐ οὐ 186 οοῃ- 
Ἵ πτοραίίοη [οὗ τηοοῦ 5]. Απα (Βοὺ 588]0 βεῦ [86 ἰανοσ Ὀούτοθῃ {86 ἰοπὶ οὗἉ (Π6 ὁ0ῃ- 
8 ρστοραίίοη [οὗ ἀπωναι τὰ Δηα [Π6 ΔΙΑ Γ, δῃηὰ βῆ8}0 ρυὺ πψαίϑυ ἐμβογοῖη. Απά ἰδοὺ βῃδὶὲ 

Βοῦ ὑρ ἴδ6 οουγί τουπα δροαυΐ, Δη δηρ αρ [86 Βδηρίπρ δἱ (Π6 οουγύ χαίο [ρυΐϊ ὕὑὦὃὉ 
9. {86 Βογθϑῃ οἵ ῃ6 χαΐθ οὐ [86 οουγι]. Αια ἐδοι ΣΙ (Δ κα [86 δηοϊπίϊηρ 01], 8πα 

δΔηοϊηΐ [Π6 Δ ΌοΘΓΠ80]6. δηὰ 811 {Πα ἐδ ἐπογοΐη, δῃηᾷ δ! δ]ὲ 84] }ὺν 1, δΔηα 411 {μ 6 γϑϑ- 
10 5619 πγηϊζαγ6] ἐμ γθοῦ: : δηὰ 1088] Ὀ6 ΒΟΪγ. Απὰ τδποι Β.}8]0 δῃοϊπῦ [ἢ 6 Δ᾽ 8. οὔ 6 [ο] 

Ὀυγηι-οἤδγίηρ, δηἀ 811 μἷ8 νϑβϑϑὶ [18 αὐθη8}}8], 8Π ἃ βδηοῦ γ [Π6 ΔΆ. : δα ἴζ 514}} 
11 6 δὴ 8118. πιοϑῦ ΒΟΙΥ [δῃηὰ {86 6] δὺ 8881} θ6 τηοβί Β0107]. Απὰ ἰδοὺ β8δ) δποῖηςξ 
12 [16 Ιᾶνὸῦ δπά δἷβ ἴοοὐ [18 0856], δῃα βδῃο νυν 5 Απά ἐμοῦ 8μα]ξ Ὀτίπρ Αδγοὴ δπὰ 

Ηἷ8 Β0η8 υπΐο [86 ἄσον οὗ (86 ἐδ ογηβοῖο οὔ [80 οοηρτοραίίου [ἰρπὶ οὗ τπηϑοίϊηρ], δὰ 
18 πα ὑΒθλ τ ἢ παΐοσ. Απά ποὺ 888]Ὁ ρυῦ Ὀροη Αλγοῦ ἴπ6 ΒΟΙῪ ρϑυιηθηίβ, δηὰ 

[ρσϑγτηθηίβ; δηά ποὺ 88}8}}] δῃηοῖϊπὺ εἷπι, μα Βδη ΠΕ ἴτ : ὑπ [Πηῖπι, ὑπ881} 6 ΠΊΔΥ͂ 
14 τοϊηϊβίοσ Ὀηΐο πιὸ ἴῃ (16 ῥγιοϑὶ Β οῆσο [Ὀ6 ρῥγίοϑὺ απο τ16]. Απάὰ (που 8.410 Ὀγῖης 
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15 818 Β0η8, δῃά οΪοία βοὴ τι οοαίβ: Απᾶ δου 8581} δηοΐϊηΐ {πθ, 88 που ἀϊά δὶ 
δηοϊηΐ ὑμοὶν Τί μοσ, ἐμπαὺ (ΠΟΥ͂ ΤΩΔῪ Τα] ἰδίου πο π16 ἴῃ {Π6 ῥὈγίοβί᾽ 5 οἶοθ [ὃ6 ῥγίββίβ 
αηΐο π|6] : ἴον [84] {πεῖν δῃ τ Πηρ 51}8}} ΒΌΓΟΙΥ 6 [88.8}} Ὀ6 ἴ0 ἰμϑῖὰ 07] δὴ δυϑὺ- 
Ἰαϑίϊηρ ρυϊοβίμβοοα ὑπγουρμουῦ {μ 61} ζϑῃογδί 0118. 

Β.--ΤῊῈ ἘΒΕΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΝ ΒΟΙΚΌΙΝΕ (ΝΟῚΤ ΤῊΝ ΟΟΝΒΘΕΟΒΑΤΊΙΟΝ ΟΕ 11}. 

Ὕχμϑ. 16θ-88. 

10. Τῆυϑ ἀϊὰ ΜΝΜίοβοβ : δοοοσαϊηρ ἤν 411 {παὶ 9 6ῃόονδὴ οοτηπηδη 6 Ἀΐπι, δο αἸὰ Ἠ6, 
17 Αμὰ ἰὑ οδτὴθ ἴο ρ888 ἴῃ {86 ἤχβί ταοηί ἴῃ [ἢ ΒΘΟΟΠα γὙ6ΆΓ, οὁη {86 ἢτβί ἄαν οὗὨἨ {[μθ 
18 πιοηΐμ, ἐλαέ [86 ἱΔΌΘΓΠ 8016 ψὰ8 σοαγϑα [86] ὉΡ. Απα Μοβεβ σϑαγϑὰ [860] ὕρ {88 

{Δ θ γι 8016, δηὰ [8ϑὐθηθα ἷ8 [118] Βοοϊκοῖβ, δπὰ βοῦ ὉΡ {μ6 Ὀοδγαὰβ ἱμβοσϑοῦ, δῃὰ ρυΐ 
19 ἴη ἰῃ6 88 ὑμογϑοῦ, δῃὰ γοαυϑα [86] ὉΡ 18 [18] 1 Π|ὰτθ. Απὰ δ βργοδα δογοδά 

[ϑργοϑα] 86 ἰδῃΐ οὐοῦ (6 ἰΆ 6 ΥΏ8016, πα ρυὺ [Π6 οονοσίηρ οὗἁἨ [86 ἰθηΐ δῦονθ ὍΡΟΣ 
20 11; 88 Φϑβουδὴ σοπιτηδη θα Μοβθοϑ. ἀπά δο ἴοοὸκ δηά ρυΐ {86 ἐοβί τ ΟΥ ἰηΐο [ἢ 9 

ΔΚ, δηὰ βοὺ {86 βίαν οἡ ῃ6 δὺκ, δπὰ ρυὺ {86 τηθγογ-ϑοδὺ δῦονθ ὉΡροὴ 186 δῖ: 
21 Απὰ δΒο Ὀτουγσᾷῖ {86 δῃξκ ἱπίο {π0 ἐδΌοσμδοϊθ, δα βού ὑὉρ {86 γε] οὗἩ {86 σονοσϊηρ, 

δηα οογογοά [8ογθθ 64] (86 8: οὗὁἨ [86 ὑθθΕ  ΠΟἿΥ͂ ; 88 Φϑ βουὴ ΘΟ Π]Βη 464 ΜΟΒΟΒ. 
22 Απά 6 ρυΐ 6 ἰΔ0]6 ἴῃ {πὸ ἰδῃΐ οἵ {89 οοηρταρδιίίοη [οἵ τηϑοῦϊηρ], ΡΟ {86 8146 οὗἁ 
28 (86 δΌοΓηδο16 που ναγα, πὶ ποὰΐ [6 γο]]. Απά Β6 βοὺ {Π6 Ὀτοδὰ 'ἴπ οσάδθυ ὕροῃ ἰΐ 
24 Ὀοΐογο Φϑηῃονυδῇ ; 85 Φοιμονδὰ δα σουιηδηἀοα Μοθοθ. Απά Βο μυΐ (86 σα] ϑυιοἷς 'ῃ 

1π6 ἰθηὶ οὗ [886 οοηρτορδίίου [οὗ τηϑοίϊηρ], οὐ σὺ δραϊπϑὺ [86 [80]6, οῃ 86 5146 οὗ {π60 
25 ἱΆ θοΓΏ80]6 βουϊμνατά. Απαὰ 86 ᾿ρμίθα [βοὲ ὕρ] (μ6 ᾿ἰδρ8 Ὀδίοτθ Φϑβονδῇ ; 88 
20 Φομονδὴ οομηηϑηάοαὰ Μοβοθ. Απά δ6 ραΐ [86 ρο]άθῃ δ]ίδγ ἰὴ (ἢ τοπὶ οὗ [86 ὁ0}- 
27 στοραίίοη [οὗ πιροι] Πρ] Ὀοίοσο [ῃ6 γε]: πᾶ Β6 δυγηῦ βυθοῦ ᾿πόθηβθ {ΒΘ ΓΘΟῺ ; 88 
28 οβονδὴ οοτητηδηάοα Μἴοβοϑ.Ό Απα δ βοΐ ᾧρ {6 ἀδηρίηε αὐ [ρυῦ Ὁρ 186 βογθθῃ οὗ] 
29 (Π6 ὅοοσ οὗἉ {π6 ἰδΌΘΓΏ8016. Απά Βα ρυΐ (Π6 δἰΐδν οὗ δυτη οἸδυϊρ; ὃν (86 ἀοονῦ οὗ 

18η6 {Δ Ὀόγηδο}9 οὗ (86 ἰοηΐ οὗ [6 σοηρτγαρδίοη [οἵ ταθοιρ], δΔηα οβογθα ἀροι 10 [ἢ 
δυγηί-οβοτίηρ, δηὰ ἰμ6 τιρϑῦ οδυηρ [π|68]-Οἤδυὶ Πρ]; 848 Φθβονδὴ οομηδηαοα 

80 Μοβοβ. Απηά ἢ βοΐ (89 ἰδυσ Ὀούπψοθῃ {6 ἰοηΐ οὗ (ῃ6 ὀομρτορδίίοη [οὐ ταθϑί]ῃρ] 
81 δηὰ {86 8]{8γ, δηὰ Ραυΐ ψδῦογ [Π6Γο, ἴο ταϑὰ εὐἱξλαῖ, Απὰ Μοβοβ δηὰ ἄϑγοῃ δηὰ 
82 ἢΪ8 ΒΟὴ8 ψδϑῃθα {μ61ς δη4β δηά ὑμεῖς ἔδοι ἐμογοαὺ [{μογϑίγοιῃ]: θὰ {μον σοὶ 

Ἰῃἴο {86 ὑθηὺ οΥ̓́{86 σοηρτορσδίίου [οὗ τπηροίϊηρ]. δηἃ θη ΓΠΟῪ ΟΕ ΠΘΔΡ αηΐοὸ [ἢ 
88 Δ]18Ὁ, ΓΠ6Υ βῃ θα ; 88 δ μῃόονδῇῃ οομημμδηάθα Μοβοθ. Αμπὰ [6 τϑαγϑὰ [86] ὕἃρ {δ 

οουγί τουηα δρουΐ [ἢ 6 {Δ ὈΘΓΏΔΟΪΟ δηα {Π6 Δ|{87, δηἀ βού ὉΡ {80 Βδηρίηρ [ΒΟΓ66}] 
οὗ [86 οουτί-γβί6. 'ο Μοβϑβ βηϊβῃβα {μ6 που. 

Ο.--ΤῊΒ ὈΓῚΙΝΕ ῬΕΡΙΟΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗ͂Β ΤΑΒΕΆΝΔΑΟΙΕΒ ΑΝΤΕΒΙΟΒ ΤῸ 1ΠῈ ΗΕὔΜᾺΝ 
ΘΕΒΙΟΑΤΊΟΝ. 

Ψεβα. 84--88. 

84 ΤΒοη 8 [{86] οἱοι οογεγοα (Π6 ἰδηΐ οὗἨ [86 οοηρτοραίίοη [οὐ τηροίϊηρ], 8πα (86 
8δ ΡΊΟΥΥ͂ οὗἨ Φοθονδῃ Ε)]οα 186 ἰΔθθγηδ016. Απᾶ Μόοβοθ νγβ ποῖ 8016 ἴο θηΐθσ ἴηΐ9 [88 

[οηῦ Οὗ [ΓΠ6 οοῃρτορδίϊοι [ο τηροίϊῃρ], θθοδυβο ὑμ6 οἱουά δροάβ ἐβθύθου, δῃὰ {86 
86 γ]ονῦ οὗ δοδονδὰ ἢ]]οα {86 ἱθοσγηδοῖθ. Αηάᾷ θη ἴδ6 οἷοι 8 ἰβκθῃ ὉΡ ἔγοτῃ 
87 ονοῦ 86 ἱβθογη 8016, (86 ΟὨΣ]άτοη οὗὨ [5786] οῃῦ ον Τα ἴῃ 8]1 {πο ῖσ ἸΟΌΤΠΕΥΒ: Βαυὶ 

1 [τ Β ρον. γ] {86 οἰουα ογΘ [1788] ποῦ {δ Κϑὴ πρ. [Π6η {Π6Ὺ ἡοΌγΠογοα μοὶ {1}} 186 
88 ἀδΥ (δδὺ ΐ νδ8 ὑδίκοῃ ἃρ. ΕῸγ [86 οἱοιά οὗἨ Φοθονδα τσαϑ ὩΡΟΩ {86 ἰβΌΘΓΏ80]6 ὉΥ͂ 

ἀΔΥ, δὰ ἤγο ᾿ψγ88 οἡ [1η] 1 ὈΥ͂ πἰρῦ, ἴἢ ὑπο β'ρῃΐ οὗ 84}1 [86 που88 οὗ [βγϑ6], [βγουρἢ- 
ουῶῦ 411 {μ6 17 ἸΟΌΓΠΘΥΒ. 

οὗ ἐπ δυυδησοιμθηὶ οὗ 86 Ῥαγίϑ. ΑΒ ἰο ἐδ {ἶτη9, 
10 ἄνβί ἀδΥ οὗ ἰμ6 γϑὺ ζωοῃίῃ, Νίβδη (οὐ Π9 86- 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ. δοπὰ γοδὺ οὔἰμο θὁχοᾶυϑ8) 8 δο]οοί θα, 88 ἱζ ἴῃ ΟΓ ΟΡ 
α. Τλε Οοπιπιαπὰ ἰο Ετεοί ἰλ6 Βωϊϊάϊπφ. [δὲ 1 τοὶ ὶ ὍΘ ΓΕΔαῪ [ῸΓ ἴΠ9 δγϑι ῬΘΒΒΟΥΟΣ ἴδδ- 

εἶν] ἴῃ (8ὸ τηϊἀ 419 οὗὁἨ Νίβδῃ. τ 
ΟΒβρ. χὶ. 1-16. Ψψον. 8. ἘΠ δὐῖς οὔ ἴ[π6 ᾿ϑβδοϊ στ ΣΕΥ ἰδ ἐδ9 

γον. 1. Του Μοβοθ Κηονϑ ὑπαὶ {86 ἰΔΌ6Γ-  γϑϑὶ δοὺ] οὗ (86 ββποί Δ ΥΥ. [{ ΥΟρυθθϑοίΒ {86 
Ὠδοῖὶα ἰδ ἐο Ὁ6 ογϑοίεοα, γοὶ Βο τηυδὶ γοσοῖτο 768:0- [ ΡῬῦοβϑησδο οὗ Ζοβούδαῖ. Νοεχὶ ἰο ἰΐ (86 τοὶ] ἰβ {89 
Δ 88 ΘΟΙΩΙΏΔῺ ἃ ἰΏ ΓΘΙΌΣΘΠΟΟ ἰ0 86 (τη δη ἃ ΟΥ̓ΘΡ | τηοβί ἱτωρογίδηϊ, δίῃοθ ἰζ στ δδ08 (6 ὈΠ8Ρ- 

14 



160 ἘΧΟΡΌΒ. 

Ῥτοδοἢη ὈΪ6 6885 οὗ ΖΘ ου δῇ, δηὰ ῥγοίϑοί {86 δὲῖκ 
ἴγοτῃ Ῥτγοΐβηδιίοη, θυ 8ι}}} ΤΏΟΓΘ ργοίθοιβ ἔγοτ 
106 δοιιίθησα οὗ ἀοδιχυοίΐοη (8089 Ὑθ0 ΔΡΡτοδοῖὺ 
νι πουΐ δ ποτὶ ἐγ. 

γεν. 4. Νοχιὶ οομγδ8 ἰδ ἰδῦϊοθ. ὙΠ [86 [Δ 09 
Φοθου ἢ σοι 68, ἰἢ 8 ᾿ἰανὶ! ἃ ἀο στο, ουἱ Οὔ 89 ΗΟΙΥ͂ 
οὗἨ δοϊῖ68 ἰηΐο 186 ΒΟΙΥ ρίδοο. ΒΥ (ἷ8 δυπθ0]}10 
σοι μὩΐοι ἢ {80 ὈΥΐοδὶ8 Ηας ἀἰδϑοϊοβοδ ἴο {9 
δορί ἴ0 9 ορΡ6 οὗ ζ6]] ον θἷΡ νι Ηἰπι, {86 ἴ6]- 

ἰπασμιν οὗ Β΄86 ϑρίνὶι, οἵ Ηἰβ8 Ὀ᾽]θϑδίηᾷθ. ΤὭθη 
1.16 δῖ Ρ8 δγὸ ᾿ἰρθίοα 88 ἰζ 70} 6 ἴϑδϑὶ ; ἴου θΏ- 
Ἰκ οπιποηΐ 18 ἀεροπἀδοΐ ὁπ (89 σοπιτλυπίοῦ οὗ 
6 Βεενγὶ τὶν Οοα. 

γεν, ὅδ. Α8 Ψεβονδὰ δοῦιοδ, τὶ [86 Δ ]ο, ἴῃ 
8 Β6η86 ἰηῖο {86 ΒΟΙΥ ΡἷδΔ6θο, 80 ἐ8 ργϊθϑίβοοά οἴ 
15086] οὐ [18 ρατὶ σου 68 ἴῃ ἃ Β6ΏΒ6 ἰὩ10 89 ΗΟΙΥ οἵ 
Βοὶῖ65 ν᾿} 1ἢ (ἢ ΔΙ16 Ὁ οἴ ἱποϑῆβο νυ ϊοἢ ΒΥ ΠῚ ὈΟ 1 Σ 68 
Ῥγδγοῦ, ΤΏ 680 ΒΟΙΥ ἰδίηκϑδ, ἰοο, ἩδιοΒ ἀοηοίθ 
διὰ ᾿Ἰ|]υδί ταί σοι πίοῃ Ἡϊ  Φοδ ΟΥ̓Δ, τηυδί Ὀς 
δβογοϑηθα δΥ͂ (0 ουγίδΔίη οὔ (86 ΠΟΙΥ 0]82006. 

Ψον. 6. 4.58 (Π9 4187 οὗὁἨ ἰπσϑδο Ὀ6ΔΓ8 8 Σγϑἰἰΐοη 
ἴο 106 ἀοον οὗ (δ ΗΟΪΥ οἵ δΒοϊΐοδ, δο 1116 δ''δσ οἵ 
Ὀυγη(-ΟἸἴογίο ἰ0 180 ἀΟ00ΓΡ οὗ (6 δο)]» Ρ]806. 
ΤΠη6 ἰανον δίδη δ ΠΟΘΙῸΓ [86 ΒΟΙΪΥ Ρ͵δοθ ἰδδῃ (ἢ 9 
αἰίδν ἀοϑθβ, Ὀθοδιθο ἰΐ 5 ἴον (8 ρτὶοβϑίβ, δηά θο- 
ἐδ, ἴῃ 1809 τδίοσ, (86 πη 0808 οἵ Ρυτγὶ οι οη ἴῸΓ 
(80 βαογὶ βοὶδὶ βογνῖθθ---ἰη ποῖ οἰτουτηϑίδησο ἰΒ 
ἀϊβοϊοβεὰ δὴ δάυχ ναί οι οὗ {πο Ν. Τ. Ὀαριίΐδι, 
ὙΟΝ ΒΟρΡασγϑίθδ δηΐῃδὶ οἴεγίησδ ἔγοϊα 80 
ἐδ η}} 19. 

νον. 8. Το σουσὶ αἷβδο 888 ἰΐα βοόύϑϑῃ, ἴον (δ 9 
δουγσί, ἴοο, ἰδ 8 Θηοϊοδοὰ νϑδϑίϊθυϊο οὗ (829 ΒΟΙΪΥ 
Ῥίαςς, 88 οοηίγαβίοα νῖ(ἢ (6 Ῥσοίδῃο Βοαι ἢ 6 ἢ 
πονυὶὰ δηὰ ἀοδὶοὰ [βγδοὶ 68, ΟΣ ΟΥ̓́Θ διιοδ 88 
ΔΡΡΓΟΔΟΝ ὙΪΠῈ ΘΙΩΡΙΥ Βδηάβ. 

γον. 9. ΤῸ δηοϊῃίίης οὗ ἰμ6 ἀ πο! Πρ δὰ 8]]} 
οὔ ἐκ πα ϊν! ἀυδὶ ραΓί ΒΟ ΡΓΘΒΒ68 (πο ἰτυΐϊὶ, (Π δὶ 4}} 
9 τογϑὲρ ἰπ ιιἷ8 Βουδο ἀοροβ οἢ (86 ᾿ἰΐο οὗ 
{1|Ὲ Βρ᾽ εἰ {-τ-ἰ5 γον {86 ΒΡ δπὰ ἴον 86 βρίνὶϊ. 
Βυϊ 'ὰ ψΒδί Β6Π856 8 [ῃ9 ΔΙίαν οὗ Ὀυγηὶ-οὔἴογίης, 
βίδπαΐϊπρ Δ8 1( ἀο068 ἱπ [ἢ9 σουγί, τηοβὶ ΒΟΙΥ, [11{6- 
ΤΑΙΪγ, κ᾿ ΟΙῪ οὗ Βο] 1 68᾽᾽7ῖ Βδοδϑυθο (ἢ οὔδοντὶης οὗ 
βδογ ἔσο, δα (ὃ 6 56] ΒΌΥΓΟΉἀΟΓ Ἡ ἢ ΙΟἾ ΘΟ 51818 ἴῃ 
[γϑι{ὰ] οὈραΐοπ6ο, δΔηὰ Μ]ϊοἢ αη ἀ6γ}165 (ἢ 6 οὔ Γ- 
ἴηζ, δγὸ (πὸ Γππάπιηοη!αὶ σοπάαϊιίοη οἴ ἰδ ζοηυ- 
ἡρποθῳ οὗ ἴδ6 ψῃοὶο γἰιπαὶ ογϑθὶρ. Ἀοοονάϊης 
ἴο Καὶ], 116 ΡὮγϑϑο ἀοείσπδίθϑ ἰμὸ 7δΔοι ἐπ δὶ (ἢ 6 
ΔΙΓΔΤ 18 Ποῖ (0 ὈΘ Δρργοδομθα ὉΥ (9 Ρθ0ρ]9 γῆ 0 
οἵἵεν βαονὶ ἤσοβ. 

γον, 16. ΑΔΡομ᾽ Β Β0Π8 δ'ἷδο δύο δῃοϊη(οα ἰο- 
ξοῖμον νὶτ ἶπι, Ὀδόδαδθ ΓΒΕΥ͂ ΓΟΡγοδοπὶ ἰδ 
μοΥρἀ ΑΥΥ Ροτροία Υ οὗ [86 ῥγίἰεβϑίβοοα, Καὶ] 
Ἰοϊάν (καὶ [6 σοῃπδβοοτδιΐοη οὔ (89 ῥγίοδί ἮἨΔ8 
ποὶ σοῃίοιηροσβδηθουβ Μἱ ἰμ6 οεοοιϊΐοη οὗ [89 
ἰδ ϑογηβοΐο, Ὀὰὶ ἰοοὶς Ρ͵ΪΔ06 ἰδί6Υ, Βυΐ Π6ΥΘ (00 
ΟὨΪΥ ἰ᾿6 «οὐχηδηᾶὰ ἰδ ἔτγδι σίνοη, δὰ ἰμθη ἰδ 6 
ὀγθοίΐοη οὗ [6 (Δ ΌΘΥΠ8616 ΡγοοΘά 68 118 ἀχϑουϊίοῃ. 
Καυοῦοὶ Βα γ8: ΤΏ βίδιθπιθηὶ [οἵ γον. 16] δῃιοἱ- 
Ῥδίθβ ἴον. υἱῖ. [πὸ ἀϊδίϊρυΐθΒ θεοί Θ6 ἢ σοιῃ- 
Ἰπδηὰ δηᾶὰ οχϑοιίΐοῦ, (80 δηιϊ οἰ ραιΐοα 8. ΟὨΪΥῪ 
ΒΟΘΙΪΠ Ως, ΟΥ δῇ Ἰδϑὶ ΟΠΪΥ͂ ΤΟ 8 ουἱ οὗ {6 δι αι- 
ΣΑδτΐΠ 0898 οὗ ἰλ 6 ὨΔΥΓΡΔΙΪΥΟΘ. 

ὁ, 7λε Εγεεσίίοη οὗ ἰδὲ Βωϊαϊπσ. οτΒ. 106-88. 

γον, 17. Απ:ϑᾶ 1ξ οϑιὴθ ἴο Ὀ886 .---“' [πΠϑδιπυο ἢ 
88 ἔγοξη ἐμθ ΔΡΥΪνΑΪ ΟΥ̓ (6 [578 6}1168 δἱ δἰ ηεὶ ἴῃ 

41. 6.. 38 Ὀοΐησ, οἢ δοσομπηῖ οὗ [9 ρΡοσίεΐοη, τῆοτὸ οχροιθά 
ἴο ἴ|ὸ σοῃ! δοῖ οὗ Ἰαγπιθὴ {ἰδι [6 ΟἾΠΟΙ δὰς δά οὔὐοοῖα. τ Ὠἰσὰ 
ἭΘΓΟ ΜΠ ΘΓ ΠΟ ἰδ ει 884 δἰ] οννϑὰ ἴὸ οὐ) δῖ 8]].- -1κ.} 

ἐδ9 (ϊνὰ πιοηί διἴον (}9 ὁχοάπδ (χίσ. 1) πε] 
(89 ὅτϑι 46:7) οἵ (6 βοδοῃὰ γϑαγ, θα [86 τψοτῖς 
ν88 ἀοἰἑνοτοά ἰο Μοδβο8 οοϊωρ]οίθ. μοὶ αυΐϊὶ6 πη 9 
Ἰὴ ΟὨ (8 οἰα ρθε, 4}1} (ὴ6 πορὶς οὗ (δ Ὀυϊης τῶ 
ἀοῃθ ἴῃ 1688 1580 δα] 7 ὁ γοδυ᾽" (Κα1})." 

γον. 19. Εἶο δρεϑαᾶ ἴδ ἴϑῃϊ ονοὸσ 86 [8- 
ὌΘΙΠδ8ΟΪ]Ο.--- ΒΥ τ "161 ότο Κοὶϊ δογγϑοι  Υ 
αηαογβίδηαϑ (86 ὑννὸ ῬΥΪηοἶρΡδὶ δουθυῖηρα; Ὁ ἴδ 6 
“φούδυϊης,᾽ (Π6 ἧτο οὐἵονῦ σονοσίῃ 8. 

γεν. 20. 8ο ᾿οοϊέε ον .---Τὸ Δ Ό1685 οὗ (ἢ 
αν, 88 τοοογὰβ νῃΐϊοῖ ΘΓ ἰ0 ὍΘΑΤ Ρογρείαδὶ νὶϊ- 
Ὧ688 ἴο (110 αἰνίη Μ1}} οΥδΙ Υ γουθαϊθα (ο ἢ 6 ρΡθορὶθ. 
Καυοῦοὶ τοΐοσβ ἴὶ ἰο (0 νῷ οΐο τουθϊβιϊ ἢ 80 ΤΆΤ 
δ8 (ἰδ οχἰδίθηί--- τ 1 ἢ. Κ 6} τὶ ἀϊδραίοδ. 

γόον. 28. Οὐ [86 ΔυΥδ οι ἢ! οὗἩἨ ἴΠ6 ἱποὶνθ 
Ἰοᾶῦοϑθ ἢ ὑνὸ ΤΟΥ, οἱ, ον. χχῖν. 6. 

Ψψεν. 80. Βοῖνσθθῃῃς ἴδο ἴϑθῃϊ οὗ σωϑϑιϊηξ 
8 ἃ [86 ΔΙΓΔΣ. ---ΡΓΟΡΑΌΪΥ ΤΟΥ͂Θ ἰο Ο026 δἷά6, 
Β0 {μδὲ {πΠ9 ῥχίοδίδ ἀἰὰ ποὶ πεεὰ ἰο βο δτουῃὰ ἰδ 9 
ΔΙίαν (Κε1}.). 

ΤῸ6 οδενίηρς οὗὁὨ δϑογϊβεθ, γτὸσ. 20, δπὰ (δ9 
Ὀυγπίης οὗ ἰὩσΘΏΒΟ, ΥὙοΥ. 27, δ ἴο ὃὈ9 γορασἀ θὰ 
88 ΟΧΙΓΔΟΓΟΪΏΔΙΥ δοὶϑ οὗ ἧ δῖοβοι, ἰδ ουπάον 
οὗ (86 εγϑίϑθῃ οἵ πΟΥΒὨΪΡ, δηα πο Ὀεϊοηρίης ἴο 
89 ΟΓΑΪΏΔΤΥ ἩΟΥΒΕΐρ οὗ {86 ΡΘΟρΡΙο, νν σὰ ΡΓΘ- 
ΒΌΡΡΟΒΟα [86 δηοϊηιΐης οὗ (0 δδποίυατυΥ, δα 
ψ}οὮ ὈΘσδὴ 11} ἃ βίῃ - Οἴου, τ μθγΘδΒ Β6ΓΘ 
ΟἾΪΥ Ὀυτοι- ΟἸἴοσίηβ δηὰ :οθ8] - Οἴοσίηρβ δΓΘ 
δροΐκεῃ οἵ. 

γεν. 838, Τὴ6 δουτὶ 8 οὶ ΟἿἿΪΥ 8 οουτί; ἐξ 
ΘΠ 6] οδ6α [Π6 ἰδ Γ8οΪθ. Ασοοοταϊης ἰο 7οὁϑορδυ 8 
(Απεᾳ. 111. θ, 8) (89 ἐδΌθγῃδοὶθ δβιοοὰ ἰῷ ἰδ 6 
τοὶ α]ο οὗ (μΒο οουτί. 

6. 7λε Τιοϊμα6 εαϊεαίΐοη 97 ἰδλ6 Βεϊἀϊησ «Απίε- 
ΤΟΥ 0 (λὲ Ἡμήιαπ ἢ εαϊοαίίοπ. 

ΨεγΒ. 84-88. 

Μεγ. 84. ΠΥ δηγίΐηρ ἰ86 διίεὰ ἰο Ἔχ ἰοῖϊὲ [8 Ὁ 
[ον ἶσα] τἱ 8] 88 8 ἰΣΘΏΒΙΡΟΥΥ ΟὯ6, 88 δὴ εὐυ- 
οδίΐοηδὶ ᾿πδιϊαἱΐου ἀοοὶ χηοα ἴον πὸ ἰταϊηΐηρ οἶ 
(8 ῬΘΟρΡΪδΘ ὉΡ ἴο (.) 6 (ἶη:0 οὗ ἰμοὶν τηδίυγὶγ, ἐξ 
ἦβ (86 ἤδοί (Π δὶ {6 δοιηρὶ εἰοα Δ ΌΘΤΩδοΐΪθ ἔογ 5 
186 σοοοϊυδίοη οὗ Εχοάυβ, ποὶ 1Π6 Ὀορσίποΐηᾷ οὗ 
Ιιονϊιουθ: ἰθδί Μοβθθθ οὔδεγεὰ βδοῦ!ῆσοδ δη ἃ 
Ὀυτηθὰ ἰποθῆδο ἴῃ ἰὶ Ὀοΐοτο Αδῦοηῦ ἰπ ῃγίοϑε 
ἀϊὰ ; Ὀυὶϊ Θϑρϑοΐδ!ϊ ἐμ δἱ δ οἰιον δὰ ΗἰπηδοὶΓ σΘοη66- 
ογαίοἀ {86 ΒδῃοίιυδυΥ ὉΥ Ηἰ8 τηδηὶϊϑϑίδιϊου οἷ 
Ηἰδο] Γ ἴῃ 1μ6 Βδουοα οἱουα Ὀοίοτο ᾿'ἰ τᾶ 6Θ0η86 - 
ογδιο ὃγ 180 ρῥτὶεδίῃοοα. [ἷπ ἰὸ ΜΙ4α]6 Αροϑ 
ι 88 8 βαγίης ἰδδὶ 8 οπσγοιι νγ88 σοηϑοογαϊοα 
ΌΥ δηζ9}8 ἱπ [86 πἰχαῖ Βοΐοτο ἰ( 86 χζοΐης ἰο Ὀ6 
οοηδοοσϑίοα ΕΥ̓͂ ῥγϊθϑδίϑβ. ῬΘΓΏΔΡΒ ἴΠ6 Βαγὶπῇ νγ88 
8 ΤΟΙΛΪὨΙΒΟΘΏΘΘ οὗ (6 ΤοΥΘίΟΥΥ ὮόΓο τοοοταοα. 
ΕῚΥ Φοθονδ μ᾽ Β τη δη δι διΐοη οὗ ΗἸπιΒ6] ἰδ ΒΟΙΩΘ- 
(ΐη ὙΘΡΥ τηγαίογίουθ, 8 ΒΟΙΥ͂ (ὉΚεη, νἱονθὰ 
ΟὨΪΥ ὉΥ {6 6Υ68 οὗ δ᾽. ΑΌΟΥΘ ἴμ6 ἰδυοτηδοῖθ 
06 οἷουπἃ ΔΡΌΘΕΔΥΒ, δηὰ ΘΟΥ̓́ΕΣΒ ἰΐ, ἱπ οΥὰον ἴο 
ΤΘΙΏΟΥΘ ἔδθ ΔἸΟΥΥ οὗἩ Φοδονδα, Ἡϊοὰ 4118 (86 
ἀν ο] !ΐης, ἔγοαι (86 Υἱοῦ οὗ 811, οὐϑῇ οὗ λίοδβϑδ. 
Ιι ἰκα ποί Βαϊὰ τ1πδι {δὲ8 σΘοπαϊτο ὈΘΟδ.9 ἃ, ροῦ- 
Ἰϑηθηὶ ΟὔΘ; ΟἿ (6 ΘΟὨΙΓΘΑΥΥ, (᾿ 6 ἰΔΌΘΓΏΔοΙΦ 
ΒΟΟΩ ΑΓΟΡ ΘΓ 8 Ὀθοδη Θοοοδϑί ὉΪ6, ὀχοδρὶ 85 
τοζαγὰβ ἴ86 γοζ δ. 1] 008 σοηαοτγηϊηρ ἰἢ6 ΗοΪγ οΥ̓͂ 
80}1.68, Βιυϊΐρ ἴο {Πδὶ (ἰτ)6 ἰὰ 8 ἘΠΘΡΡΓΟΔΟὮ - 

4 [Τηἷ6 ἰ6 τηδδϑ οὔἱ ὮΥ ἀοάἀποι πα γοῦν 126 πἰπὸ πα ἢ 
ἴ)ὁ οἰκί ὅατα (χχίν. 18. χχχιν. 23) δροπί ὈὉγ Μοδοθδ οὔ ἴθ Ὁ 
τοουηϊδίη, [π6 τ Π9 δροῆϊ ἐπ Ῥγοραγαιίίοη ἴῸγΓ τ:6 αἰ νίος οἵ 
ἴδο ὡνν, δη τῇ ἴΠπ ταιιδοβίίοπ οὗ [Π6 σονθηδπὲ (Χὶχ. 1 -  χῖν. 
11), δα [86 ἱπίογταὶ Ὀοϊνθο Μοϑοο᾽ ὅγοϊ δηά ἰδ ὁϑοομὰ δια γ 
Φῶ ἰὼ τηουπίδίο (Χχχὶ!. δά σαχὶ!.).--κ.} 



ΘΟΟΤΒΙΝΔΑΙ, ΑΝῸ ΒΟΜΙΓΕΤΙΟ ΑΡΡΕΝΌΙΧΣ, 

80]6, Ἰοοκοά ὉΡ, 88 1 τοῦτο, δηὰ δὰ ἰο Ὁθ τυπ- 

Ἰοοϊκοὰ ΌΥ βδοογάοίδὶ οχρίδιϊομδ δοσοσαϊπρβ ἰὸ 
ἐδὸ [ον ι168} τἰ(68. 

Αἱ [Ἀ0 οἷοδο 8 ραἴνϑῃ αὶ σῇ ταὶ βἰδθαιθηΐ ὁ0η- 

δονγηΐηρς ἰμ6 ἔαΐατο οὗ ἴ[89 ἰδΌΘτγηδοϊο, ὑ ΒΪ6Β, 
ΒΟΟΥ͂ΟΣΡ, 8180 ἀϊδβοίοβοβ (86 ἀοϑίχε οὗ ἱύ. “786 
Ἑυΐυτο νοῦῦβ ἀοβίχηαίο [Π6 δοίϊοῃ 88 8 γδρϑδίϑα 
δηὰ ροτγροίυα] οθ᾽ (Κη0Ὁ6}). [{ νγ88 ἀθείρηϑὰ 
85 ἃ αἀἰνίηθ ἰοἴκοη ἴοΥ ἰ(..6 ρΡΘορῖθ οὐ {μι 6 γ τἸηδτοῖ. 
ὝΒδοη ἰμ6 οἱουἂ το80 ὉΡ ἵγοιι {89 ἰθΌΘΓΡΩΔΟΪΘ, 
8.18 ψγαὰϑ {π ϑἰζηδὶ ἴ9Ὸγ βίαγιϊη ,---δὴ ΟΧΡΥΘΒΒΙΥΘ 
δἰ χυαὶ; ἴον ἰμ9 ἀϊνίπο ἰοΐκοα ἰμθη ΥἹΒΙΟΪΥ͂ 86ρΡ6- 
χδιοὰ ἰἰ86} 7 ἔγοια ἐμ βαοοσάοί δὶ ἀν]; ὅ68ο- 
ὙΒ}} Βοοιῃρα ἰο Δθδπάοῃ ἰἑ, 88 Ηο ἰη ἰγαϊὰ ἴῃ (89 
αἰτὶοὐοδβὺ β0880 ἀϊὰ ᾿ϑαυθ (6 ἐθρὶο ἰῃ ἰμ9 76γ- 
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θι τῶρ. [ νγ͵αὰϑ 80 δ'ζηδὶ (00 {6 ΡὈΘΟΡΙΘ (0 
ὈΓΘΑΙΚ ΘΒ δὰ ποῦ οσναγὰ. Βαὶ (6 οἱουά 
ΟὨΪΥ͂ δῃονγοά (ἢ 6 ψΑΥ, ἰῃ οτάθγ, δὶ ἃ πδὺ 8[0}- 
Ρἰηκ-οἾδοο, ἰο τοϑὶ ον δρϑαΐη οὐ {μ6 [Δ ὈΘΓΏΔΟΪΟ, 
δά ἰδ ἰο ογάον α μα]. Τὺ (6 ὈΟΟΙΚ ὁ610808 
αἰ ἢ ἐμ Ῥγοίουπάἀοϑὶ ἱπουσὶ σοησογηὶπρα (ἢ 9 
᾿ἰβίουυ οὐἩ 116 Κίηχάοια οὗ αοἀ, ὀχργοβϑοὰ ἴῃ 8 
ΒΥΠΩὈΟΪΪο ἤοται δὰ 80 ΔΥΔΡΘΔΙΥ 88 (0 ὈΘ δ8Ρ- 
Ῥγθ θη Ὁ16 ὈῪ ἃ οἱ, Το ΡΙΠΠτ οὗ οἰοα ἃ δΌονΘ 
6 ἐδΌΘΓΡΠ 8016 ὉΥ ἀΔΥ; {μ6 ΒΘΡῪ ὈΣΙαἰί688 ἰὴ ᾿ὲ 
ΕΥ͂ εἰριὺ---Ὀοΐοτο (6 Θγ68 οὗ 811 ἰδγδϑὶ ;-- δὰ 
88 Ἰη8Ὧ6 Βα ὉὈΪ6 ἴο (06 ῬΘΟΡΙΘ ὑμαῦὺ ῬΓΟΒΘΏΟΘ 
οΥ̓͂ ἰμοὶν οονοπδηϊ-ἀοὰ νιοὶ δοοορδηῖθα ἐμθπὶ 
ἦπ 411 ἐμοὶν ῥουγτηογίησδβ. Οομρ. (19 ΘΟμΒθοτδ- 
ἴοι οΥ̓͂ (89 θα ρῖο, 1 Κίῃρβ υἱῖϊ!. διὰ Εσοϊκ. χἹλ!. 
4: Νυῃ. ἰχ. 1δ. 

ΠΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝ ΒΟΜΠΠΕΤΙΟ ΑΡΡΕΝΘΙΣ, 

ΕἸΒΙ͂Τ ὈΙΝΙΞΙΟΝ: ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ, ΒΕΕῚΕΟΤΊΟΝΗ͂. 

ΡΒΕΙΙΜΙΝΑΒΥ ΒΕΜΑΒΚΗ. 

ΤῊΣ ἀϊνί βίου οὗὁὨ ἰδ Β[’Ὁ]6 οὗἨἩἨ τ ΟΝ Μγ͵Ο ΔΓΘ 
ἰτοβίϊος, ἰμ9 Τλογαὶ (18 ῃ [86 ΠΔΓΓΣΟΥ͂ 86Π89, 
65 ἰπ ΓΟΥΙΏΘΥ ὑἰπ168 0806] τη 0 ἢ) ΠΟΤ ἃ8 ἃ ΒΟΌΓΤΟΘ 
οἴ ἀοοινΐηδ)ὶ δηὰ οἱ ΐο8] τὰ ]685 δηὰ οὗ Βοιι]οί 68] 
οὐϑοτυδιΐοηβ ἤδη Ὠογ-8-ΔΥγ8. Τη6 οδυδοβ οὗ 
ἐϊ5 ομδηροά δἰ οὗ {Π ΘΟ]ΟΔῪ δηὰ πὸ ΟΠ ΌΓΟΝ 
ἰο ἐδο [μῶν 11ὸ ἰπ 186 οὔδηρο οἵ νἴονσα οὐ ΟἸἹὰ 
Τοβιδιοηΐ Τυἀδίδιη αηὰ ἐπ ΟἸ]ὰ Τοδίδιιοηὶ 186], 
οὉ ἱπϑρίγδαίΐοα, οὐ δΒουι:θηθαίοθ, δὰ οἢ ἰδ6 
Ὑ80(5 οὗ (8Ὸ ΟΠ τ βεϊδα Ομ αγοῇ. 
Το αἀἰδτοχατὰ οὗἩἨ ἰμο9 ΟἹὰ Ταβίδιαθηΐ ΒΟΒ οἴη 

οὗ τονοϊδιΐοη, το Ῥγοναὶ θα δ] οϑὲ απ υΘΥΒ8}}Ὺ 
δυιοὴς ἰδ69 Θπορίϊοβ, ἄγου ἔμ Ομυτγαὰ ἰῃ ἰδ9 
οἰμον αἀἰϊταοοίΐοη, ἐἰοὸ δὴ ογθϑγ.θϑιϊτηδίΐου οὗ {86 
ϑίαχεο οὗἁ τοὶ κίουθβ ἀονοϊοριηθηί οχὶ οἱιθὰ ἰπ {86 
ΟΙά Τοθίδπιθηί, 80 ἐμδὲ 1 τ88 δ᾽ιηοβί ρα οἢ 88 
δαυλὶ, δηὰ ἴῃ ΠΙΔΗΥ͂ ᾺΥΒ ὙΔ8 οοῃίουππάρα, 
ὶι (1.0 Νοὸνν Τοβίδηιοηί. Τδο οΘοποὴ ψδγΐίδτθ 
Ὑ81Οἢ Βοαίδοη δὰ 96 188} Ομνίδΐδὴ8 πὰ ἰο 
8660 δρδαϊηδὶ Βοδί οηΐϑια ἐθηθα ΥΟΥΥ͂ ΘΑΥΪΥ ἰο 
Βεκοὶ δυάδαϊσίηρς ἔοττηβ οὗ Ομ νἰϑιϊ δ ἰπ {π60- 
ἸΟΩΥ, ἴοσιοϑ οὐ πουϑιΐρ, δπὰ ροϊίγ. Το ἐμΐδ8 
ορροβίιἴοη Ὀοίτ θη ὑμ6 δον 8} δὰ (6 ᾿θδίμ θη 
τὲ δα ἀρὰ {86 ορροδίϊϊΐουῃ Ὀοίσψοθη (86 αϊνῖῃθ 
διὰ ὑπο δυδη, ποῖ ἐπνου ἢ (Π6 Ὁποοηβοῖουβ 
ηδυθδηοθ οὗ μοαίμ θη σομοΘρί 08 80 ΘΙ Ρ 85126ὰ 
186 ἀϊνίπο δἰὰθ 88 ἰο ἰεοβὰ (ὁ 8 οηϑ- βἰἀϑὰ ἰμΘΟΥΥ 
οἴ ἰηϑρίγαϊϊοι, τ ῃἷοι οαυδοά ἐδ 9 ΟἸἹὰ Τ᾿ εβἰδιηοηὶ 
ἴο ἌΡΡΘΟΔΡ 8Δ8 δι ϑίϑης}γ οὐθ τὶΐῃ ἰμ9 Νἥαγ,Υ 
ΣΑΙΒΟΡ ὑπ 8ῃ 88 οοηίγαϑίϑα νῖΐ ἰ. Βαΐ {86 ἀϊΐ- 
βου {165 πΐσ ἐμ π8 ἀΓΟῸ86 οτο Ὀγἀροὰ ΟΥ̓ΟΡ ὉΥ͂ 
ἐδ9 Δ)]] βου 981 δίγ]6 οὗὁἨ ἰῃἰθγργοίδιϊοθυ. Τ18 
ἮΔδ ἀοπο ἴῃ ὑπο ΜΆΥΒ: ἔκ [9 ἔοι οὗ ἃ Ρ.11080- 

ΡῬΒἶο8] δἱϊοροντισίης οὐἩ ἰδὸ ποδίμβϑηῃ τογίμδ, ἰΐ 
τιραϊαιοα Ὀοίντγοθηῃ [0 δηοϊοη Βυρο ΣΟ ἰοὰΒ 8θ8- 
ιβεπΐϑιι διὰ ἐμ Ἰαίον βἰκορίϊοαὶ δ οδι θη ΐδαι; ἴῃ 
86 ἔογιι οὗ ἰδὸ Αἰοσδηάγίδηῃ δ] οσοτίζίης οὗἁ 
ον 8 δἰβίοῦγ, ἰδ τηοαϊαιοὰ Ὀοίπϑοη ἰδ Οἰὰ 
Τοδβίαπιοηὶ δηὰ 89 Ηρ] ]θηΐο ᾿ἰοταίαγτο δὰ δὲ}}9 
οὗ βουσὶ. Τὺ (θὲ Ομν  ϑιϊαη ἱΒβΘΟΪΟΧΥῪ 6180 
γγ8 16 ἰ0 τηδῖζο ἃ Ὀγϊ ἀρσο, ὈΥ͂ δἰἰοχοτὶοαὶ 988, 
Ὀοίτψϑοῃ ἰμ6 ΟἸὰ δηὰ ἰδ9 Νὸν Τοδίδιηθπί. ΒΥ 
8 τιθ8η8 {86 ΟἹὰ Τοδίδιμοπί, ΔΙσοδαν ἴῃ στοδὶ 
Ρϑεὶ Ομγἰβιϊδηϊχζοὰ, νγῶ8 τηϑδάθ ΠΟῪ ΟἸ ἰβιΐϑῃ, 
186 οὨἰ]άτοθῃ οΥὗὨ (μὸ ἱνὸ Τοδἰδιηθηΐδ ἷἱπ 8 Β6 089 
ΘΣΟΒδΏ σης ἔοτπιβ. ΕῸΡ ͵αδί 88 ἴλ 88 ἐ89 Ψ690}018 
ΟΙΘ Ῥυδβηοὰ ον ναγὰθ δὰ τὰ ΟΠ ἰϑιΐδηβ, ἐδ 6 
Ομ νἰδιϊϑηθ τόσο Ῥυβθα ὈδΔοκ νΣτβ δηὰ τηὰθ ἃ 
βοτί οὔ 5908. 

Οἱ δοοουπὲ οἴ {μ6 τυδηϊοϊὰ οοπἴαδίοη οὗ 4688 
ψΒΐοὴ ἰμ 8 ανῖ868, Ἰοὺ ἰὰ Ὅθ6 ἔθγο γοιμδικοα ἰδ 8, 
Ὁ. {86 Δ] ορφοτγὶσίης τηοι]οὰ οὗ ἱἰογρτοίδιϊοη, γγ9 
ἀο ποὶ πιϑδὴ (89 ἱπογου ἢ ὀχ  δηδίϊου οὗ ρϑϑϑαζ68 
ΤΟΒΠῚῪ ἰηἰοηἀοὰ ἰο ὉΘ Δ᾽] οχοτῖοαὶ, Ὀαΐ {10 Β|γ]6 οὗ 
οχροβί οι νυ ῖοι ρου γίβ ὑπ 9  ἰδίοτί οα] δπὰ ἀΐ- 
ἀδοίϊο πιραπίης οὗ (ῃ9 ϑοτγίρίαγοβ ἰηΐο ταῦ ἰδ 
οἰαϊτηοὰ ἰο 6 8 δἰχοῦ δῃὰ τποσὸ βρί εἰ 8] οὨ 9 
ὉΥ Ββρογίϊηρ τὶ} δῃ Δ] οκίθδ. 

Ιὴ σοπδοαιιθηοθ οἵ ἰμΐθ υδαϊεἴηρ ἐπ ΘΟΪΟΔῪ {86 
ΟἸΙὰ Τοδίαπιοηὶ, δα ὰ Ῥαείϊου δνῖν ἐπα ἐἢ ΓΘ0 ΒΟΟΚΒ 
οὗ ἰμὸ ἰανν, Ὀθοβδῆι)θ 8 ἄθορ Τουπιαΐη οὗὐἨ ΟἸγἰϑιδῃ 
δυὰ τοϊϊχίουθ τοβϑοιίοηδ, οβρϑοΐδ!ν δὴ ἱποχ- 
Βιδαβ 016 τπαΐηθ ἔον Ομ εἰ βιΐδη ταγϑιϊοῖδαι δα ἰμ9- 
ΟΒΟΡὮΥ. 

ἘΟ]]οτίηα, Βοτόνον, 89 οσχίγομηθ ᾿ομ8] ἐθῃ- 
ἀϑηοΥ͂, τ πο ἰγαπδίοσιαθὰ ΟΠ ϑ ΐϑη τηἰπ βίου 
ἰαίο ονὶίοβ, Ὀϊθιορβ ἱπίο ἀδβοθπάϑηίβ οἵ Αδγοι, 
ἔμ Ομ ἰϑυῖδα σμιιγ 68 ἱπίο Ἰδγίαθπ, (8 6 Θ6118- 
Σἰδὶ ἰαΐο ἃ δἰ -οδογίης, ομυτοῖ 5. ἰμίο. ἰθ 168, 



1652 ΕΧΟΡῦΞ5. 

δηὰ πο νῶ8 ἀοϑβίγογθα οὨἹΥ ἴῃ 18 οδη γα] 
οδίυγοβ ὈΥ̓ (0.8 ἱμθο]Ο ΟΥ̓ οὗ ἰδ9 Βοἤοτιηδιΐου, 
8:26 (Π6 ρτοδί ὑοδοιΐοι οὗ ἰδ οὐ (681 δοῆοοὶ, 
ἩϊσΟὮ Ρϑ58θα ΟΥ̓́ΔΡ ΙΏΟΣΘ δΔηὰ ΙΔΟΤΘ ἰηίο ἰδ οχ- 
ἰγοῖηθ οὗ Γαι 0018}. 

Νον, ἱβοσγοίογο, 86 Ο]Ἱὰ Τοδίϑτοθηί, δὰ πῖιἢ 
ἐς {80 ΟἹὰ Τεδιδηχοηί το] χίου 1186], 88 ΙΏ0Γ0 δηὰ 
ἸΩΟΓΘ ἀορτδαθὰ δηὰ οδγσδίαγοα ὉΥ ΓὩΔΩΥ͂ ᾿Π0ῃ- 
δίγουβ ἀἰβθχυτοιηθη θ Ὀοατίηβ τὶ. 688 (0 ἀγγοζδηὶ 
ἱξοογζαθοθ. ἴῃ δοπῃθοίΐου ΜΓ ὑπὶβ ὑπ 0γ0 ΤΟ 
οαἱ οἵὗ ἰὴ β'ηκ)]9 ῥτγοάιυοί οὗ ΟἸἹὰ Τ᾿ δϑἰδτηθηὶ ᾿η8ρὶ- 
Τϑιϊοη 8 ΤΏ ΘΒ ΡῚῪΘ τη 68} οὗ πη Ἰοχοπάθ, δο(ϊοηβ, 
ιἱϑίοτὶο το πι  ἰΒΟΘΏΘ608 8η ἃ ΟΥΤΟΙΒ, ἩΪΐί (9 ἀ6- 
δισυοίίου οὗ τοι (λ6 γου 7} οΥἰἐἰοἶδϑηι σαντα 
οα ἰϊ8 οἰ] 8 ρίδυ. Βαΐ {μ6 δβδοίΐθηοο οὗ μογιηθ- 
πΘαϊ 05 τοὐοθοίοα, ἰοσ ΒΒ. τὶν (ἢ 6 Δ] ποτὶ σίης 
ἀΒΟΟΥΥ͂, ὩΟΓΘ δῃὰ τηοτὸ ἀϑοϊἀ θα ἷγ 4180 1:9 βυη- 
ο᾽᾽θϑηι δηὰ ἰγὙροϊοῦῦ τ ῃϊο ΓΘ τοὶ ἰῃ ἰι; 
δηὰ πιὸ ἰΐ στ κὨῪ Ἰδίὰ ἀνα (Π9 ΔῊ οὗ ζτϑῃι- 
τοδίϊοο- ἰδίου 'σ8] ἰηιογργοίδίίοη οὗ ἰδ9 ϑοτὶρ- 
ἰπγοδ, ἰὲ γοί δὶ οῃδ0, δῃ ὦ 0 Γδ δηᾷ τη076, ζ6]] ἰπίο 
[9 τηϊβίδκο οἵ ἰδ κί [86 Ἰο [6 Ὁ δοοογάϊηρ ἰο ἐμ 6 
ΒΔΥΓΟΝΟΒὶ ᾿ἰἴ6γ8]} Β6η80, δΔηὰ ἐδ6 εἰδίοτὶοδ)] τοδί 
88 ΟὨΪΥ ΔῊ 0 6Β86η(18] χἹοἀϊδοδίΐοη οὗὨ δα υἷα Ὀθ- 
εἰαπίημδ οὗ δἰβίογῦυ. ΕῸΥ 818 ἤν (Β ΘΟΙΪΟΘῪ (ἢ 6 Γ6 
ἭΘΓΘ Ὧ0 ΠΟ ΒΡ 18, Π0 ΠΟΥ ἰδἰ 8, ΠΟ ὨΘῪ 'γοτ 8. 

Βί46 ΌΥ 49 ψἱ8 ἰπΐ8 ἐμοοϊοχίοαὶ γονοϊαϊί οι 
{θγ6 888, (ο Ὀ6 θυΓ6, τηδἰπἰδἰ ποὰ ἰἰ8617 (ἢ6 νγοτὶς- 
ἧς οΥ̓͂ (π6 ο]4 ΑἸ] ςχογίσίηςς βρὶ γἰἐ---ϑοσχοιὶ  πθ5 
οαγτϊοὰ οὐ ἴ0 {πὸ ρῥἰΐοι οὗ δρϑυτγάϊ,γ. Ὑἷαί, 
4. 5. δγο ποὶ {89 γυϊηρίιο8 Ὀθθὴ 8019 ἰ0 τη ῖκθ 
ουἱϊ οἵ (86 δἰς'η8 πιο σογογοα (ἢ 9 ἰΔΌΘΓΩΔοϊοΙ 

Βαυὶ 8 πϑῦν Θροσἢ Β88 ἀδινηθα ἴῃ ὑπο ον δὰ 
ὑπὸ ΟΒατοῖ, δὰ 18 σγϑδάιδν ἰαἰκί ες ΘΔ ρο ἰἢ ἃ 
ΣΔΟΤΘ ΒσΟΘ580] αἰϊοαιρί ΘΟΓΓΘΟΙΪΥ ἰο οδιϊδίο (86 
ΟἸὰ Τοβίδιχοηί. ΤῈΘ ζθΠΘΓΔ] βίδι ϑπηθηῖ οὗ [86 60 Υ- 
Σοοί γοϊαϊΐου Ὀοέπγοθα ἰδ9 ΟἹὰ δηὰ (9 Νοῦν Τοϑίδ.-. 
ΣΩΘὨϊ ΤΩΔΥ͂ Ὀ0 τηϑὰδ ἷπ ἃ 6 ποτὰβ: ΟἸΘΏΘ88 οἴ 
βυδδίδησθ, σοῃϊΓαϑὲ ἴῃ ἰδ 6 ζογ οὗὁἨ ἀθνοϊορταθηί 
85 γτορδγὰθ ὈοΐΒ (9 Γθοοτὰδ δηὰ ἰδ δα 8 οὗ Γο- 
γοϊδίἰοη παρε γί ἱποτλ. 

Υοὶ 88, ἰὼ (18 τίου, (89 ΟἹὰ Τοκίδπηοηΐ ἰδ 
ΟὨ ν᾽ ΔΌΣ Ὑ ἴῃ [86 ζογαι, 80 ὑπ 8 ἔδν (ἢ σοτγθοὶ 
ἐποοϊ αν δηὰ Ἴὀχοροϑὶβ οὔ ἰ8ο ΟἹὰ Τοϑίδηιθηϊ 8.6 
ἴῃ ἃ ξογιϊηδηΐ σΘομαἑ ]0η---ἃ Θοπα  ἰἾοη δ θοῖ (0 
ΣΩΔΏΥ Ο801}1 δἰ 1008 οομῃοοίθα τ|ῖϊπ ἀοίφοιϊγο ἀΐ8- 
ἐἰποιϊ 8. ᾿ 

Ϊῃ (μ9 γϑί ρἷδοο, ποὲ ἀϊϑιϊ ποϊϊοϑ ὁπουρὰ 18 
τοϑδὰθ Ὀοίποοι ἰδ 9 δυἀαΐδαηι οὗ (86 {9:18} ῬΘΟΡΪα, 
88 (86 γϑ 0168 οὗ [89 ΟἸΙὰ Τοβίδιηθηίϊ νονοϊδιΐου, 
διὰ ἐμ 9 δδοτϑὰ ᾿ἰἰβίοσυ οὗ ἰμ6 γουοϊδίΐοῃ ἰ(86]7. 
8ο {μ0 Εσθησὶ Εἰπογοϊοροάϊδιδ ἰάϑηι οὰ Οὐ δγίο- 
ἑεηάοπι δὰ Ολνἐἰαπίίν, ΘΒρϑοΐδ!γ Βοιθδη Οδἰμο- 
Ἰὶς Ομ νβίϑηάοιῃ. 

Ακδαΐη, ὑοΐ αἰδιϊηοίΐ ὁ Θπουρἢ ἰδ τηϑ δ ὈθίτγθθῺ 
{9 γι Ὁ] 16 ἔοτπιδ οὗ [80 ΟἹὰ Τ᾿ οδίδτηθηὶ δηὰ (9 
ἙαΥ 68] ΓΟΤΏΒ οὗὨ 189 Βϑδί 9 ποτ] (υἱά. Οοπηπι. 
οὦ Οϑῃθδῖ8, ᾿. 28 8βαᾳ.). 

ΤΪΐδ ἰ8 δΘοπποοίθα πὴὰῖϊὰ (6 ζαοί ἐμαΐ, οὐ ἐδο 
οἶμον παῃά, 8ι1}} 1988 ἀϊβιϊ ποι οἢ 18 τηδάθ Ὀδίνγ οι 
180 Ηοῦτον ((μϑοογαί 6) δὰ {89 Η9]]Θη 8116 (6188- 
δβἷο) τυοάϑ οὗ οδοῃοθρίϊοῃ δηὰ ἀοβογίρίϊοθ. Δ6- 
οογάϊης ἰο [89 Ἰδίίον, ὨΙϑίΟΥΥ 18 Δ ργοβθυίδίϊος 
οἴ ἔδοίδ ἰῃ ἐμοὶ ουὐϊπαγὰ γοϊδιΐϊο οὗ οδῦδβα δηὰ 
εἴἶδοοί ἴον ἐπ0 στα βοδιίΐου οἵ ἃ ἴονϑ οἵ ἱξζηον] θάμ. 
ῬΟΘΙΡΥ ἰδ 18 οὐσῃ Οὐ͵δθοί, δῃὰ σταϊπίϑιουθ ἴο 106 
ϑηϊογτλοοΐ οἴ (89 Ὀθϑυιξ αὶ]; δηὰ ἀϊάδοίϊοδ ταϊηἶ8- 
ἴ6γ8 ἴο ΒαιοἸαϑιΐο Κπονίθαχο; το γθδ8 ὑπ ϑοσγδίΐο 
ΙΒΙΟΥΥ͂ Ῥγοβοηίδ πἰβίοτϊο ἴδοίβ ἴῃ πὸ ᾿ἰχος οὗ 
οἰθ 8] 4688, δὰ ἈΘΏΟΘ ἴῃ Βγτ Ὁ 010 δἰ ζηϊ βοδηοθ; 

ἰβδοογδίΐο Ροβέγυ δ᾽] οννβ δυί ἰο Ὀ6 τοογροὰ ἴῃ {ἢ 8 
ΒΟΡΥΪΟΘ οὗἨἩ ΒΟ] 688; δηὰ ἀϊάδο(ϊο5 ἀο68 ποῖ ἀφεϊ 
τς ἢ δὈδίγασοί ἤογυἶαβ, Ὀσὶ τὶ δοπογοῖθ 608- 
οορίΐοηδβ, Ὀδσϑιυι8θ ἐξ αἷτπι8 ποὶ δὶ ἀδυβὶορίῃς 8 
ϑαῃοοὶ, Ὀὰϊ δὲ Ὀυϊ ϊης ὉΡ 8 σμῦτο. 

ΨΕΣΥ ἰϊτηροτγίοοι 4180 ἰβ ἰΓοα ΘὨΟΠΥ͂ ἐδ6 ἀϊδί ἴῃ 6- 
εἴἰοῃ τδάθ Ὀοίποοη ἐμ 6 ῬΤΟΡΊΙΘΟΥ οΥ̓͂ ΟΥ̓ΘὨ 8 ΟΥ̓ οὗ 
ἰγρΡ6 8 8δη4 (Π6 ΡῬΤΟΡΠΘΟΥ οὐ ἰἀ688 οΥ οἵ πογὰ8. Τμδὲ 
ἰΠ689 ὑΝ.93ΧῪάἔαΚ ῳ ἔυΤΠΒ ἀδροηὰ οὐ Οοηδ 8ποίβουῦυ; ἴδδί 
τὶ Βουΐ ἐμ9 δοίυδὶ τοΐοσθηοο οΥ͂ [δγδοὶ ἐδ ἢ 15- 
[ΟΥΥ͂ ἰο ἴμο ζαίυγο οἵ (δ 6 τοῦ οὗ βδ᾽ ναι οἢ, {8 6ΓὙ6- 
ἴοτο τι ϊπουΐ {π πο οὗὨ ργορμοίϊο ἔογπηδίϊ 005 ΟΥ̓ 
ἴγρ68 απο ἰο δη, Ὀσὶ τ 6}}] Κηόοπῃ ἰο (6 
ϑρίγὶι οὐ αἀοά, ἴμβοτὸ σουϊὰ δ᾽'8οὸ Ὀ6 Ὡ0 σδοηδβοΐουβ 
ἰάφ6 8] οΥ τοῦ ὮὉ8] ργορμθοῖὶθβ; δῃα (δῖ, ΘΟ ΘΥΒΟΪΥ, 
{μὸ ἔογ νδστὰ τπηονοποηί οΥ͂ (89 δοίιιδὶ τηδϑηϊαὶ ᾿ἰ0 
οΥ̓͂ (ὴ9 ΡΘΟΡΪΘ ἴῃ ἰΥγρῖ68] ῬΘΥΒΟΏΒ, ΟΧΡΟΥΘΏΘΘ6Β, 
᾿Ἰηβιϊαἰϊοπ8 δη ἃ ϑπιοιΐ 0η8, ᾽α δομ αἰ ἰοποά ο ἰά6α] 
ξυϊάοδ, ἑ. 6. ΟὨ τοῦ] Ῥγορῃθοίθβ ;---ἰ 8 ἴδοῖ ἷδ8 
ουπά ρα οα {δ9 ἰπα ἰδβοϊ υὉΪ6 ἱπίογδοιΐου Ὀοίνγθοα 
8 ἰάοαὶ δηὰ αἃ ᾿ἰἴῖϑὁ. Αοοογάϊης (0 8 γουῃᾳ ΠηΔ ἢ 5 
149815, εἶ 1168 δἷωλ 18 διδρεὰ; δηὰ δἷβ ἰά θα β, 
τ δ ἃρ ουἱ οὗἉ πὶδ 11{8᾽8 αἰπι8 δηὰ δἰίδἰ βιηθηϊβ, 
ἈΒΒΌΓΩΘ ἃ ΤΌΤ] ἸΏΟΥ̓Θ 8ΔΠά τ20Γ6 αἰδιϊποί δηα ΡᾳΓα. 
Μοεὶ οΥ̓͂ ΑἸ] ἀο τηϑ τοϊδυπάογδίδπα {086 ΤΌΓΙ.5 
ἴῃ τὶ σὮ (Π6 τοῦδ] ΡΓΟΡΠΘΟΥ ἰδ8 8ι}}} ἱποϊοβοὰ 
Ἰ|κ6 ἃ Ὀυτβίϊης Ὀυά, ἴῃ ιἰ)0 ἰηἰοσαπιοηΐ οΥ͂ ἰγρίοαὶ 
δἰχζηϊδοδησθ. 8. σ. ἰδδι ηδοκὶηὰ, ἴῃ κἷ8 ΒΟΘΕ ΠΥ 
ἴο 16 δογρϑῃίΐ, 8.}8}} Ὀτγαΐβα 118 μοδά, 18 8 νου Ὀδὶ 
ΡῬΓΟΡΙΟΟΥ͂; δυΐ ὑμ6 δχργοββίοῃ σοβρϑοίίπρ ἢ 9 
ἡΥΟΤΏΔ ἢ ̓ 8 8008 ἰΒβ ἴῃ 8 δἰκιι ἄοστοθ ἰγρίοδὶ. 80 
186 ραβϑαβδ δυουϊ 6 ϑοὴ οὗ (86 Τὶγρῖὶπ ἴῃ [88. 
γἱϊ. τηυϑὶ ὃ αἰνί ἀ6ἀ ἰηΐο ὁ] ελθηι8 οὗ τοῦδ] Ῥτοὸ- 
ἀἱοιϊου δῃὰ ἰμοδθ οὗ ἰγρίοδὶ τηθδοϊης. Βυϊὶ ἴα 
ἄϑῃοΓδὶ ὑμ τ 8 δΘοηηθοίϊθα ΜΓ ΟΥ̓ΘΥΥ͂ Ὀ]ΟΒβοῦι 
οὗ νου] ῬΤΟΡΏΘΟΥ ὁ Ἰοαῦ οὗ ἰγρίοαὶϊ ἔοϊΐαζο, 85 
αἷ8ο, οὔ ἐπ οΟἶδοῦ δηὰ, οὐδοῦ δἷϊ ἰγρίοδὶ γϑργο- 
ΒθηϊδίϊουΒβ  Π6Γο ἤοδίβ ἃ τϑδοϊῃς ἴα} οὔ ργορδοίῖο 
Ῥγοβθα 6: 1.---«ΤῊ 6 (ΠΘΟΪΟΔῪ οὗ (86 ῥτοδεῆϊ {ἴπ|6, 
Βόνονον, που ]Ἱὰ ϑ0 6 Ὁ ἃ σοι ρί εἰθ ΓΟΪΆΡ89, βου] 
ἰδὲ σοηΐυαβίοῃ ὈΘΟΟΠη6 ΒιΔίϊ ΟΠΔΡΥ τ ]οἢ οἴϊεδη 
ἌΡΡΘΟΔΣΒ ψὶιἢ} τοχαγὰ ἰο (6 αἰβιϊποίοη Ὀεῖτθοα 
6 ἀἰδογοπι ροτιοιβ οὗ ἀδνυθὶοραιθηὶ ἰπ ἐμ6 ΟἹ ἃ 
Τοβίδιαθηΐ, ρδγί Ιου] τὶν Ὀοίτοθη ὑπ9 Ῥαιγί τομαὶ 
δηὰ [6 Μοβαΐο ροσίοάβϑ. Ἐδβρϑοΐδιγ, τ θὴ (ἢ 6 
γν 8010 ραίγίδγοι δὶ ρουϊοὰ 18 σοῃμϑί χπθὰ ἰο ἃ γαραθ 
ἰγδάϊεοη, δὰ ιπΠ6 ἰϑτδοὶ ἐ018}} ΤΟΙ κίου 8 8468 το 
Ὀοσία νι Μοβαΐβπι, ἰμ 6 γὸ 18 8ὴ οηὰ οὗ ἃ (δο- 
τουσὰ υπαοτοιδηάίης ποῖ ΟὨΪΥ οὗ ἐμο ΟἸὰ Τοδβία- 
τηοηῖ, Ὀυὶ οὗ Δ} (0 ΒΙΌΪ6, δπὰ ἴῃ ἕδοὶ οἴ τ88 
σοῖο Κίηράοι οὗ θΘοά. ἩΠπουΐ {86 Τουπά δίΐοπ 
Ἰδϊὰ ἴῃ ΑΌΡΔὨ δι, 8 ἔδὶ τυ ἴῃ (Π0 ῬΓΟΙ ἶδ68, Μοδδ- 
ἴδηι 4180, δοοοτϊης ἴο Βουι. ἱἰγ. δηὰ 64}. ᾿ἰξ., 18 
ΘὨ ΓΟΙΥ υπίηι6}}} χὶ Ὁ16, 88 αἷἶβο [8.6 16 8} 1} οὗ [89 
᾿ΜίΙἀἀ]6 Ακθ8 ἰβ πιϑδὰθ ἰηΐο ἃ ζἸἴοοιυ οδγ σδίυΓο, 
1685 ἰΐ 18 οοῃοοίγθα 88 ἃ Ῥγοῦθδβ οὗ (γδϊηΐϊηρ 
ἴον (89 Ρ6ορὶθ, ὑὈδδϑὰ οὔ ἰμ8 δροβίοἱϊσ δηὰ δῃ- 
οἷομὶ σαί μοὶὶο Οαγοῖ. 189 δοηθΘαΌΘθΠΟ6 οὗ (᾿ῖ8 
οῃ6-δἰἀοῃ688 18 8606} ἴῃ ἰδ δοὶ ὑΠδὶ {8.0 Πογιμδὶ 
ῬΓΟΖΡΘ88 οὗ Μοϑβαΐβι ἰονγατὰβ Μοββίϑηΐο ῬΓΟΡΉΘΟΥ 
οδπποί Ὧὃθ δΔρργεοίϊδιϑὰ, ὈυΣ 8 τηϊβίπιθγργοιϑα, 
δὶ 25 (6 Βοίογιλδιίου οὗ ἰ89 Μίἀἀϊ6 Αρεβ 18 
ἀεπουῃοθὰ 85 ἃ Του ] υἱ 08}. 

Βυὲ ἰ{ 86 ροτγίοάβ οἵ ΟἹὰ Τοδβίδιηθοϊ γουοϊδίῖου 
ΔΓ ΘΟΥΥΘΟΙΥ͂ Δρρσοοΐδίθά, ἰμθη οὁη6 ὙΠῚῚ 6 Δ᾽0]6 
ἰο ἀδιθγιΐῃθ πΟγ ΘοσυγδίοὶΥ ἰδ αἰ οτθησοο ὃ6- 
ὑπθθὴ ἐπ6 σδαοηΐοαὶ δὰ (86 ΔΡΟΟΡΥΡΒΑΙὶ ροσεὶοὰθ 
οὔ (890 ΟἸἹὰ Τ᾽ οδίδιωθηί, δοσογάϊης ἰο ὑπο ὶν Ομ Υδ6- 
ἰοτγἰϑιϊο ζοαίατοθ. 706 006 ομδγϑοιθγ δίϊο ἔθδίατθ 
οὗ 86 ΔΡΟΟΓΥΡΒΔΙ ᾿ἰξοταίΓο ἰ8 (86 πδίϊ 4] 6]0- 
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ταὶ ἩΒΙΟ ἢ δΌΔαἀΟἢ8 86 ἐμβοοονδίϊο οἰ δβϑὶ 681} 688 
ΟΥ οδποηϊοι ιν; 8 ΤΌΡΩΔ δυο 88 ἴῃ (8 ἩΔΥ͂ 8Ρ- 
Ῥεδιοὰ 'ἰπ μι θνγθοο- οηδα ᾿ἰϊουγαίαγο, δπὰ ἴῃ 
τοοάοτγῃ Ἰ᾿ἰἰογδίασο (πγοδίθηϑ ἰ0ὸ ΔΡΡΘΩΣ δυο γΥ- 
ὙΠ6ΓΘ. ἴη ἰμο ροτγὶοὰ οὗ 80 ΗΘΌΓΘΥ ΡῬορυΐδῦ 
Ἰϊεογαίασγο, Φυάεαϊδπα δηὰ ΑἹοχδηάγίδηΐβη [8] 
δρᾶν δηὰ ἱηΎΔΥΪΥ ἔαϊ τ 18 Ὀ]οηἀοὰ τὴῖϊ ἴβηδ- 
ἐἰοἶϑτα, βυρογδίϊἴοη, δηα δἰκορίϊοβαι, τῇ 16 οὔ(- 
ΑΡΟΪγ [86 Μοϑϑιαηΐο δηϊ οὶ ραίοηβ τοίγοδὶ Ὁθ6- 
δἱπὰ ἐμ οοοἰταϑίοα οἰθπιθηὶδ οὗ ΑἸδχδη γί δ 
δρ᾽γἰ ἐὰ8]181 δπαὰ 96 7188} {6 τ] ͵8η|. 

Α τεἰχιιὶ οϑὲϊπιδίυ οὗ (6 Ο]α Τϑβίδιθηὶ ρου οὰϑ 
ὙΪΙΪ 4150 ἀΐβοϊοβο 8:6 ζύϑοαὶ δ᾽ χῃϊ σδησθ οὗ ἰμ8 
ἀἰδογοησο Ὀοίμοοθη (06 ΘρΟσἢ 8 δηὰ [Π0 ρΡογϊοαβ 
οὗ ι8ὸ ιἰπλ96 οΥ τογοϊδίιΐοη, δὰ πσἢ ὑπαὶ ἴθ ἴῃ- 
ΘΟ ΡΓΘ θη 310]6 υν}}} Ὀθοθῦλθ πο γθ ΠΘΑΥῚΪΥ ἰηι6}}}-᾿ 
εἰὉ16, 4. σ. ἴ0:6 κτοδαὶ αἀἰβδνοηοθ Ὀθίνγθοη ἴδ 6 
ΘΡοΟσἢ 9 δοουηάϊηρ ἴῃ πιϊγϑοΐϊοβ δηὰ ἰδ 6 ρϑγὶ οὐ 
ἴῃ πίοι (Β0Γ6 76 ΠΟοῈ6---θ ἀἰογϑποο (Π6 τοῖοχ 
οἴ Ὑ δἱοὶι 18 81}}} ρϑγροθρίϊ Ὁ}]9 ἰὼ 9 οοπίγαϑί Ὁθ- 
ἔπϑθϑη δαὶ 4] οὗ [80 δζὸ οὗ (6 οδυγοῦ τῆ ]οἢ 
ὙΓΔ5 ΟΠ γαοίοΥζθαὰ ὮΥ ἔοβιϊταὶβ δηὰ ἰπαὶ τσ ἢ 
ἯὙ85 ἩΪΓΠουΐ (Ὠ θΓη. 

ΤῈθ τ ΘΟΪΟΖΥ οὐ [86 ργοβοηὶ ψ|}} {ΠΟΥ ο το 81}] 
Βᾶνο ΘΟ; βίο Δ ὉΪ6 οὈϑίδοὶοβ ἰο οὐϑγδοῦιθ. Βαὶί 
ἦι σδηθοί ῬΟΒΒΙὈΪΥ γοίαση ἰο ἰπθ πιοάϊφοταὶ δηὰ 
φδιυὶγ Ῥγοίοβίδηΐ βδίγίὶ οὔ ἀϑδὶ)ης νυνὶ ἐμ6 ΟἹὰ 
Τουίδηιοηΐ, δηὰ πυϑιὶ ΠΟὴ6 (9 1688 ἴοανο Ὀθϊηὰ 
[86 ΓΑιϊϊοπ 8116 το ρβοα οὗ πορδίϊνο οὐ 1 οἱβια 
δηὰ οἵ ρὑβουὰο- ἰδίογ σαὶ ὀχομοβϑίϑβ. [{ ν}}} βοί 
ἴον} {π6 αἰνίηθ δὰ τϊγδουϊουβ σγουϑ᾽δίϊοἢ 8 88 
ἘΠΟΥ͂ ΚΥΔ Δ}}Ὁ πλ846 ὑποὶν ΔρῬΘθΑγϑη69, δοσογάϊη 
ἴο ἐπ ἀσρτοοθ Οὔ [86 ἢ απιδῃ ἀονο]ορηλθηὶ οα τ ἢ οἷ 
ΠΟΥ τοϑίοι, ἰὼ (9 ζ] 688 δηπὰ θυ Υ οὗ (μοὶν 
διιοοοϑδῖνο ἔδοίουβ. 

ὅο ἰμδη ἴῃ (9 ΒΟΥΥΪΐΟΘ οὗ ἃ η6Ὗ πιοίδοα οΥ̓͂ ἰπ- 
(ογρτγοίίηρ ἰῃ9 Μοβδὶο ἰδνγ, 6 πιϑίβοά τὴ ἃ 16 ΠΙΔΥ͂ 
Ὀ6 ὈνγΙΟΙ͂Υ ἰογηλθα ἐμ9 Οἱ βίο] οκίσαὶ, 48 Ὀθίηρς ἐπ 6 
ἄυσο δρρυοοϊαίίοα οὗ αἰνὶπο ἰγυαϊῃ ἰῃ 4 δυπηδῆ 
οοἰοτίης δὰ ἤοτπι, ἐμ6 οἱὰ 51:18 οὐὨ (μΐ8 τὶοὰ 
τηΐηθ, ἰπ ναυὶοῦβ τδγθ δ᾽]οὰ νυνὶ οὈϑίτυ σι 0Ώ9, 
ὙΠ Ὀ6 ΤΘΟΟρΡΘὨΘα; 8πὰ ἰηδίοδα οὔ ἰδ6 τ ΓΟ ΪΥ 
εαἰϊδίοτίπα ΒΔΓ πηοὶα}8 οὗ δχοχοίΐοϑὶ ἀϊβαιυ βιιἱ ο8 
ἔμπότο ΜΠ} Ὀ6 Τοαπὰ ἔον ΟΠ Υἰδίΐδη ἱπϑιταοιίου δαὰ 
εοαἀϊβοαιίοῦ ἃ γίὶο]ὰ οὗ (λ τ᾽ σμ οδὲ πχοίδ]8. 

Α. ΟΕΥ̓ΒΕΙΑΙ, ΒΕΜΑΗΚΒ ΟΝἨὨ ΤῊ ὈΟΟΤΒΙΝΕΒ ΟΥ̓ 

ΤΗΕ ΛΔ΄. 

ΑΒ ἰο ἐδ ἴὰνν οὔ Μοϑ68 88 ἃ γν 8010, γὸ σϑηποῦ 
ο Ὀδεϊς ἴο ἰμ6 οἱὰ ρμοϑίτΐοη, ἐμαὶ ἰὲ 8.1}} ΒΟΥ τ 68 ἃ 9 
8 ΤΟΥΔῚ] ἴανν ἴῃ ἰ8 δη ἰΓοίΎ, ἑ. 6., ΘὨΓΙΓΘΙΥ ἴπ (818 
ἦϊδ ουαϊπατὰ [ογπ). οβρϑοΐδ ἶγ {μ6 Δ οὗ ἐμ6 5:4Ὁ- 
ΔΙ, Δπα ΠιΔΩΥ 4180 οὗ (μ6 οἱ τἱϊ Ἰδισβ, 6. σ., (9 
αν οὗ 168, δηὰ οὗὨ οδρίία] Ῥαπίβηταθηὶ ἴον (89 
Ὀ]αβρίιθπιοῦ; Ὀπῖ (86 Νο ιν Τοδβίδιηθαοί ἰγυΐμ, (μαι 
[86 ἴανν 18 ἀθῃθ ΔΙΓΑΥ͂ ὈΥῪ (89 1ΔῪ7ν ἴον (ἢ ΟἸτίβ- 
δα (641. 11.}, ταυϑὲ ποὶ ὮΘ 8ο ἑπίετρτοιθα 88 ἰὸ 
ἰπρὶγ ὑπαὶ (9 Μοβαϑῖο ἰδνν 18 πῃ ον δὐτοραίοά, 
ῖι Ὑ111 ΣΑΙ ΘΓ Ὀ6 8660 (μα ἰξ δ48 Ὀθθῃ ἔγϑϑὰ Ὁ 
Ομγίβί, 85 ἴο [8 βρίγἰ 8] οἰϑιηθηίθ, ἤγοια (ἢ 6 
᾿ϊπιϊἰδιΐοηΒ δηὰ ΦΌΓΠΒ οὗ (Π6 76 νν7ἱδὴ ΘΘΟΠΟΙΏΥ, 
ἐμαὶ ἴὰ ἴπ (μ18 ὙΟΥῪ ὙΔΥ 88 Ὀδσοπιθ 8 ἰγρ9 ἀθ- 
δἱφηοὰ ἰο τοργϑϑϑηὶ δαὰ ἱἐϊἸ]αϑέγαίθ ἐδ ἔχπάδ- 
ΤΘΏΪΑ] ρῥυἰποὶρὶο οὐὗὁἨὨ Ομτἰ βιϊδηΐγ ἴα ἐξα ἀοίδι}8 
(υἱά. Μαιι. Υἱ. ; Ηοπι, 111. 81). 

ἴπ ἰκ6 τῆϑῆποῦ (86 6 νν θῖν ρΘΟρΙΘ 8.0 Ὧ0 ΤΏΟΤΘ 
ἰο 9 τεβαγάϑὰ 88, δΌβίγδοι]Υ οοηϑίἀογϑὰ, (ῃ 
ῬθΟρΙθ οὗ οὐ ονογίορρίῃς 811 (π6 οἶον ἢδίΐοῃδ, 
88 ΘΥΘΏ γοί ἴῃ ("0 Νονν Τοδβίαπηοπὶ ρογὶοα ὑπ 0 Ὺ 
ΔΙῸ δοιηοίΐπιοα ἸοοκΘὰ ἢ 8ἃ8 ἃ πδίΐοῃ οἵ ργίϑδίδ 

ΒΘ Ὦ 888 105. [8 Ἀν ἰ τὶ οςο8, δαὶ τ Βῖο} 19 ἀοϑεϊηθὰ 
ἰο Ὀοσοπιθ δζδΐϊῃ ἴδ ὨΟΌΪΙἰ ν οὗ Οπτἰδιθηάομι. 
Βυὲ 11{110 85 ἰ9 τγ8οῖθ πϑδίΐοη ͵ἰβ ἰο ὃ6 68ἰϊπια θὰ 
δοσογαϊηρ ἰο (8 οἷθοὶ οΠ98, 80 ᾿ΐ{{16 δῃουϊὰ ἱξ Ὀ6 
οδιϊηδίοα δοοογάϊπα ἰο {0 δΔρρϑδᾶγδποῦ οὗ ἱἰΐ8 
ἀοξθηογαίθ Π188808, 88 8 οὔϊθα ἀοη6 ὈΥ Γγδίϊοῃ]- 
ϑί8, δηὰ ἴῃ ζϑΏΘΓαΙ ὉΥ τηοάδγη Ἡχίΐοσθ. ΑΒ (89 
ἄγϑί-ἔγα 8 ἰᾳ (Π0 το]: κου ἀθυθὶοραιθηὶ οὗἉὨ (86 
π᾿ οΏ8, ἰϑγαϑὶ πχιι8ὺ ὈΘΟΟΠ)6 ΠΟΤ 6 8 ἃ Π10ΥΘ 8 ὑγῦρ9 
ἴοτ οἰϑοὶ πδίΐ 08 οἵ ἱπ Νονν Τ᾽ οδίδιηθηὶ 6Γ8, [0 [ἢ 9 
ἰάθα οὗ οἰοοἰΐοη ἰῃ 4}} παίϊοῃ8, ἴον ἐμ δἰ σηϊβδοδίσο 
οὗ πδίἱοπδὶ  ἶο8, οὗ πδιϊοπ δὶ ̓ ἰ9 τὶ ΐπ 089 κἰηρ- 
ἄοπι οἵ ἀοά, δπὰ οὗἩ (89 δδρο σίνθιη ὉΥ Ομ τὶ8- 
ἘΔ ἰο πδίϊομδὶ ἰηδιϊ αὐ} 0η8. 

ΤῊΪΒ ῬΓΟσ688 οὗἩ ὑἐπο-οἀ χοὰ ΟΓ ἐπο-ϑἰ 64 δηΐαρ- 
οπΐβαηι δραϊηθὶ [ηΠ9 οΟχίγϑιλθδ ΜὉ}}] ἤανοὸ (0 Ὁθ 68 Γ- 
τὶ οα οῃ ἴῃ 8}} (86 ροϊπὶθ ἰὼ τι αϊοὶ ὈΪΌ]16 4] (Π.60]0- 
40, ἴῃ ἃ ΟΒνἰϑιοϊοχίοδὶ δββρϑοῖ, γοϊδίθβ ἰο 1:6 αν. 
Το ἀοχαιαίΐο ρϑου Δ γ οὗ [09 Μοβαΐο ἴδνν ἰδ 

18 σγγβίδ ηο ἀἰδιϊποί! 688 οὗἩὨ ἔοτηὶ δηὰ ἰΐ8 ἰΣδῃ8- 
ῬΔΓΘΠΟΥ͂, ΟΥ 18 ἀπροοίΐο ργϑοϊβίοη δὰ ἰκ8 βυς- 
ξοβιϊγο βυτα Ὀο]681]η 685. Τὴθ δΌβϑηοο οὗ ἤχιγοϑ 
ἴῃ [86 Μοϑαῖο ἸαῪὟ δἷ80 ταυΐθ ἰ(8 δ|γ]6, τ ἰσἢ 
ΟΥΟΡΥΝ ὮΘΓΘ δὰ ἰπ ὑδ6 δι} 168ὲ ἀοἰ8}}8 ἀνοὶὰβ (ἢ. 9 
ΟὐὈΒουΡΙν οὗ δη ἱπηακὶπαιϊνο ἀϊοίΐοα. 7118 ὑγο- 
ϑαῖο ργϑοϊβί ἢ 18 8}} (ἢ}6 τβοτο δι γ κί, ἰμαβιγυοὶ 
85 ἰὶ 8 ΒοΙΘ δῃὰ ἰμοῦο ἱπίδγσυριθὰ ὈΥ Εἰ ΚΒ 
Ῥοοιΐοαὶ ραββαζϑθ, δὰ δ} 4}}Υ ἰβ ϑυρρΙ]οιαθῃίθα Ὁ 
16 ἸΟῪ δίγὶθ οὗἨ (6 ρῥγορμοϑίϊο Ὀοοὶς οὗ θϑαϊο- 
ΤΟΠΟΙΥ. Βαϊ ουἱ οὗ (15 γΟ ΥΥ αἰδιϊ μοί 658, 866 Π}- 
ἸΏΜΙΥ τγοϊδίθαὰ ΟὨΪΥ ἰο οἶνὶϊ δδαΐγθ, ὑμπόγο ΒΒ ἷη9 
ἴοι ἢ ΟΥ̓ΘΥΥ ΒΘΓΟ 86 βιιραοβίϊνο ὑπο ἢ Ὁ] 689 
δηἃ δυπ 0} 168] 658 ἩΓἴ6}} οἾΤΟΒ ἰο Μοβαΐβι ἰἰ9 
σδδγϑοίου οὔ ἰγρίοαὶ ἰαϑιἰἑαἰΐοη ἰμτουχσδοαῦί. 
Το πηἀδιηθηϊλ) ἀοζηα οὗἩἨ Μορβδΐβαι ἰ8. 8 ἷ8 ς 

ΕἸοΟΒὶ πὶ 18 Φοῃονδῆ, ον, Φϑουδὰ 18 ΕἸΟὨΐ πη, 85 (ἢ 9 
Γαηἀατηθηί4) ἀοζαιδ οὗ 6 Νονν Τ᾽οδιἀπιϑηὶ ἰβ (Βἷ8: 
6808 18 [6 Ομ γἶδί, οὐ, ἐδο Ομ τὶδὶ ἰδ 5988. ΤἢθΘ 
αοἀὐ οὗ κ4]1 ἐμ6 που]άβ, ΕἹομαι, 18 Φοονδῆ, 86 
σογοηδηί ἀοὰἀ οὗ Ιϑδγαοὶ : ἰδ9 σονϑῃδηὶ αοή οὔ 
ἰϑγϑοὶ ἰβ 4180 ποὴθ ἰμ6 688 ἐπα αοἀἂ οἵ 411] {})6 
νγ0 1419. οἰ κίουβ οαὐ οἰ οἱ ἐγ δπὰ σοὶ κίουβ ρα γ- 
εἰσα]ανΐϑι (δ 18 Θοταρ] οπιοηΐ οδοῖ Οἰ ΠΟΥ, ΔΙ βου ἢ 
ἃ ὨΔΥΓΟῊ ΥἱἹΟΥ͂ οὗ ἰΐημ8 Κθορθ ἰγγίηβ 0 Ὀτίης 
(6πὶ ἰηίο δείακχοηΐϑηι. ᾿ 

Οα ἰδ Ὀδδβὶ8 οὗἨ ἐνΐ8 ἀορτηδ δοῖηθ γμί οὗ 4} 
ἱπίο οἷθδὺ Ῥγουιΐηθηοο {Π6 ἰάθα δοὰ ἰδθ ἰὰν οΥ̓͂ 
ῬΘΥΒΟΏΔΙΥ. ΦοΒονδὴ 18 ΒΟΪΥ, ἑ. 6., το 'ϑορβ Ηἰβ 
ῬΟΣΒΟΒΔΙΙΥ, ἰπ τ ἢ ἰὰ98 δηἃὰ ΘΒΒΘΏσΘ 8ΓΘ ΟΏΘ, 
Ρυγα δπά υππῖχοά, δηὰ ἴον ὑμὲ8 γοδϑοὴ Ηθ (γδὶ ἢ 8 
ἊΡ ἰϑβτδοὶ ἰο Ὀ6 Ηΐβ ΒοΙΥ͂ Ῥθ0Ρ]79, ἃ Ρ6ορ]9 οὗ ρϑῦ- 
ΒΟηΔὶ ποχί ΐηθ88. Αρδὶη δηὰ βαϑίη ὑμἷ8 δουθηληῦ 
[6] ουϑιΐρ Ὀοίνθοα 86 ΔΟϑοϊαίθ δηὰ ὑπο ᾿ἰι θὰ 
ΡΟΥΒΟΠΔΙΠΥ͂ ἰΒ οἰ ρδβἰ:θὰ, δ]8ο, ὑμογϑίογο, (0 
ΒΟΒΒΕΪΡ ἴον ΜἩΠΙσὮ [δτϑοὶ 8 66 }]64ἃ ᾿ηΐο οχὶβίθ 690. 
Το ἰάρα {πδὲὶ ἴϑγϑϑὶ, ΟΥ Βυδηϊ Υ, ἰ8 δικία 

τὶ αοἄ, ἰδ πιοτὸ σοηϑρίοθουδ ἱπ ὑπ 9 ΒίοΓἢ [Ώ8- 
7δθῖγ οἵ (80 1ὰν' ἰδ οὐϑὰ ἷπ (89 ἀορπιδίϊοβ οὗ 
1η6 σθαγοι. Το Οδπδδηϊιοδ ἃτὸ γοϊθοι θὰ [Ὸγ 189 
γοδϑοη ἰδὲ ἐΘΥ πδνθ τγυϊηθὰ {π6 νοῦ 685 οὗ 
ῬΘΥΒΟΒΔΙΙΥ ἰὴ (89 ἀοι 9 ἕογπι οὗ τοϊαρίμου γἰ 098 
δη οὗ οδοτντίημκαε ἰο Μο]οΟἘ. 
ὙΊ [ἢ 6 ποιξοη οΥ̓͂ ΡΟΓΒΟΒΔΙΣΥ δα Βο] 688 ἰὼ 

τσ [δγδοὶ 8 ο41}16ὰ ἴῃ ἰδ 761 υϑῖρ τὶ αοὰ 
ΔΡ6 ἰΠΒορδυδἷΪγ σοπηθοίεα [86 ὨΘΟΘΒΒΙ(Υ οἵἁ οχρίδ- 
ἰἴοπ δηκ ἰδ δοῃβοογαιίου οὗ βδουίβοθθ. 7116 00}- 
βοογαίίου οὗ δδογίβοϑβ: Γ(ὉΣ δὰ ΔΙ ΑΥΒ 00] 1078 
189 ἐτπηρυ]89 [9 τῆ ΟΧΡίδίουυ οὔουίπ κα. [17 Ἀ6 
ἄοοβ οὶ ἀο (ϊ8 πῃ 8 ΠΟΥ ρμἰοβδίης ἴοὸ αοα, ἢΘ 
ἀο98 ἰὶ ἃ8 8 οδίδμιοπ ἱπ Βουτὶ ἃ οαργὶοθ.. Τὸ ϑοάϊὶγ 
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βυϊοϊά9 ΘΟΥΥΟδΡΟΙἀβ ἴῃ ἐμ ἷ8 τοδροοὶ ἰη(6]] οἰ 4] 
βυϊοίαο, ἰδ ἰοϊ4ὶ ἀθῃΐδὶ οὗ ἱπατηον ΠΥ, γϑορϑοί- 
ἱπᾳ ἡ ἰοῖ ἰὺ 18 {8|80}]} δϑβογιϑὰ ἱμαὺ Μίοβοβ 0» 
ποιπίης οὗ. Μοβεοβ, γῇο δὰ Ὀγουχὶ ἷΒβ ρ60- 
Ρἰὶθ οὖαὖ οὗ Εἰᾳγρί, οὖῖ οὗ 188 Ἰδπὰ γῦ 9Γ6 Τω6 ἢ Μ)Ὸ7ῦ- 
Βαΐν Π0 ἀοδα δηὰ [86 οἱμοὸν σοῦϊὰ, 8 ἤτβι οἵ 
81 ᾽΄ὸο σϑϑῃ [86 ΡΘΟρΡὶΘ ἤγοια Εχυριϊδη σΟΏ06Ρ- 
(οηϑ8, δηά ἰο ἰγαὶῃ ἰμθπὶ σΠίοΒγ ἴ0 «δ πο. 1{Ὑ{ῴ 88 
ἀμ6γ οὐυρμί, 86 ὑμῚπ 8 οὗ ιμῖὶ8 νοῦ], 88. Ὀθίπῷ [89 
ῬΓΟΡΘΣ Τουπάαδιίοη [ῸΓ ἃ σὰ νἷεν οὗ 1.19 βδογβα- 
Ὧ688 ΟΥ̓ ἴ80 Οἴδον ποῦ]. 76 ἰάο8 οὗ ἱπιμοτίδ- 
1}, 88 βοιμϑί βίης ργοβυρροβϑὰ, ἰβ βι βιοί θα Υ 

. οὐνίουβ ἰὰ πὸ Μοβδὶο σοὶ) κίοη. 
ΑΒ το 6 ἰῶνν ἐϊ86]7, γὸ τουδὶ ποὶ ογουϊοοῖς ἐκ 

αἰνὶβί οοΒ, οΣ ἰδ 6 ναγίουϑ δοιμ ὈϊηδιίοηΒ (δαὶ ΤΘ- 
Βα} ἴσοι ἰιϑῶ. ΑἸυμβουχ μ6 Ἰὰν 18 8 υπὶῖ, γεὶ 
6 οἰὰ ἀϊδιϊποιλοα Ὀθίνγ οι (Π}6 ὨλοΟΓΔΙὶ, ΘΟ Ιη0- 
Ὠἷδ), δηὰ οἰνὲ] ἰδ 8 νγὸ}} ἰουπάθά. Ηδθησθ τ 6 
οοπιαδηὰ οἴ ἰμ6 ἀδν οὗἨ Γοϑί 18 χίτϑῃ ἰῇ {πῦ|Ὸ 60ῃ- 
ὨθΟιΙΟΏΒ: 83 88 οἰλιὶοδὶ ἰδ οὗ δυτηδηΐϊίγ ἴῃ [09 
ἀοοοίοχαο, θὰ 88 8 ΘΟΓΘΙΩΟὨ Δ] Δ διροης (δ 9 
τοχυϊαιϊίομθ [Ὁ ζοϑβεϊνα!β ἴῃ [μον ἰου8. [{ ἐμ5 
οοῃποοίΐου ἰ8Β ογοσϊοοϊκοά, (π9 [μον] σα] σογοτηο- 

τἷδὶ Κβ'δΌραί τ }}} Ὀθ ἰχαπϑίοσγοα ἰο 86 ἰ6Ώ 6οπ- 
τοαπἀπηοηίθ, δηὰ οη {16 οἷον βαπὰ ("9 β4Ὀθδι} 

Ἰὰνν οὗ [,ονἱίουϑ νυ 11} Ὀ6 ἰγοδι θα 88 ἃ πιθγ «6 18} 

οοτγοπιοηΐδὶ ἰ'αγ. Α βἰπιΐϊδὺ οοτη ϊοδίϊοη 18 ἑουπὰ 

ἱπ ἰδ οτάϊηαδποο οὗ {89 ἀδγ οἵ διοπθιηθηῖ. [ω6- 
υἱσ6}}Ὺ 0 88 86 ουἱτυϊπλιίοη οὗ 8}} ὑ89 ζδδϑίϑ; 
ΒΟΟΙΑΙΥ ἰὺ τ͵δὲ ἰδ 9 δϑί-ἀδὺ οὗ ργερδγδαίϊοῃ ζ0Γ 
ἐμ6 ζεδδὲ οὗ ἰδ ΌΘΓ Ὁ80]68. : 
Τὸ Μοβδίδηΐο βεδὶ οὔ (89 (τὸ Ὀοοῖβ (ἔχο- 

ἀπ, 1,οΥϊιίουθ, δηὰ Νυθ 6.8), τ] ἢ 18 ἀϊδοοτμ δα 

Ὧῃ ἰδ τανίουβ ἱπδιϊίυοηβ οὗ 86 Ἰατ, 18 Τουπὰ 

Ὁπτηΐϊδί δ κ  ὈΪΥ ἱπιργοβθοά οὰ ἴΐθ ἰἤγεθ ῬοΟΪκΒ : 

Ἐχοάιι8 .8 186 ΒοΟΙς τ ἱσἢ βοίβ ἤου ἢ ἐπ 6 Μοβδ Δἢ 88 

Ῥτορδοῖ; ἴῃ 1μονϊεϊσυβ (μ6 Μοββίδηϊο μἰ κῃ - ΡΥ οδὶ- 
Βοοῦ ἰ5 ἰΥρίοδ!Υ ροτίσαγοα; τ ἢ ῖ]6 (Β6 ὈοΟκΚ οὗ 

Νυϊηῦογβ ἀθβοσῖθοθ ἢ 6 ΟΥ̓Κδη σαι οη, ΔΡΡΘΒΥΔΏΟΘ, 

δηὰ ραϊάϑηοο οὗὨ Θο4᾽ 5 Βοδβί, γγβὁ86 τι] Δ ΓῪ δηὰ 

υἱοϊογίουβ ῥυΐποθ 8 φϑῆόονδῃ ἴῃ Ηἰΐ8 Μοβδίϑῃϊο 

ζαΐατο. 8490 ἀοία!}8 ἰπ (89 Ιπἰγοἀποίϊοῃ. 

Σιϊοτνταῖοτσο. 

στο δοϊοηρ, Ὀαβίᾷθ8 ροποταῖ οοτωταθη αυῖθϑ, 
ψουἶκβ ου ὉΪ]104] (ΒΘΟΊΟρΥ (υἱά. Οὐταπι. οα ἀθμθβὶβ, 
Ρ. θ2ε44ᾳ.). γ]1ά, ἃ 1ἴδι πῃ Ὑ οα Οὔ]]᾽ 8 Βιδίϊδολθ ΤΆεο- 
ἰοσίε,1.}».19. 1ἐϊκοννῖθο πὶ Ηδρθηθδοδ᾽ 8 Ῥπονεϊορἄ- 
αἷς, Ρ. 214. [ΠΥ] κ᾽ 8 Ογοϊορεάϊα, ϑταῖ μ᾽ 8 Βἰδὲδ 
Τϊοιίίοηατψ, ΑἸ. Ἐ4.1. Βακθο 80 ἢ Ρα 8 ἤθτὸ Ηοἵ- 
ΤΑΔΌΙ᾽ 8 ϑολνγι ιδειοεὶς 66 Οἰαωδεπε.---ΟΥὐ {Π6 Κίηρ- 
ἄοπι οἵ αοὰ, δηά, 'π ρανιϊσουϊαν, ΟΕ τ ἰ βίο ΔΎ, υἱά. 
Οοπῖτ. οἡ Θοπῃ 6813. 

Μοϑὶ τϑοοηὶ σοτῖβ: οι ἃ. 6012: Οἰοίίεε ΟΥ̓. 
᾿ἀριύετιρι ἀμτγοὴ δεῖϊίσε Οεδολίολίο, Βαβοὶ, 1868. 
Μ814, 2) 6 Ζολγε πυοη Θοίὶ, οὐεν Τοοϊοσὶα 686 ΑΑ}- 

ἐεη υπὰ Νίεμεη Τεείαπιεηίς, 7ο]. 1. 76 Ζοῆτγα τὉοπὶ 
Ἡροντίς Οοίίεδ. 1ιοὶρεὶρ,. 1811. Οδμϊον, ΖΑ θροϊοσν 
97 ἰλε Οἱά Τεείανιεπί [ΟἸΑτῖκ᾽ 8 Εοτεῖρη Τθο]οκίοαὶ 
μι γανυ, 1876, 2 τοἱβ.. 

Ηδτο Ὀδϊοης ποῦῖ8 ΟἹ δροοῖϊδὶ ἀδορηδίΐο δπὰ 
οἰ σαὶ αυοδδίϊοηβ, οὐ (ἢ 9 [6Γγ80} [{18}} οἰ ΥΘοΙΟΥ 
δηὰ Ὀθ] 678, Θϑρ οὶ! οὐ (86 99 18} 6] 1 ὁ ἴὴ ἰπι- 
ΤΩΟΡ ΔΙΉΥ, ΟἹ ΥΡΟΪΟΩΥ͂, 8πὰ οὐ 6 νγὶδὰ 18. 

ἴῃ γϑίρυθῃοθ ἰο [Ὧ8 ζϑῆθταὶ σμδγαοίοῦ οὗ [89 
16Ρδο} 1168, {Π6ΓΘ 8Γθ, ἢ Ορροβί(ἴοη ἴο (ἢ) Β6088 οἴ 
Ἐδυθγυδος δηὰ (δ6 ἀορτοοϊδίοτυ ᾿υάχσηλχθηὶ οὗ μ6- 
Ὧδῃ, Βἰοματὰ ἬΔΩΠΘΡ, δηὰ οἰμοσα, ἴο ὍΘ Θοπεὶ- 
ἀοτοὰ Ὀοΐδ Ζο9 δὲ δηὰ 7υἀαἰϑιῖο ονϑσ- δι᾿ γαΐοθ 

ΕΧΟΡῦΞΒ. 

(6. 5.. οὗὐἨ Βαδυπιρατίθη δηὰ οἰθΓ8), δὰ 1Π|κοννϊ89 
οὐγγϑοὶ θΒιϊτηδί08. 

Ἀοποστγαρλε. Οὐ ἰδ ἤϑλθ Φεμονυδὰ οἷά. 78 0- 
Ἰαοῖ, Ῥεγηίδολία δολγίεη, ἵ., ν. 877 δηᾳ. 89 
ΔΥ(ΪοἾ9 ὈΥ ΟΘμον, ἰὼ Ηογζορ δ εαϊ-ἐπεγεοϊορᾶαϊε; 
θδηΣ, Ρ. 428. [Βοϊδηὰ, 2έεεαε ἐχεγοί(αἰΐοπιιπε, εἰς. ; 
Βοίηκο, Ῥλιοσιδολ- λδιοτίεολε Αὐλαπαάϊωπρ ὥδεν ἄτη 
Οοἰίεδηαπιεη ϑελουαὶλ; ἰδὸ δοογο-δηἰοηθὰ δτιὶἷ- " 
οἷς Ὀγ Τμοϊυοῖς, ἰγαηϑαιοὰ ὉΥ ὃν. Βονΐηβου 15 
16 διδίίσεαὶ ᾿ξεροδίίοτν, Υ οἱ. [Υ̓΄., 89-108; Κα. Βε]- 
ἰδληιῖμο, Ζ7πίεγρτγείαίίοη, οΥΓ ἔχ. Υἱ. 2, ὃ; ἐδϊά., Υὶ οἱ. 
ΠῚ, Ρ. 78064ᾳᾳ. 8:66 αἷ8ο Ηδηρβίθηθογῷ, Δ μίλεη- 
(ἰοὶίν οΓ (δε Ῥιπίιαίφεσῖ, 1., Ρ. 218 8βαᾳ.; Κυτίς;; 26 
Εἰπλεῖξ ἀεν Οἰεπεεῖδ, Ὁ. χὶὶὶϊ. βᾳᾳ.; Μαδοάομαδ)ά, 
τ ἐφ ταρα ἐο ἰλε επιαίεμοῖ, 1., ». 165 Βα4. 
--ΤῊῈ.]. 

Οὺ ἰμὸ Μοβαῖο ἷαν. ψίά. (86 οἱδον τσὶ 8 ἴῃ 
ΔΙ ΟὮ 5 διὀἰιοίλεσα, ἱ. Ῥ. 119. ΑἾδο 186 δτγιϊοὶϊ ὁπ 
ι(ιἷθ ἰορὶς, δῃὰ ἃ ᾿ἰδί οἵ ν οτῖκβ, 'η Ηθυζορ᾽ 5 ρα -δη- 
οψεϊορὰαϊε. ἸΤδηρσοη, οδαϊεοὴεν 7 ϊολί πὰ Κεελῖ, 
ΗΔ4]}19, 1182: ϑεαϊνδαάον, α΄ δολϊολίς αἐτ πιοδαϊεολέη 
7ηειἰοπεπ; ΒΙαδπι6, Οοἰαίϊο ἰέσιπι Ἰοπιαπατγιεπε 
εἰ Ἡοδαΐσατωπι, 1848. Βοθη61}, 22 αὁ ἑεταείτ ἐδελε 
Ἰεολὲ ἐπ δείμηοη αΟτωπσζώσεη ἀαγσεδίοι , Βαβοεὶ, 1858 ; 
Βιυίβοῃ, 7ηλαΐι ἐπα Ἐροολεπ ἀν πιοδαϊδολεη Οεεείσσο- 
ὀωηφ (Βιδεϊων κυπάεπ, 1. Ὁ. 229): Εΐοδπι, 2 ἐς 6 6- 
εεἰχσεδωπσ ἰα ̓ απάς Μοαδ, αοιμα, 1804. [Μ|οΝ οἴ, 
ἔαι 97 Μοϑεε; ϑιαδιβομις, 22).6 πιοδαϊδοὴε Πεολέ; 
ῬῚμ 68, Ονηιπιεπίατῳ ΟἹ ἰδὲ Ζαισα 977 (δὲ Απεῖεπέ 
Ἡεὗτειοῖ.---ΤῈ. 1. 

Ἐ. ΚῦδοΙ, 2 αε αἱ εεἰαπεη ] ἦε Ο᾽ δεῖ2 πα δείηο 
εγκιπάς, ϑιυιϊίχατι, 1867; Ε. Ε. Κῦθεϊ, 2 ία 
Φοζίαϊς μπᾶ υοἰκοισίγιλεελα ι  ἰοὴς Οεεείςσεδωησ δε 
Αἰιεη Βιηπάον, ΤΙ ΘΒΌδάδη, 1870. 

Οὐ (δ Μοβαῖο ἀοοίτγὶηο οὗ ἱἰταπηοτία !"γ, ΟΟΕΪΟΡ, 
Ῥείετὶα Τεδίαπιεπίὶ εεπίοηἰα ἀ(6 τεδὼϑ Ροεί τιοτίεδηε 
Ἱμιωτῖα, Βιαιϊίρατι, 1846; Βτεοΐον, 2 ὲε ὕπειετδ- 
ἐϊολικεϊ(οἰοῖτε Ὧδε ἰδταοϊἰδελεη Ῥοῖζε, [δὶ ρΖις, 1857; 
Ἑπροϊδοτὶ, 2αε πεσαίῖυε Ῥεγάϊεπεί ἀεε Αἰίεπ Τεεία- 
πιόπί8 ὑπ αἷε ζηπειεγδἰϊελκειίεἰεῖτε, Βατὶη, 1857: 
Ησογα. οθ Σ, δὲς Ῥοτγαιιδεοίζμπσεη ἐν οὐτὶςί- 
ἰϊοδεπ Γεῖτε ὑοπ ἐν ὕὐηειίεγδιισλζχεῖί, αδιιη κοι, 
1861: Κἰοβίογιαδηη, Ποβπμηρ ηιίφεν ἔτι δδιπσ 
αἰ οπὶ Τοαεεζωδίαπας δεὲ ἐπ ΕἸοτιτιεη ἀδε ΑἹ. Τ'. 

( ͵ἱ7ὺὼιετδιελυηρεη Ζὰ αἰι(οδίαπιεη(ἐοῆεη Τλεοίοσίε, 
αοἶδα, 1808). [Βδιίομον, 2 ὲ 7ημεγίς Κεδμδφος 
Ῥοεί Ἀοτίεια 7ωίωτὶα ἐς Ἡοδταοτιπε εἰ αἰταεοοτωπε 
Οριπίοπίδιιδ, Ὀτοβάθη, 1846; Ῥατγθυνίου, 29ἐνὲπϑ 
“οσαίίοη 9. Ἡΐοεξεδ; ΑἸᾳεν, Οτιἰ αὶ Ηδίοτῳ οΓ ἐλε 

Τοοίτίπε φί α ἔμίωτε 1)ε, διὰ (6 ὈΪΌΠΙ οσταρ,ιῖςα] 
Αρρϑυάϊχ ὍΥ (89 βδῆιθ Ὁ ἔχτα Αὐδοί, 1. Ὁ. 
--Τὰ.] 

Οα (89 ἱγροΐοσγ οὗ [με ΟἹὰ Ταεβίδιιεπί, 6βρ6- 

οἶδ!γ οὗ ἐμ Ῥοπιαίοθαοι, οἱά. Οοπηπι. οα Θοπεβίβ, 
Ρ. 62 58ᾳ.; ΗΞΠ1ον, Δίεμεδ ϑγδίεπι αἰΐεγ ῬοτΟϊϊαεν 
ο ΟἸτίιΣ ἀυτοὴ ἀ(α5 σαπζε Αἰίἑε Τεδίαπιεπί; 

Ῥαϊγθαίγη, Τυροίογῳ 9" δεγίρίωτε; Βδλν, δυπιδοια 

ὧδ6 πιοδαϊδοδοπ Ομζίωδ; τοοποργδρίιβ ἰὼ ΠἰοΌποΥ 

δη ΒονγηθγΒ Ζεϊίδολτί ; δπὰ {86 τί ῖο1]9 Ῥογὀίά 

ἴω Ηστσορ᾿β Νεαϊ-ἐπεγοϊοραϊε ὉΥ ΤΒοΙΌΟΙΚ ; Οσπι- 

τ θη ΔΥῪ οὔ απ 6Β58, Ὁ. 28 5α4.---[(Εαυτνίς, ϑαεογβεϊαὶ 

Οἤτίησε 9 ἰδὲ Οἰά Τεείαπιεπε; ὅ. ῬΥΘ δα, 

ϑδαογίῆοοε απὰ Ῥγιεειλοοα οΓ «“εξὺξ ΟἈγίδι; Μαροθο, 

ϑοτίρίωταὶ Ποοἰτίπα 977 Αἰοπεπιεπέ απὰ ϑδαοτιΐεςε; 

Ουΐγαχι, Τιοο Πἱεδεγίαἰοπδ οα δαοτίβοεα; ΤΒοΟΙΌςΚ, 

Αρρρεηαϊς ἰο Ουπιπιθηίατψ οἡ 1λ6 Ἡεὐτοιοα.---Τ.ἢ 

Μοτο δρϑοίαὶ δυίϊοϊθθ, 6. 9. ὁ ἐδ Ῥθοδίοριο, 
υἱὰ, τον ὑλ 6 ΒΘΥΘΓΔὶ ὈΟΟΚΒ. 
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Β. ΒΡΈΟΙΑΙ, ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΒΕΜΑΒΕΒ ΟΝ ἘΧΟΡΌΑΝΗ. 

1, Τῆς Κεαεπιρίϊοπ 9.7 7εταεὶ, οΥ ἰδ6 Τυρὲ οἵ 
Ἀεαειπρίΐοη πὶ Οἰεπεγαΐϊ, 

Βγ ἰδ ΗἰϑίουΥ οὗ (δ τοἀριηρίΐοη οὗ ἴ85Γ86] (86 
Μοβδὶο Ἰορίϑἰαίιοη 18 οοπηθοϊθὰ πὶ {16 Ῥαίτὶ- 
διοῖ αὶ σοὶ σίου οὗὨ Ῥγοπιΐδθ, δὰ ὈΥ τη68η8 οὗὨἨ 818 
Δίομπο ἄοεβ (18 Ἰορ ϑἰαιϊοη τοοοῖνο 18 ὈΓΟΡΟΓΡ 
Ῥοξίιϊοη δά πιθδῃηΐηςφ. ΤῈ Μοβδῖο ἰδ, ἴοο, ἰβ 
ζυυπε θα οα ἰμ6 τϑἀοιιρίΐοη, 88 18 ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ ἀ6- 
οἰατοὰ ἴῃ ἰδ ἰηϊγοἀμοίοτυτΥ οἷαυθο οὗ πὸ ἢ θοι- 
Ἰορυθ; πὰ ἰὸ ἰ5 8 Βαθϊηΐο. οχίγαναβδησθ [0 
πιπΐζο 8 αἀἰβιϊ ποὺ σομμπμδπάπιοηὶ οαἱ οὗ [6 Ορθῃ- 

Α πᾷ νοτάδβ: “1 δὺὶ Φοβούδδ, ἐγ αοά," εἰε. 
ζοτοίζη οο46 οὗ 4178 ἱτπ ροβοα 88 ἃ γοΐζθ ΡΟῸ᾿ 8 
Ὠδίίοη σι ποῦΐ ΔΩΥ ἰηἰογυθηίΐοη, ἢ δυο ἃ ΒΘΏ80 
48 δοκοὶ δηὰ οἰμοῦβ δομσοῖτο ἐπ 6 ΔΙοδαὶο Ϊανν, 
τΟυΪὰ Ὧθ ΟΠΪΥ ἀεδροῖϊοα δοῃδίγαϊηΐ, ποὺ 8 σαὶ 
ἰὼν ἰὼ ἰμ9 βρίγ.4] 8θὴ80. ΒΥ͂ Τηθ8}8 οΥ̓͂ Γ6- 
ἀοπιρίΐου Φομονδ ᾿ὰ8 βοσαγοὰ [ὉΓ Ηἰπη86] 7 186 
οἵἕοο οἵ ἰατυκῖνον [0 ὑμ6 Ρ60}]9 οὗ Ηΐδθ ροββοβϑδίοῃ. 
ΒΥ ταϑδῃ8 οὗ (δο γοαοιιρίϊοη Ηδ 888 65 8] 18 6ὰ 
ἴῃ [80 τηΐη 8 οὗ Δ}} ἐπ Ῥϑορὶϑθ (86 οουδάθηϊ Ὠορ6 
ἐμαὶ 41} Η 8 ὀοιῃταδηἀπιοηίθϑ, οΥθ ποθ ἐμ δὲ [Ὁτ 
106 ρτγοϑϑηΐ 8.0 ἰδ 6 τηοϑὲ ὑπ ἱη 6} χ᾽ Ὁ]6, τὸ [ἢ 6 
Ῥγοάυοίδ οὗ [Π6 δδπιὸ ϑρίγὶ ὑπαὶ σοάδθθῃβ δηὰ 
οοπίΐδυθ5 ἴ06 τοἀρδιηρίίϊοη. ΒΥ η0808 οὗ [6 
Σοαἀοιηρίΐϊοη Φομονδ ἢ ἰ88 ᾿ἰθογδίθα (56 ρϑουρὶθ 
ἵγοαι ἃ Β] αν γόῖκθ δηὰ βϑογυίοο, ἰῃ ογὔάϑγ ἴο 
ἰχαΐη ἰμοῖῃ [ῸΣ ἔγοϑάοιῃ ὈΥ ἐἰδ6 οἀποαίίοηαὶ ἰη8ιυ- 
6869 οὗἩ ᾿ε48] σοτηρυϊδίου δηὰ οὗ ἃ βογυὶϊθ σοηὰὶ- 
ἰοη. Βθη66 8]] Π6 πιαΐηῃ ἔδδίαγοϑ ἴα ἴῃ συϊαάϊης 
οὗ ι(ὴ9 δτδθ] 168 ἰο δ᾽ δὶ δγθ 680} οὗ μι ΕΒ ΖΏΪΥ 
δἱκηϊβοαπί ἰγρ68 ἴπ {Ἰ]ϑἰραιΐοι οἴ ἐμ6 ἰάθβα οἵ 
γοαοιηριῖϊοη. ΠῚ βοοϑυχΐης ΒΟΡρΟΙΘβθη 085 Ὀ6- 
εἰμβ ἰῃ6 Βἰβίοτυ οἵ γοἀθαιρίϊοη. ΤῈ6 ψομάογ- 
ἴα] ἀο᾽ νογϑησο οὔ [9 οπ9 68]1]68 ἰο ὃθ ἃ ἀ Θ᾽ ἴγοτον, 
6 ἀπσοηῃδοίουβ 888 βϑίβποθ γϑηδογϑὰ ἰη ἐδ 6 τη δὲ 
οὗ {μῸ Ὠο5811190 ΡΘΟΡΪΘ ὑμοιηβοῖγοϑ, (μ9 Β' κὶ δηὶ 
Θομοθαϊπιθηΐ οὗ Μοβϑοβ ἴῃ Μὶιάϊΐαη, (9 σδοπίοεϑί 
ὙΠ} (0.6 ΟὈἀιτΔΟΥ͂ οὗ (86 ἱγτδηί, δπὰ οὐϑὰ τἱν ἢ 
Π6 γοϊαοίδησο δῃὰ πηθο] οἴ οὗ εἶθ οὐ ῬΘΟρΪθ, 
(δο ἰοῃβ δηχίουβ ψαϑϊιίης ἴον (η0 ἀθοϊβίου, (δ 
Βδποὶ Ὀτοδκιης ΔΎΎΘΥ, (80 ρβββαζθ ἱβγουκὶ 1890 
Βοὰ ὅθε, {μ0 ἔστι ον ταϊγδουϊουβ δἰ, 8:6 Ὁ Π18Υ 
οὗ οἱουὰ δΔῃὰ ἢγο, (μ6 ἐγ θη ϑΐρ οὗὁἩ ΦοίὮγο δὐάὰ 
δὶ. ΘΟΙΠΒ6]8 ;---4}} ἰδ. 680 (μίησε ἃτο Τουπὰ σχο- 
Ῥοδίοα ἃ υπαάγοα (ἰπ|98 πη ΙΏΟΓΘ ΖΘΏΘΓΘΙ [ΌΤΙ 
ἴδ [86 δ ΒΙΟΥΥ οὗ ἰΠ9 Κιἰηχάοιι οὗ αοά. Τ}6 οτί- 
Εἶτα] τοἀοιηρίΐοι οΥ͂ [Βγ8 6], 8ἃ5 σοῃεἰπαθαὰ ἱΒτουχὰ 
8 Ἰοης δ6Γγ168 οὗ γοάθιριΐγο δ6ι8, 8 (Π 6 ἰγρ9 οὗ (}16 
Τ6 8] γοἀοιμρίϊοι οὗ 8}} πηδη κι πὰ ἰμτουσὰ ΟΕ γί βί, 
δυὰ ἴ5 τοβοοίδα ἴῃ 411 δηδίοχζουβ ἔδοὶβ ἀπ} (89 
1δϑὶ τοἀθιηριίου οὗ ταδηϊκί πὰ ἴῃ [0.6 ἕαϊαγο που]. 
Φοδβονδὰ 8 (6 Ο΄οεὲ ρα ααστα οὔ Ηΐβ ρθορὶϑ. 
γιά. ἰλ9 δυίΐοὶθ οἡ δἰ γέδοωησ ἴῃ ἤδτνσξος. 
Θυ ιδΒὸ ἀορσπιϑίϊο βἰχηϊδοδησο οἵ Μοβοβ υἱά, {δ9 

Ἐρίΐβι}9 ἰο 19 Ηοῦτονσθ. Οα ἐμ Ῥάαϑβουοσ, υἱώ, 
ἴω9 αἰοι οααΓ 168 δὰ Πδης. 

2. Τὴῶε Ζαυ. 

ΤῊο αν οὗ Μοβοϑ, ἴῃ 1.8 ἱππιοϑδέ Θβ8θῇοϑ, 18 ἰδ 8 
οὐ θαι! βοἀ δοπβοΐθηοθ οὗ πηδη, ον ἰἢ9 βιι᾽ οι 94, 
Βυτμδηϊζοα ν}}} οἵ αοἀ. [ὁ 8 ὑμ6 δοπβοίϊθῃδθ 
ῬτἑΤΙΔΥΙΠΥ ΟΥ̓́ Π6 ΡΔΙ τ ἶ 8, ἰῃ ΚΘ ΟΡΑΙ, ΠΟΎΘΥΘΥ, 
οὗ Βυπιδηΐν, δἷηοθ ἰμ6 σοηδοΐθῃοθ οὗ πυππβηἶγ 
ἰδ δτουβοὶ δπὰ αὐναϊοὰ (ο δοίιια] σοηβοίθηιἴοιιβ- 
685 'ι (Π6 ο]οοί ἔδίμΠο τ οὐ {6 δὶ (ἢ (ἢ δὺ Τοβίοα 
οἢ ἰδ Ῥγογηΐἶβθθ. [{|18 (0 αἰ νίπο ὑγαϊηϊη - 8600] 
(δὶ. 111.} ὈΥ πιθϑδὴ8 οὗ παὶοι ἰδ9 χεϊκίου οὗὨ (δ 

ΘΒ ΟΒΘΌ ΟΠ68 ͵β πιδᾶθ ἐδ τοὶ κίοπ οὐὗὍὨἨὨ {6 τοῦ ]ἷ- 
ἰχἀθ οὗὨ {80 [8γ860] 188 Ρ6οΡ]6, δῃὰ ἱπάΐγθοιν οὗ 
811} πιδηκίηα. ]1ὺ ἰ8 (6 οὐ πιοαί,οηα] νν}}} οὐὗὁἨ θοὰ, 
ν Ὁ 0 ἢ οδτ6 Τότ ουἱ οὗ {δ 6 ἱπιναγὰ ἐΠ]απιϊπαιίοη 
οὗ τ᾿ Ἰατνυρίνον, ἀπὰ ρῥυὲ 186} ἱπίο 1818 ΤΌΣΩ οὗ 
δ ΟὈ)οοίΐγο υυγὶ τη οη. βίοηθ, ἰο Ὀ6 ἰγαηϑέογτιηθα 
δᾷδϊη πῃ ἀυ9 ἰΐτηο ἔγοπι (μ6 ϑέοῃμ δ ὈῪ τηθδῃ8 οὗ [86 
αἰνίῃθ χυϊάπποθ ἱπίο {μ9 τυὶ της οα (86 Βοασί, 
1π6 Ἰὰνν οὔ ἐμ Αρίνιι, υἱά, ὅν. χχχὶ. 88. 

Τ86 οπ6 τοοί οὔ 89 1807 ἰ8 (0 οογθηῃδηί οὗὨ οἷγ- 
ουπιοϊθίοι, Ὑϊο ἔγοτῃ (ἢ 6 ἢσβί ροϊηΐοά ἐὺ {86 
αοἰγουτηοίβίοη, (9 τοροῃογαίίοη, οὗ ἰδ μοϑατὶ, 
θουΐ. σ. 16: χχσχ. 6. Μία. Οοιμτη. οαὐ αθηθαΐβ, 
Ρ. 426. Τι}6 ]ανν, δοοογάϊρὶγ, ἰ8 ποί βίαι ΟΠ ΔΤΥ, 
αὶ 18 ΘΥΟΥΥΜΈΘΓΘ 8 Ἰηονοιηθηΐ ἰπ δηὰ σὶϊῃ [89 
Ιοζδὶ ωϑη ἰοναγὰβ τορθηθτγαιίοη (υἱά. οι. γἱ].}; 
δηά (9 τηοὶποά οὗ (8 Ἰπογοῃηοηΐὶ 8 βδογίβοο, 
186 ζιπιπάδπχοηία) ἰγρ9 οὗ ψμϊοὰ ἈρΡΡΘατΘ ἰπ (ὃ9 
[οδδὺ οὗ ἐπ Ῥαββουϑσ- ἰδῶ. Τ7|11}8 ξοβϑίϊναϊ Ἰοο κβ, 
ἴῃ ἰἰ8 ομασγδοίορ οὗ δὶ π- οουϊηρ, ρϑδοϑ- οδογίησ 
δηὰ Ὀυγη -οβονίης, ἰοσαγ 8 8 Ῥγοσο88 οὗἉ βρὲτὶι- 
ὈΔΙΙσίηρ (Π9 ἰᾶτν, δηὰ 9ῸΎΌΓΠΒ 8 οοηίγαβὶ ἰ0 (86 
ΘουγΒο- Οον Ὡς. 

Αὐον ἱπαϊν 8] ἤογοϑ δον ημ8 οὗὨ (9 ΔῈ 
{θχ. χυ. 26; χνὶ. 29; οὐβαΐθησο, (89 βϑαθθδίἘ), 
ΓΟ] οτγβ ἐμ 6 οἰ ἶ64] Ἰοκαἰϑ᾽ αι οα ἔγοαι Μουαὶ Βἰηαὶ, 
ἀοϑοσι θα ἐο 18 648 ἃ βυτωραϊμοιίο οχοϊϊοπιθηὶ οἶ 
(886 ὙΒοῖθ Ῥϑορὶθ σδυδβοὰ ὈΥ͂ {Ποῖν ἰῃϊοΓΟΟΌΓΒΕ 
νἱἢ Μοβοθ. Το τηδη  ἐϑἰδιίοη δὶ ἀδὲ ᾿υ ον 
δὰ ᾿ἰκμίπίης νγὰ8 ἰο Ὀ0 ἱπίογργοιθὰ Ὁ δΥ̓ΘσΥ 
ΘΟηΒοΐθ 00 δοσογαΐης ἰο ἱἐΐ8 αἰ ἀρ ἰοταγὰ" 
ΦοΒοΥδ ; ἐὺ ἰ8 8 ὁπ6- ϑἱἀοαἃ δσοπσεοριΐοη ἰο τοραγὰ 
10 158 τ ΒΟΥ ἐπ νϑαὶ δηὰ ἰοστον (ΡΒ. χχῖχ.), ἰβουρᾷ 
ἦῦ Β88 ΡΥ παΥΣΥ {818 οὔὔἶοσί ἔογ {116 ΘΟμΒοΙ ου8Π 6898 
οὗ σαϊ!ὶ τσ 18 ἃ νου ὮΥ {110 αν. 

μονα 8 ἰεχίβαἰἰοα 18 Ῥχγοργοϑϑίυθ; ἢ6Ώ66 
Ἧ δδΥθ ἰο αἀἰϊδϑιϊησυϊθὶ ἃ Ἰοιχἰϑ]αιίοη οΥ͂ σ᾽ αὶ --ο 
ἷῃ ἔδοὶ 8 ὑνγο- [οΪὰ οπο, οὐίηρ ἰο [86 ἰπίατγαρίϊοι 
οσσαδβίοπθα ὈΥ̓͂ (86 ὙΟΓΒὨΐΡ οὗ (86 βοϊάθῃ οδὶῦ; 8 
Ἰορὶ δ᾽αιοη οὗ Καάοβὰ (}ὲ. χχχὶϊὶ. 2); ἃ Ἰεκἰβ]ἰΐοα 
οὔ τἈ86 Βοῖά8 οὗ λΓοαῦ (οὗ δον); Βη δ} γ, {89 Ῥχσο- 
Ρδοίϊο Ἰορἰβ᾽διίου οὗἩ θουίο ΟΠ ΟΠΙΥ ---ἰ δα ἸαίίοΣ 88 
8 Ὀορίπηΐης οὗ (ἢ δρ᾽ τ 8]1Ζαι! οὐ οὗἩ ἐμ 1α'ν. 

Βιυὶ (9 Δ Ὁ δἰιηβ δὶ 20 θη θ-ϑ᾽ ἀθά βρίτἰτυ 8} γ. 
[0 ἀοπιδπαβ ὅτϑι οὗ δἱϊ δοΐϑ οὗ δου ββίοη ἀπά 
οὔχίββίοη οιιπα θα οἢ δῇ ἱΏΠΟΡ τηοίΐγα ἃ8 8 ἰγϑίῃ- 
ἰὰ ἰο Βρ᾽ 1} ἰπ (06 ἵππον [ἰἴ6, διὰ δἱ 188ὲ 
δζαϊη βρίγίιυδ)]) δοίϑ. 80 ἐὺ ἰδ ἴῃ 6 (γϑο-οἹ]ὰ 
Τοβροοὶ ἃ ἰγρθ οὗ ἐμ6 ζυμἀδηχοηίδ) όσηις οΥ (ἢ 9 
Ἰοβᾷα] δϑροοὶϑ οὗ 89 Κιηχάοῃ οὔ ἀαοἀά, υἱΖ., 88 
Ὀοίη 8 ὈΔΥΓΙΘΡ, 8. ΔΙΤΤΟΣ, δηα 8 ΤυΪ6. 

Εἰγϑὶ οὐἨ δ8}}, [6 Δ ν 8 σραυϊτοιηοαὲ οὗ ἀθε6618᾽ 
τουδὶ ποί Ὀ6 ἰοῃηρὰ ἀονγη. δοοὰβ δγὸ ἃ οδβϑοὶς 
ὈΡοη δαὶ σὰ ἰ8 ουὐἱἱ, ἃ ἀοβηϊιΐίοη, 8 Ῥΐο- 
το, ἃ Ῥγβοίΐοθ οὗ {ἰαὶ νν ἢ ἷἰΒ σοοὰά. Βαυΐ 
(86 ἸΑῊΤ 88. ἃ ΓΪΡΓΟΥ ἰ8 (Π6 {ΡιΪηἰ πα -Ἰαλϑίον ἰῸ 
Ὀγίηρς (ὁ ΟἸενγῖϑυς ἰ0 6848 ἰο 8 ἀδορεοῃΐης οἴ (9 
ἰηπον 1108, 1}}} ὁπ 6 Θοπι68 ἴο 86 1161} οὗ Βε 1 - Κπον- 
Ἰεάρο (Βοαι. Υἱϊ.): δῃηὰ 6 γθ ΟὨῪΥ ἰ8 Ὀτουρ)ὶ ἴὸ 
Ρογίδοιίιου ἰδ Θη (ΓΘ τ σορι ἢ Υ ἴον (ῃ 6 αοβροὶ 
οὗ κγδοϑ, ἱβτουρὶι σι δ! σἢ ἴη6 ἰδὺν 18 ἰγϑδηβίογτη θα 
ἰμῖο αὶ ἑοππίαία οἵὨ βρί σίτ4] 1176. 

ΤῊΘ τηϊβία κοη Υἱοῦ Γοδροοίίηρ δοίβ, {πᾶὶ (ἢ 9 
66 δοῖ ἰ8 8} (αἰ ἰἱ8 ποϑάϑὰ, 18 (ὴ6 σοοὶ οἴ 7υ- 
ἀαΐϑι, οὗ Ῥῃαγίϑαϊο 86! τὶ ἢ! θουδη688, ἐΒου ἢ 
οὐϑη (ἢ) ἸΏ γο ἀοἷπρ ΟΥ ποὶ ἀοἰτς 65 1(8. ΥὙ8Ὰ}110 
δηὰ τοναγὰ ἰὴ ἰδ9 οαἰνηταὰ νον], οϑρθοίδ! Υ ἰη 
186 του ϊδιϊοηβ οὗ βοοὶαὶ ᾿ΐ 8. 
ΤῊ τιϊϑίαἰκοη τυἱθῦν χοϑροϑοίΐηρ (6 πιὶγρογίη 

οὗ οὔθ᾿ Β βοὶζ ἰπ δ ἰᾶνν, (Ὡδὺ 0 τοοοχηϊίοη οὗ 



100 ἘΧΟΡΌΒ, 

δἷα 18 δὰ δὰ ἰπ ᾿ἰδοὶ, 6848 ἰο (89 ἀοδἀθηίηρ οὗἉ 
180 ἰπηον ᾿ἰο ἰῃ 80] .ἀορτγοοϊδιΐοη, αὐυἱοίΐθτα δηὰ 
Ρὶοιϊϑι16 Βο] -ἰοτίαΓο. 

Τὺ9 πιϊδίαἰκοη υἱθὺν ροϑροοίίηρ ἐπ9 ἴατν οἵ ἐπ9 
Βρίτίε 18 1π9 βρ᾽ γἰἰ8118πι τι ἴσα ἰθη 8 ἰο αἰδβδοοὶ- 
δἷϑ 186} ἔγοπι ὑπδὶ τ μΐοῖ 18 {86 οοπάϊκίου οἵἁ ἰΐ, 
οἵΖ. δοηβοϊο8η658 οὗὉ βίη δὰ δὶ 1ἢ ἴῃ ΣΟ θιριϊο;, 
δηὰ νι ΐοῖ ΤἸΏΟΤΘ ΟΥ ἰ088 ἀθοϊ 6] ἰαρδοθ ἰπίο 
δυιἱποπι ΔῊ 81). 

ΤῊϑ υπἰϊγ οὗ ᾿ἰϑ ἰὰ τῃ}9 Ἰὰνν οὗ (89 Ἰοίίον ἷἰβ 6 
δοπίἰηυδὶ τπηοτοιθηΐ, ίος ᾿θδάα ἰο (89 τί χαύ- 
ΘουδΒη 688 οὗ ζαϊ ἢ, δ, Δ8 16 ἰδν οὗ μ6 βρίὶτὶί, 
ἴο 10 τἰαἰιίδοι 9988 οἵ (89 Ἰἰο. 

Ουὑ τὃ δὈοϊ ̓ (ἰοη οὗ ἐμ ἰὰνν ἰὰ ἰδ Νονν Τοβίδ- 
τηϑηΐ, σοπιρ. (16 Οομηπι. οα Μαηίίον, Ὁ. 109, οῃ 
Βοπιδῃβ, Ρ. 137. ΑὉοΙ ἰϑι94 88 Γοζεγὰϑ [89 Βογο- 
ΤΙ, ΠΑΓΓΟΎΠΘΒΒ, δηἀ ουϊνδγάηοδθ οὗ ἰμ9 Ἰοἰίθν, 
ἐμὸ ἴᾶὰνν 58 ᾿ἰΠοὰ ἂρ ἰπῖο ἴἢ 6 τορίοηῃ ψΒΘ6ΓΘ ὕΠ0Γ0 
18 πὸ ᾿ἰαἷϊ ἰο νγϑδίὶ 8 γοαυϊτοὰ οὗ {Π6 Βρ᾽τῖϊ δοὰ 
Ττοπάᾶδογοὰ Ὁγ ἰἰ. 
ὁα (δοὸ (το βρῇ θτοβ οὗ (86 ἰΑὉΓ δοοογάϊηρ ἰο 

ϊ9 ὈΥΓΪΠΊΑΥΥ ου(]ΐηθ, εἶ6 οἰ ἶσα], [1.8 σογοΙοὨΪΑ], 
δυὰ (6 οἰτί!, Δ8 (67 δὸ αἰβιΐϊῃοι ν σοπίγαϑί θα 
ἢ οὔθ δηοίμοῦ ἱπ ἰμδ6 Ὀγχὶοῦ ουιἔίηο, υἱά. 180 
δχοροϑίβ ἰα ρῥοϊηίΐ. 

ἴῃ ἃ πιοσθὸ ζϑῆθγ8)] ἔοται {δ 6 ἢ Γ66 ὈΟΟΪΒ ΔΓΘ (ο 
Ὀο αἰνί δὰ {Ππγουσθουΐ δοοογάϊης ὁ ὑμ9886 ἢ γ66 
δρθοτοδ οὗ ἰἢ9 ἴανν. 

Τμο ἤγει ἕογι οὗ ἴϊο ἰδτν γδ8 δοο ἰδ θα, 88 ἰο 
δία σογοῃηοί γα]ϊἀϊίγ, ὈΥῪ (09 πνοσϑΐϊρ οὗ (16 
κοϊάδα οδ. Τὸ ἤδοι μηδὲ Μοβϑοβ Ὀγόκθ ἰδ9 
ἰΔ 0168 οὗὨ ἰἰξ6 ΑΨ, 8 δὴ οἰογηδὶ σορυάϊδιῖοι οὗὮ 
ἐπιαζο- ΤΟΣΒΕΪΡ, Ὀδοσῶυ8ο (μἷ8 ψοτϑῃὶρ ἰθδὰβ ἰὸ 
Ἰά(ο]αίγγ, [μου ἢ ἀΐ 8 ποῖ ἴῃ 1.8 ἱαιοηιίου αἰτϑοί 
ἰάοϊαῖγγ. Το ταο]διίου οὗὨ μ6 ποὺν ἰδ 0168 οὗ (119 
δι ἱβ βῬογθδρβ ἰμἰθ: ΤΏΘ ΌΓΙΔΘΥ Ρῥγοβὶ οἷν ἰἢ6 
γυάδηοδδ δὰ ΒΕΓΘ ΔΡῪ δι] 688 οὗ {86 πϑίιι- 
ΤΑῚ ᾿ἰἴ6; (86 ᾿ἰδίίον Ῥγοβὶ δι, πῇ ἢ 48, 8Ρο08- 
(ΔΔΥ 86'80, δηα σοῃϑίϊίαϊθ ὑπ τ ούοτθ (0 {ἢ 6 ΔΡ08- 
ἰδ ροορὶϑ (ἰὴ ἀϊϑοὶρὶ᾽π6 οἵ ἃ βίδίθ οὗ ρϑυϊίθῃσο, 
ἐδ! ῬΘΏΔΙΙΥ οὗἩὨ α ᾿δὺ σοραϊιίοι, ἰδ6 αἰδοὶρ᾽ Δ ΕΥ 
Θχοουμπῃϊοδίϊ 0. 

Οἱ ἐι9 δηδ᾽ γβὶβ οὔ ὑπὸ ἴδῃ οἷά, Ὁ. 76. 
Τγεαίδε86. Οὐ [80 ἀδοαϊοριο υἱά. ἤδης, Εἶπεν εἶο- 

»δάϊε ἐπα Δειλοαοϊοσίε, ». 210, ϑυρρίεηπιεπί, ν. 2ὅ; 
το, “εζκαίοσολε ζπιετεωσδυησεη, ἨδΔ}16, 1887, 
Οεῆκοη, ζὕζεδενγ αἶα υδγεολίοάεηεη ΒΕἰπιλεϊϊωησεη 
ἄεε Ζρεκαίοφε, Ἠδταῦυτρ, 1898; διῖον, 26 ζεὴη 
Οεδοίο ἴα αίεολέεπιια, Βαττθη, 1858: (η6 δυί! οἷο 
Τεκαῖο ἴὰ ἤδγτορμ᾽β δαϊ-ἐπογοϊοράϊε. Ἡφτο Ὁ6- 
Ἰοῦς (80 ἀϊϑαυϑβίουϑ οὗὨ [18 ἰορία ἴῃ 189 ΟΣ 5 ΟἿ 
1164] ὑμδοϊοαῦ, ἰὰ ἰπ6 οἷάθν τογίκβ οὐ ἀος- 
πιδιΐοϑ δηὰ οἰ ἰοϑ, δὰ ἰὼ ἰδ 9 δαί οο ἢ ̓8Πη8. 

Οὐ ἐδ9 ϑανθδιδβ (οΥ ϑυπάδη) ἰῃ φαγί συ }ΔΓ, 
Ἡδϑακβίοηῦ., ζεδον ἀφπ Ταρς ἀρε Πεττη, Βουὶΐη,1852 : 
ὙΠΒοἰμαΐ, ζυεθεν Σεϊεγτίασελείϊίσμησ, ΒΔ]}16, 1867; 
δῆς. υπάϑν ϑαδδαίλ δὰ υον ϑοπηπίαφ; 8180 ἢ 8 
δΙίὶς]9 ϑοπηίασείειεν ἴῃ μ6 ϑωρρίεπιεηί, Ρ. 99, [Η 98- 
ΒΟΥ͂, ϑυπάσαν, Βαπιρίοη ζιεοίωτος ἴον 1800; δίοϊγ, 
Τλουσῆλίε οπ (δε ϑαδδαίλ ; ἵ,. (ο] ἐπίδῃ, ἰη Βιδίἑοίλεοα 
ϑασνγα, Υ οἷ. ἴ.: Το; 8. Ξιοποίη Τλεοϊ, Ἐεἰροίς, Υ οἷ. 
ΙΨ.; Ῥαδίογ, ἤοταοϊ απὰ Ῥοϊιίἑοαὶ Ῥλιϊοδορὴν ; Μαυ- 
Σοο, Οπ ἰδε ϑαῤδαίὴ, ἀπὰ (86 διίϊ 6168 ἱπ ὅπ} 8 
Βιδίε δὲοίδοπατν, δὰ Κιιιο᾽ Β Οἰγεϊορεαϊα.---ΤῈ.} 

8. 7ΤῪε Ταδεγπαοῖε. 

Τ06 ἰδοδγηδοῖὶο ἰδ ποῖ τοδὶ ἶΥ (86 τηϑοίίηρ- 

Βουδο οὗὨ (86 ρορυῖον οοηρτοραίίοι (ἼΡ 2 211), 
Ὁσὶ ἰμὸ ἀνοὶ!ϊη ς-Ρίαοθ, (6 Ρ6]δ66, οὗ ἰἰ8 Γονὰ; 

ποί, ἐβογθίογ 8, τυ Δί Ὺ (9 οθϑηίγο οἵ τγοτβῖρ, Ὀαὶ 

.μ9 βδιοίπδευ οὗ ἰμὸ Ἰδνν (11}}} γῆ). ἴῃ (δ9 
ἰδοθτπδοῖθ ἢ 8 Δρρθδσϑῃοο οὗ Οοἷ, απὰ σπῖτι ἱΐ, 
80 ἰο βρθϑῖς, δ᾽ πδὶ, τοιιδίη ρογλδηθηιΥ: ΒθΏ66 ἐξ 
8 {80 ΡΪδ66 ἩΒΘΓΟ [89 ροορὶο δῦθ ο ΔΡῥΘΆΓ ὈΘΙΟΤΘ 
ὅοθονϑ), ΤῸ {ΠΟΥ ἤδαν (86 ἰ658{1ΠἸΟῊγΥ οὗ ΗἰΒ 
ἴων, δπὰ Ὀτίηκ (6 οδοντίηξ οὐ 86. [-βυ ον ἰδ 
ΡΥΑΥΟΡ δηὰ σχϑοοηοϊ ϊδιϊοη. Εὸν (8 ΣΘΘΒΟΠ, 
88 ΔἰΓΟΔΥ Γοιηδυϊεοά, (6 ρῥἱοίατο οὗ ἰῃ6 ἰδ06:- 
πδοῖὶο βίϑδπ δ 'ἰη ἔχοάυϑ, οὐ ἱπ [μονἱτἰσαΒ. 

ΤΏΘ ΒΟΙΥ ῥἷδοο τοῦτο αοἀ πδὰθ Ηἰβ5 δρροδι- 
8η060 ἰδ οΥἰ κί ΠΔ}Ὺ ἀοοὶσαδιοὰ οἷν ὉΥ 8 δίοῃθ 
τὴοπυμθηΐ (60. χαΥΙΪ, 18); ἰμθη ἴΐ ἰ8 δγιλδιϊ- 
68}}ν τορτοβϑοηιθα ὈΥ ἰδ ἰδὈογηδοϊο, το} 'Ῥγα8 
ΔΙΟΥΓΉΘΓΒ ἐγδηϑίογπιοα ἰηίο (6 ἰδπιρ]οθ. Βαϊ 
θύϑῃ ἰῃ {μ6 ἐδΌΘτΏδΔοῖο (6 οη9 ΡῖδΔο90 οὔ Θοα δ τοτο- 
Ἰδιΐοι ἰβ ἀθυθὶορϑά ἰηΐο ἃ σγδάυδὶ ϑιιοσοβδίοη οἵ 
τουοίἰΐϊυῃθ: {πΠ6 οοατί; (9 ΠΟΙΪΥ Ρ͵Ϊ86θ, (9 οὗ- 
ἰοης (88 δὴ ἰηδοιρ]οίθ βαυδγο):; δηὰ (6 ΗΟΪΥ 
οὗ μιο] 98, 88 ἐμ δἰ ρμοδβὶ ἴογπ οὗ ἰ8}6 βαποίθδυ, 
δηά, ἴῃ 118 Βαθαγο ἔοσπι, 8. βγῃδοὶ οὗ ρογίεοίϊου. 
ΤὮο αἀἰνίηθ Ἰδνν ἰῃ {Π 6 Βτϑὶ βίαχε, 86 σουτί, 15 Τ6- 
ΡῬτοδβοηϊθὰ ὈΥ ἰδ βδογοὰ Ἰἰπιῖΐϊ, {}}6 Βογθθ οὐἁ {86 
ΒΒΠΟΙΓΌΔΓΥ, (9 ἸΔΥΘΓ, [8.6 ταΐγγοτδ, ἰΠ9 δδοσίδοῖαὶ 
ἄρδίῃ; ἰᾷ (0 δοοοπὰ, ὈΥ (9 δούθῃ- δ υδοομοά 
ΟΘΏἀ]οϑίἰοῖ ; ἴῃ (86 (τὰ, ὉΥ͂ (μ6 αγὶκ οὗ (9 1δ'ντν 
Ῥγοϊθοίθα ὈΥ (μ6 σδοσγυ δία. ΤὨδγον ἢ ΘΟΥΤΟ- 
ΒΡΟ δ ἰῃ (89 τϑί δίδχο ἰδ αἰΐδν οὗ Ὀυτγηὶ- ΟΠ Ὁ- 
ἰηκ, τὰ ϊο! Θομδαυι98 (ἢ δδουὶῆσο ἴῃ ἐπ ὅγο : ἰπ 
186 βοσομῃάὰ, ἐδ6 αἰἰδὺ οὗἨἩ ἰῆσθῃβο, οὐορ ἩΔϊοὶ {9 
800] οὗ (Π9 οβονίῃρ Υἶδο8 Ὀρτγατὰβ ἱἢ Ῥσαγον; ἰπ 
1Π6 (δϊγά, (88 Ἰἰὰ οΥ ἐλ)9 τὶς οὔ ἰῃ οογϑηβῃῖ, ἐδ 6 
Ἰϊά οὗ οχρίδιϊου, οὗ γο- απΐου τὶ ἢ Φομ οΥδὮ.---Τ 89 
Ὀοποῆΐβ τ ϊο αοι δ Ροορὶο οὈϊαΐῃ διὸ, ἰῃὰ (ἢ9 
ἢτνδὶ βία ζϑ, δ᾽ βοϊαϊί ου δῃὰ ἃ δἰ ρὶθ Ὀϊδββίηρ ; ἴῃ 
80 βοοοῃὰ [δ δδοογάοίδὶ οοωτηυ πίοι τὶς ἢ 9980- 
Υ8}} δἱ {Π:6 (8016 οὗ Βα ν- Ὀτοδὰ : ἰπ ἰἢο ἰἱγὰ, ἐμ9 
δὲ φῃ-ρυΐοβιν υἱδίοη οὗ ἐπὸ ρἴοτγ οὗ (π6 [,οτά---ἰ 9 
ψ] οἷο ἰπατίηρ ἴο {86 Ὀθποδὲ οὗ (Β6 Ρ6ορὶθ ἰῃ ἐδ9 
(Βγϑείοϊα Ὀϊϑδδίης (Ν αι. τἱ. 28--26), Ὀὰϊ ΡΥΘδαρ- 
Ῥοβίῃρ 8 ἐβροίοϊ ἃ δάνδῃσο ἰῷ ἀθῶτθοϑ οὗ Ρἱο Υ : 
οδράΐθῃοθ δηὰ δοπΐοβδίου ἢ ὈΥΘΥ͂ΘΥ ἢ ̓0γΟῸΒ 86]7- 
ΒΌΓΓΘΙΘΘΡ ΘΥ̓ΘΏ τηἰ0 ἀσθδί ἢ. 

ἊἋἌϑ (0 {86 τηδίου 8]8 δηὰ ἰδ9 Ὀηπὶϊἀϊηρ οὗἁὨ ἐῃ9 
ἰδ ΘΓΏΔΟΪΘ, τ ΤΟ ἴο {Π6 ὀχοροίοδὶ Γϑι  σ κα, 
Ρ. 161, ἰο 89 ΒυΠΙΘΓΟΌΒ ἸΔΟΠΟΘΤΡὮΒ, δηὰ ἰὸ ἐμ 
Διο δεθο]οχίὶοδὶ δηὰ Ἰοχίοδὶ] ἀδϑογὶ οἰ θη 8. 

ΑΒ 86 ἱΔοογηδοῖο 8, οὁἢ ἐμ! ὁῃη9 μδῃᾶ, ἃ ἐγρ9 
οὗ 4}} ἰγὰθ ἰθα)ρῖὶθβ, δ υστΟ ἢ 68, δὰ ϑαποϊυδγὶθβ ΟὉ 
ΘδΡρί, {86 τοί ΠῈΣ οὗ (μ6 χτοδίοϑί οδιμοάγαὶδ δηὰ Ὁ 
οὗἨὨ 186 8:}8]]6δὲ οὔδῃθρὶβ, 8ὸ ἰ8 ἱΐ, οὐ ἰμ6 οὐδοῦ 
δδηὰ, 85 Ὀοΐηρ ἰπδιϊίαἰθαὰ Ὁ Φοῃονδὰ, (86 ορρο- 
δἰίο οὗὨ 6}}] 86] σβόθοα ἔογῃλϑ οὔ αἀἰνγίηθ Βουυΐδθθ 
(ἐϑελοϑρησκεία, (οἱ. 1. 28), ἰὰο] στονοδ, δηοὰ μὨϊά6- 
Οοὐϑ δγβϑίθμϑδ οὗ ΜΟΣΒΏΐρ. Απποηρ ἰδ6 δβογυογαϊ 
ἰγρίοδὶ ἔδδίατοδ δῦ ϑβρϑοίδ! νυ ἰο Ὀ6 οοηδίογοὰ 
{16 Ρ᾽οίυγϑ οὐδ 6 ἰΔΌΘΓΏ8Ο]9 88 δ6οὴ ἰῃ {89 τιουῃὶ, 
ΟΥ̓ΪΏ6 1ά68] ρ΄δῃ οὗὨ (86 Ὀυϊἀΐης; ἐπ τοσαιΐοα 
οὗ ϑδοτϑὰα δτί ἰπ (Π6 ἤοσαηιν οὗ διοἱιθοίαγο δηὰ (ῃ6 
τὶ οὗ πηδκίηρ δυο ]ϊο δμογοδ; ἰΠ9 στϑηὰ νοϊπἢ- 
ἸΔΡῪ οοπιγὶ υϊϊοηδ οὗ 89 Ρ600}]6 ὉΓ ἐδὸ 8856- 
ἔπαγΥ; δά ἰμο φἰοτίουβ ζοδἰϊνα)] οὗ δοηϑοοσχδαιϊου. 
Βυὶ 868 (μ6 ἰδ ὈΘτ ἢ δοῖθ γγ88 [δ 6 Ῥγου βίου αὶ δά πτα- 
Ὀτγδίΐοι οὗ [89 ἐθρ]ο οὗ ϑοϊοιιοῃ, 80 ἐξ ν᾿, 
ἐοζοί μον τὶ 1, δὴ δάἀυμιδταίΐοη οὗἠἨ (86 χζτϑδὲ 
ἀπο] -Ρ᾽δοο οἴ [16 ογὰ τδιδἢ ΘΔ ΌΣΔοοΒ ἐμ 
Βοδύθῃ οὗἨ ὨΘΔΥΎΘΏΒ, Ὀυΐ 18 ποὺ Θιμτδοοὰ Ὁγ ἰὶ (1 
Κίηρϑ τἱἱὴ. 

ΕρΣ ἬΟΥΚΒ οἢ (86 ἰΦΌΘΤΠΔοΟΪα υἱά. Ρ. 118. 
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ΒΕΟΟΝῸ ὈΙΝΊΒΙΟΝ: 

Α. ΟἾΝΕΒΑΙ, ΒΟΜΙΣΕΤΙΟ ΒΕΜΔΒΚΗ. 

ΕἸχοὶ οὗ 4} 18 ἴἰο Ὀ6 ποιϊοϑὰ [89 ζἦδοί ἐμαὶ ἱπ {89 
δηοϊεηὶ οδυτοῖ (6 ἰῃτο0 Ὀοοΐκα οὗ [89 δ ΝΘΤΘ 
τηδᾶὰθ, ὈῪ ἰδ Βεὶρ οἵ δ᾽ Ιοροῦίοδὶ ἰυαὐογργοίδιίοη, 
8 ἱπιροτίδεϊ πιο δη8 οὗὁὨ ΟἿ γἰβιίλῃ οὐ βοαιοη. Α8 
(89 ταοϑύ ῥγοπιϊμθηί Ἵχϑιηρὶθ οὗὨ ἰμῖ8, Οτί χθα ἰ8 0 
ὈῸ πδιωηθά. 

11 ντγ88 ἃ σοῃβοαῦθῃοθ οὗ ἰδ6 Δ᾽] σονΐθα] ϑ[}]9 
οὗ Ῥγοδοβίηρ, ἰπαί, οα (9 ὁπ6. Βδηὰᾶ, ὁπ. δοοουηί 

οὗ [86 υατηϊβίδ Κα] ἀποονίδί ἰν δα σϑρτΐοθ οἵ 
ἐιθΘ ομδηκίης μ68, ἰξ σδου]ά ποῖ θαι πψϑϑίζοη 89 
δαβυτγδοσο οὔ ἤδὶτ, τ ΐϊο, ο ἐΐθ οὐ Βδαηά, ἰξ 

οουϊ]ὰ ηοἱ Ὀαὶ οοοαϑίου 6 ἴατίο ἀοΒο  ΘΏΟΥ͂ ἰὰ ῥγϑοιὶ- 
68] δι ἶ65 γοϑιΐης οἡ ἔδί (ἢ, δηὰ ἴῃ [Π 6 6008] ΟΧρο- 
βἰιῖου οἵ βοτίριατο. Τἷθ ουἱ] οὔϑοί 85 Ὀ6Θἢ θ8ρ6- 
οἶδ! ροϊπϊοα οὔξ ὉΥ 8 Ῥίουβ δῃὰ βΒοῦϑ᾽ θοῦ 9 
οὗ μαϑίοσγαὶ ὑμθοϊοαυ, Ρϑίου Βοαιο8, ζε αδίεμγ 
Ἐυαπρέδίίφωε, Βα4816, 1728.(Ὀ Ηθ θυθῃ ἴγϑοθβ ἰδ 9 
σοτταριίοη οὗ (86 Εδϑίοση Ομ υτοῦ ἰΔΥζοὶν ἰο (86 
ΤΟΥΔῚ ὈΔΥΤΘΏΠ68Β οὗ (86 ἔδηίαϑιΐσαὶ 81] 6 ζογ 08] 
διγὶο οὗ ργϑδοιὶηᾷ. 
{ δαμηοῖ 6 ἀοηϊοὰ ἐμαὶ ἐδο 8] ὁ σοτΐοαὶ τηοᾶθ 

οὗ οχρ᾽ αἰπίης ἰμθ δογίρίατοθ, ἀογίτοα ἤγοτα πὸ 
ΑἸοχϑηΐγίϑῃ ΠΟΙΟΥ͂, γ͵Ὃὸ8 ἴῃ οχἰβίθῃ 66 ΔΙΔΟῚ Ως 
86 Ομ τί ἰδὴ8 ονὐθῦ δἱ 80 ἰἰπ)6 οὗ {μα οτγἱρίῃ οὗ 
ἴς Ν᾿ Τ. ΥὙοὶ νὸ τοδὶ 8.9 8 σδάϊοδὶ αἰβίϊπο- 
ἰἴοη Ὀεοϊποοῦ ἰγρίοδὶ δὰ δ οσοτίοδὶ ἰπίθγργοία- 
ἴοπ οὔ 86 ΒΙ01]6.ἁ. Το ὑγροίοσυ ΟΥ(ΒΟΝΊ, Τὶ ΔΑΥ 
Π6ΓΘ δηὰ {π6γ0, οϑρϑοΐδηγ ἴῃ (6 Ἐρί8116 (ο {89 
Ἠεῦτγονβ, Ὀογάο οὐ ὑπ6 41] ζοντο] τοὶ μοὰ; δαὶ 
ἐ8ῖ8 ταοϊμοὰ ἰ[86] ἀ068 ποὶ ΔΡρΘδΡ ἀἰδβεϊ ποι 6χ- 
δορὶ ἰπ τ} 9 Ἔοσίγα- ὉὈΪΌ 1168] ΤΟΥ ΚΒ, 6. σ., ἴῃ ὑ89 ᾿πίον- 
Ῥτειδιΐου οὗ ΑὈγδμ δι 8 818 βευυδῃηίδ 'π (δ 6 Ερὶ8- 
116 οὗ Βαγῃ ΔΒ. 

Υοι ουθὴ δἱ 8 8.1}} ἰδίϑν ροϊῃηξ ὑβ6γθ τηυϑὶ Ὁθ ἀϊ8- 
ἐἰησυϊδ οα διἰοης (86 ΔΡΟΒίο] 168] δπὰ οματοὶ ἴδ- 
{86 8 106 ΤγΥγ0ἷ68) ἔγοταῃα (0 δ᾽ Ιϑζοσὶοδὶ ἰγοδίσηθης 
οὗ 86 ΒΙΌΪΘ. 

Βαι δἴϊτον (μ6 Δ᾽] χοτίοαϊ τοι οὰ παὰ οὐίαἰηθὰ 
ἐβοογαδι σα ΠΥ (ἢ 9 ῬΓοαομΐδη06, Οη9 ἔδοὶ ͵'8 8ι1}} 
ἴο Ὀθ9 δοπδίἀογοά, ἰο πβῖοὶι ἐμ 9 τ κί ὰ δἀνοοσδίοδ οὗ 
80 στγδιυγηδίϊ οο-ἰβίογ ο8] ἰαἰοτρτοίαιΐοη ἀο ποί 
ἀο )7υ5ιῖ56. ΕοΥ (Π6 Μίαα]9 Ακθ8 (ἢ δοησορίϊοη 
οὔ ιμ6 ἰμδηϊ οἷν τοῦ δὰ φγοΐοπηα σδοηῃίθῃίβ οὗἨ 
86 Ηοὶγ δον ρίατοβ 88 ἰὰ68}}}Υ οοπεοίἀοτοὰ οουϊὰ 
ὍΘ φεαϊποὰ ΟΠἸΥ͂ ΟΥ̓ ἰδ Δ] σον σαὶ τῶν. Τ1Ὲ0 
δἰ} 0} }]6 ἰΐσῃς δά ἰο Ὀθ Ὀτοίοη ἰῃ (δ6 ῥγίβιῃ οὗ 
16 ΜΙάά]6 Αρεοβ ἴῃ 80 ΘΟΪΟΥΒ οὗ ἰδ βουθηΐοϊὰ 
ΒΕ6η86 οὗ δοτὶρίυγΓο. 
Νεν γί  οἾθ88 (ἢ 6 ΒΟ  ο(16 868 οὗ ΔἸΙΟΡΟΥΥ ἴῃ 

γοίδγθῃσα (0 (9 ὈΟΟΪΚΒ ΠΟῪ ὉΠῸΘΡ οουδί ἀγα Ί οῺ 
Ἧ85 ΥΘΥῪ τΠΟἢ Ἰἰτηϊοα ὉΥ (Π6 ῬΥΘΥΔΊΘΏΟΘ οὗὨ (89 
ουδίοιι οἵ οὈὐδβοτυΐηρσ [16 ῬΟΙΙΘΟΡΟ8 88 γ76}] 48 ὍΥ 
186 θεαϊη δ᾽ ἀδγβ; δηὰ ἰμἷ8 ᾿ἰπιϊ δίΐο ἢ 88 60Ὲ- 
ἐἰπυοὰ, οα δοσουπὶ οὗ [86 ΡΟΥΙΘΟΡΘ6Β, ἰο δϑεοὶ (0 

«(ΤΉΪϊν πδα ἴσα ἰηἰοτρτοίοάα : 818 ἰδ τοδϑ πρ οὔ τοργυδϑηῖ- 
φἱ Ὀγ πο Θτϑεῖκς ᾿ΘΤΤΟΥ ἰ, 8 τρργοδοιίοα ὮὈΚ ἡ. Δ 800 γορτοδοη» 
δὰ ὉὈγτ. Τὴ9 ἤγεϊ το [οἴ ἴ0Υ τη δαπα ἴον Ιήσους, διὰ ἴδ 16ϑὲ 
ΣΟρΡΣΙ ΒΟ Ώ(8 (;9 ἴογτα οὗ [10 οΓὈ58.---ἼἙ.] 

ἨΗΟΜΠΙΕΤῚΟ ΗΙΝΊΞΒ. 

Ταΐϊδοταη οδυτοῦ. Βιΐ ἰὺ νγα8 οὐβον 89 πῖτα 
Βοιιϊοιῖο5 ἰὰ ἰὃ9 Βαοογπιοὰ οπυτγοῖ, δὰ λίπ 
186 τογϑίίο οὐϊδοαίίϊοη ἀοτῖνϑα ἔγοπ [119 γοδάϊης 
οὗ 86 Βί0]6; ἰὲ νγδϑ ποὶ δοϊὰ ἱπ ομιδοὶς ὈΥ͂ (86. 
Ρογίοορϑβ, Ὀαὺ γαίπον 8οὲ 186] 7 ἴῃ ὁρροϑίεῖοα ἴὸ 
μὲ δοπδίγαϊηἰϊ; δηὰ ὑπδὲ ἐμ6 Βοίοταχο σῃ ΓΟ} 68 
Ὅ6ΣΘ ἵοπά οἵ ΟΙὰ Τεβίαηοηὶ (οχίθ ἰ8 δοοουπίοα 
ἴον ὉΥ (μῖ8 ἔδοι ἰπ ραγί, δῃὰ ποῖ β πρὶν ὈΥ͂ ὑπο ὶν 
οοποθρίΐοη οὗ (86 ΒΙΌΪ]6 88 ἃ 6046 οἵ ἰατν8, Ἀπὰ ὈΥ͂ 
(86 ἴδοι “ἐμαὶ (86 Βοίοτπιοα Ρ᾽ο δῆ γ᾽ 88 ἴὩΟΤΘ 
ζαπίδϑιϊὶος ἐδ ἰἰ8 Πα βοτὰ Ὀγοίμον᾽ (Ὀἰοϑίοὶ, 
Οεφολίολίε τς Αἰίεη Τεείαπιοπίε ἴα ἀδγ οὐτιδιἰἐσλεη 
Αίτολε, Ρ. 714). 1 τοδῪὺ ἰπάοοα ὃὈ9 ἀϑϑαπιοα [μαι 
6 δἰϊοχοτνῖσαὶ βὲγῖθ οὗὁἩ Ῥγοδοβίηρ ἰη {{πἸ0 Β6- 
οτιηθὰ σδΌΓΟΙ γγῶ8 ἰπ στοαί ρϑγὶ ργουοκοϑα Ὁ 
89 ΚΓ Βογδα τγδίϊο8 δηὰ οοπιπιθηίδι 0ΓΒ. 

ὝΠ θη ἰδ 6 Βοιί]οιϊο 86 οΥ Δ᾽] οχονὶσαὶ οσροϑδὶ- 

εἰοη Ῥοχδῶ ἰο τὰπ ἰπίο δοϑυγα 168 (υἱά. ΘχΔΏ- 
Ῥίο8 ἴθ [μοῃΐΣ), ἰΐ δἰ8ὸ ζυδάυδ!ν 706}1} ἰπῖο οοῦ- 
ἀοιηηδιϊοη---Θ ργοοοδ8 πγὶοὶ) Ὀοχὰπ ΨΧ 1} (16 (1πὴ9 
οΥ̓͂ (6 Βοϊοτηιαιΐοα. Ταῦ ἰξ πονογ 6 1685 νγ88 
ΔῸΪΘ ἰο ταδὶ πίαίη ἰἰ86}7 80 Ἰοῃὶ δίϊ δ {86 Β οἴου πιδ- 
ἰἴοῃ, δῃᾷὰ 80 οἵϊθῃ βϑϑιηΐη δὴν ἰο Ὀδοοπη6 Γολανο- 
Ὠδιοα, νγὰ8 ἀπ ἰο ἰ(8 οοππθοιΐου Ὑἱ (ἢ 8 τι γϑίϊ- 
οἶδια νυ σὰ Ῥγν88 [Ὁ}} οὗ ᾿ἰἴο, δηὰ ἰο 118 ταρα βῆϑησθ 
ἰο ἐδ ἄγγῃθεβ οὗ ἀοραιδίίο ἴογαυϊδβ. Βυὶ 
ΤΏΟΣΘ ΘΒρΘοΐ ΔΙ ἰ8. 1178 νγδ8 ἀὰθ ἰο 8 ἀϊπι ἔθο] η ς 
(ειἱδοοπδίταοα, ἰξ 18 ἐγ) οὗ (86 ρϑου νιν οὗ 
[86 Βγτηθο]οαὶ δἰὰθ οὗ (μ9 Β΄ Ὁ] 16] βίγ]6, 88 ὁ}- 
Ροβαὰ ἰο 89 οχίγθιο ογίδβοάοχ δπὰ ἰδμὸ γδάϊοδὶ 
ἐθμάθῃοΥ ἰο τϑάμυοθ ἰΐ 4}} ἰο ἃ ρυτγοὶν αὐϑιγδοί 
᾿ἰον δ Ἶ8αι. 

Ἡοτκε οπ ἰλε ἱπίεγρτείαίίοι 9.7 ἰδὲ ϑετίρίυγαδ. 
ΜΗ, δ δεγίαίίο ἀε δαστγαγωπι δοτγίρι υΓαταπι 

ἐπίεγργείαίἑοηε, εἰς. οπάοῃ, 1714: δοθυϊον, 

Οεεολίολία ἐγ »οριϊϊᾶγεπ ϑελτίΠετκίἄγιωι ὠπίετ 
ἄτη Ολτιβίοπ υοη ἄεπι Απίαπρ ἀε6 Οἰτιδἰεπίλωπιδ δὲ 

αψῇ ἀἰε φεσεηισατιίφεη Ζεϊίεη. ἸΤαὈίηροῦ, 1787; ὅ. 

6. Βοροηπιῦ! ον, δ ίοτία Πηϊεγρτοίαἰϊοπῖς ἰέδτοτωπι 

Ὡδαογοτπι ἵπ ἐοοίοεία ολτγίδίίαπα; ΜΟΥοΥ, Ο᾽ἐδολϊολίε 

εν ϑελν ον κιάσωπσ εοὶς ἀεν ἩΡΙοαετλονδίεἰϊμπσ ἀδτ 

ἩΡ εεηδολαζίεη, αδιιίη κοῦ, 1802 (ἰπ 186 [πἰγοάπο- 
ἰἶοα 6 δοπάθηβοα βυνοΥ οὗὨ (8:86 ἰδίουυ οὗ [89 
ἱπιοτγργοίδιίοι οὗ βογίρίυτο ἔγοπι ἴπ6 δορί πίῃς 

οὗ [6 Ομτίβιΐδ ομασοῦ {111 016 1δι8 σθπίανΥ); 

Μόμοϊΐη, 26 αἰϊοσονίδολε Βιδεϊαυδίεσωπρ, δέδοη εγϑ 

ἐπ ἀὸν Ῥγεάϊσι, λοτιϑοὴ πὰ αἰαακί εκ δείγαολίεί, 

Νάνγπθοσς, 1844; ΕἸδίεν, ἐε πιραϊὶ ευὶ ἱλεοίοσία 

ἐχεσοίίοα, αδιιίηρεοη, 18δδὅ; [υοπίχ, Οεεολιολίε (δ 

εὐτιοολεη Ἡοπιϊεικ, Βτυπδυνίοὶς, 1889; υάνῖρ, 

ἴσζεδεν ἀΐε ρταλιϊδολε Αιίερυπρ ἀεν λεϊίσεπ, δολτα, 

Ἐτγϑηκίοτγι, 1869.---ΑἸποης 6 σΘΠΘΓΑΙ ΟΟΙΩΠ1ΘῈ- 

ἰατίθβ ἰ89 Βουϊοῦυτς ΒΙΌ]0, 88 δὴ δἱϊορογί σης 

0Π6, ΘΒΡΘΟἾΔΙΥ Ὀεϊουβ8 ἢθγθ. Α ΥϑῪ Ῥτγομπιϊηϑηί 

δἰἸοχονϊδὶ νγὰβ Μαάδιϑ ααγοι (υἱά. (6 δτίϊοίθ μὰ 
Ἠογσχοζ). Ὁ εβίοὶ, Θεδολίολίε ἀε8 Αἰίεη Τεδίαπιεη 8 
ἐπ ἀον οὐτί οἰ ολεη Κίτολο.-- ᾿ἰδὶ οὐ πτὶἰη8 οἢ 

ΒΟΓΙΙΘΏΘΌ 08 18 αἰνθα ἴῃ Ηδζο 80} 8 δ ἰπομοίο- 
γνἄαϊο, ν. 114 846ᾳ. 8.66 δἷ8ὸ ὑμθ δυίϊοῖθ Τεγημθ- 

πειίὶς ἴῃ Ἡοτζοκ᾿ 8 Πεαϊεπογοϊορδάϊε; (μ 6 Οουμπι, 

οῃ αθποδίδ, Ρ. 101; Ῥίδοσ, Κεαϊοχίοοη, 11.) Ρ. 11δ 



168 ἘΧΟΡΥΞ. 

Βαᾳᾳ. [Μίατγβιι, ζοείωγεδ ὁπ (λε ΟΥἰἰοῖοπι απὰ 7ηίεν- 
Ῥτείαίἴοπ οὗ ἰλε Βιδίε; Ῥανιάϑου, ϑαογοάὰ Πεγπιε- 
πειίίςε : Ἑαϊν δίνη, Ἡετγηιεηεωί αὶ Μαπωαὶ; Ἰ- 
ΟΡ, Πεγπιοπεωίκ, ἃ ἰταπδίδιϊου οὗ ποΐϊο πὶ]}]} 
ΒΟΟΠ ΔΡΡΘΩΡ ἤγοτῃῃ ἰδ9 ῥγθ88 οἵ Ἧ. Ε. Ὀγδροσ, 
Απάογον.---ΤῈ.] ' 

Β. ΒΡΕΟΙΑΙ͂ ΒΟΜΙΣΈΤΙΟ ΒΏΒΜΑΒΚΒ ΟΝ ἘΧΟΡῦΖδ. 

Ι. Τλε Κοαεπιρίζοη απὰ ἰδ Βγίπσίηρ οἵ ἰδδ 
οορίο ἰο ϑὲπαϊ. 

1. 74 δισπύδεαπεε οἵ ἰλε Ῥεορῖς 9 7Πεγαεῖ, ρατγίϊσι- 
ἰατὶψ ο ιἠ6 Ττίδεδ ἐπ γοίεγεμπος ἰο ἐλ6 Κϊησάοπι οὐ 
αοα. 
Τὸ τγἶδο οἵ (80 Ροορῖὶθ οὗ ἴβγδοὶ ἴῃ Ὀοῃάδρο, 

δηὰ (Π0 τοἀοπιρίΐου τυποΐϊης ρα] οὶ πὶ ἰἰ, 
δἷβο ἃ ἴγρ9. Α πιἰηϊδίατα ρῥιοίατο οὗ μυπιδηΐγ. 
--. ἔξζγρι ἴα ἰἰ5 ὑνο- Το] ὰ ἴογπὶ: 8 γοΐίυχο οὗ (ἢ 9 
Τουπάογϑ οὗ (6 κἰηράοπι, οὗ αΟοα, δηὰ ἰδ ἦτγϑβι 
80{1-{Ποοογϑῖῖο ρόνεῦ, Ἐοροαίοα ἴῃ 6 ζΘΠΘΓΑΙ 
δ ϑίονῦυ οὗὨ (9 ᾿νου]Ἱ ά. ---Μοθοβ᾽ Ἰοδογμῃΐρ ἴῃ ἦϊ8 
ἐποοοστγδίίο δἰχηϊδοδθοθ. Ενθὺ Μοβοβ, (86 τηθαϊΐ- 
ΔΊΟΥ οὔ (80 ἰὰνν δηὰ οὗ ἰμ6 τοϑιγὶοιϑὰ “ον δ 660- 
ἘΟΏΏΥ, 84 ἰ0 Γοσοῖτο 8 ῬΥΘΡΑΓΔΙΟΥΥ ἰτγαϊηίης ἴῃ 
8}} ιη0 πίβάομι οὗ ἰμ6 ἘΩΥΡΕΪΔΏΒ. -- 0568 δηὰ 
ἐπο οἶμον οἰ ἰἸάγοη, οχροδβοὰ δῃηὰ δρρδυϑῃ 1οϑί, 
Ὑ00 6Υ7ὸ Ὀ6ΟΟΠΙ6 τοδί θ ἰῃ [6 τοῦ 5 ἢἷ8- 
ἸΟΥΡΥ, θδροοΐαὶ τ οπυμπηοπίβ οὗὨ αἀἰνίπηο Ῥγονυϊθη6ο 
ΕΙΣ Βοιηυΐυδ, ΟὨ νὶ81).---ἼἋ ὁ ΘΡΟΘἢΒ οὗ Γουθ- 
διϊου δπὰ (πὸ ροσὶοάβ οὗ ἰδ ἰβίουυ οἵ τγουοὶα- 
(Ἰοη, ΟΥ (ἶθ ἱπίθευδβ ἰῃ (6 ΓΟ ΘΙ] δίϊ πα, ΔΙῸ ΟΔΓ6- 
ΤᾺΠῪ ἰο 69 ποιϊοθα. ΕῸΥ υ8 ἐπ ΘΡΟΟΙ 8 οὗ ΓαΥθ- 
Ἰδιΐου Ὁ] πὰ ἱμίο οἢ9 οὔ δοοοιιηὶ οὔ ἴδ υηἰΐγ οὔ 
ΒΙΌ]9 διὰ οὔ Βι Ὁ] σδὶ Εἰ δίογυ. 1 γθδῚ γ, ΒΟΎΤΘΥΘΓ, 
(ΠΟΥ Δ΄Ι6 βοραγαίϑά ὈΥ χγοδί ἰηίογσναὶβ. Τθδί ἰδ: 

Ετοῖὰ Αἄάδηὶι ἰο Νοδῇ: 
Ετοῖὰ ΝΟΌΔὮ ἰο ΑὈΥΘΏ ΔΙ, 8880 δηἀ Ζ8οοῦ ; 
τοι Φ4αοῦ ἰο Νίοδον: ὶ 
Ετοῦλ Μοδοβ δπα Ψοδιιὰδ (ὁ ϑϑιθθὶ (0 δ8)0}ο- 

Σδαϊ σα} ἰπἰογγαυρίθα) ; 
Ετοὰ θενὰ ἰο ΕἸ Δ ἢ δηὰ ΕἼ1888 : 
Ἐγοῦι ἰδαΐ (ἰπ|6 ἰο (6 Μοβδίδηΐο Ῥγορ μοὶ : 
Εγτοτι Μαϊδομὶ ἰο Φοιῃ {πὸ Βαρίϊδβι δπὰ Ογἰδὲ, 

] 

2, οεεε. 

Ϊη Μοβεοβ᾽ 118 (8! πίβάοπι οΥ (80 ἀϊνί πο ἰγδίῃ- 
ἴῃς ἰ6 ἀϊδοϊοβϑὰ, δηὰ μανία  ΥῪ ἰῃ 6 σοπίγδβί 
Ὀοΐποος δὶβ ον ἱπιρυ δῖνο οὔοτὶ (0 γοάθομι Ὁ 8 
Ῥοορὶθ δῃὰ πίβ ἀϊνίπθ σαὶ] ἢ ς.---ΤῊὴθ Εἰ χῃ εἰ χα ϊ- 
ἤοδησα οὗ {πὸ βοῖιο0] οὗ 80  ΠΔΥῪ ἰδ ἴῃ 1Π6 ν]]- 
ἄθγποθδ (ΑὈτδδδ, Μοϑο8, ΕἸ 8}, ΟἸ τἶβί ; 8π8]0- 
ἷθ8: (Πδ Ἰηοῦ 8 ἐσθ, Μοδδιηποα, ὅδοοῦ Βόδηι, 
οχ ἴ86 Ὠιυδ,κον).-- -Ἴ 0 ὈυΓηΐηρ δπὰ γοῖ ποὶ δοη- 

βυπιοὰ ἰμοτη-Ὀυδϑῆ, δὴ δ᾽ οχογῖοδὶ ῬΒΘΏΟΠΙΘΩΟΏ 
οὗ τονοϊδιϊου, τ 086 ἱπιογργοίδιϊου ὅδ ὯδΘ 6ο0η- 
ἀοπιηθὰ οα ἰδ6 φᾳτουρὰ οἵ ἰἰ8 Ὀοΐης Δ᾽] οΓ σαὶ 
ΟἿΪΥ ἴγοπι ἃ πιϊδιυημαἀογειδηάϊΐηρ.--- Τὴ Ὠδπη0 οἵ 
Φοιονδὰ οουϊὰ ποὶ καὶ ἰἰ9 δρϑοϊδο βἰβηϊ δοδῃδθ 
ἴον ἴδγδοὶ δ (ῃΠ6 βδηθ οὗ 1:9 δι ἴα οονθηδηῖ- 
αοἀ οοπεΐϊπυδ} τοαρροαγίηκ, ἀπὺ} (Π|6 ϑϑοοπὰ 
Ῥυϊησίραὶ γονοϊδίΐοπ οὗ τ:9 οονθηδοί-οα, ονϑῃ 
Βουκὴ ἰΐ πνγδ8 κπόνη ὈΘΐογθ. 8.0 {86 ἴθστα ““78ι1- 
Βολιίοα" ν88 Κωονσῃ ἴῃ ἰδ Οδυτοῖ ἔγομι (δ 6 
Νον Τοβιδιηθηὶ ᾿ἰ60} 7, αὶ γβὶ γοοοϊνϑὰ 1.8 30Ρ6- 
οἶᾶο εἰχηϊδοδιίοα ἰΒτουρὰ (80 Ἐοίοτηχδίϊοῃ.-- 
1 1 γὰ8 Κοοόνη ἰδεῖ (86 ἀοα νῆο τονϑαϊοὰ Ηΐπ- 
80] δ8 δε νοῦν ἴο Μοϑ8085 δὰ 4150 Ὀθθὴ ἰ:9 Θοὰ 
οὗ ΑὈταίιϑπι, ἴπφη ἰδ τψὰ8 αἶϑο Καονῃ ἰδδὲὶ Ησ 
ΠΟΙΪα δον ΗΠ 86} 7 ἰπ 41} ζαϊαγθ ἐπι9 δ ἃ αοὰ 

οΥ̓͂ Δο! ἔστη οθ (τ δη {86 τηϑ θιαἰ οἰ ΔΒ 58 πὸ 
ροΐηϊβ Ὀογοηὰ ΐηι, ἢ9 οΔῃ 8150 ἤχ (6 (ἢ τά). --- 
ΤΌΘ ἀφοοϊατγδιϊου: “1 δαὶ ἴΠ6 αοἀ οὗἩ ϑ Α νδῆηαι, 
8.8 δηὰ ὕ8Δ600Ὁ;,᾽᾽ δοῃίδ᾽8 ἰὴ ἔμοι (δ ποδὶ ἀθοὶ- 
δῖγα δγρυμηοηὶ (Ὁ ἐπηπηονί Δ} ΠΥ, τὴ ἢ 89 ἰὶ μ865 
ὈΘΘῺ πηϊϑαπάογϑίοοά (οἷά. Οοαπι. οα Μειίδονν 
χχὶϊ. 82).-- Τὸ δίθγ ΓΟΌμΚο οἵ ἰδ 9 πορὶεοὶ οἶ 
οἰγουπιοϊϑίοη 8 παρὰ Ῥγοῦϊομι ἔου {16 Βαριΐβι8. 
οῦ ὶ ἰθ ποὶ για ὑπαὶ οἰτουτασί ὁ ἴον (6 7} 6ἐψ. 9 
ἯΔ8 ΠΘΤΟΙΥ 8 ὨΔ ΪοΠ8] ουϑιοπὶ: ἰΐ Ἧ88 [ὉΓ {μθ2, 
88 ἃ ΓΟ]  σουδ ἰηδιϊαἱοῦ, Π6 δίχα οἵ (6 οοτϑ- 
Ὡδηϊ, 8 βδδογδιηθηί, Αηά, 88 δυσὶ, δ ἰγρίοδὶ ρῬτο- 
τοὶδθ οὗ γΤεροῃεογδίίου, ἱπροβίπα δὴ οὶ σαϊίοι 
(θουϊ. χ. 16; χχσ. θ6).-- -Οοπποοίΐουῃ Ὀείνοϑια 
αοὐ᾽ 8 πυδί!β δηι τ᾽ 8 ἀθαὶὰ (σἱά, (6 ἀγίϊ οὶ 
Ζογη ἴῃ Ἠοτσορ᾿β  εαϊεπενεϊορᾶαϊ!᾽ε). ΑἾον (9 
τοὶ 8 0108 οὗ 116 ὑπ ΘΟΟΓΔΟΥ͂ ΒΥ 6 Ὀ66Ὼ Πογδ] θὰ ὉΥ͂ 
80 πδπ9 δὲ δλααδαὶ [ἀοα ΑἸτΐρσυϊγ}] δυὰ τι8 
ΓΡΙῺ οὗ Ιϑγδοῖ, ἐΠΟΥ͂ ΠΟῪ ΔΡΡΘΔΡΥ 88 ἰδδ τηοὐϊΐα, 
οἴ (80 τοἀεοιηρίΐϊου οὗ [ϑγδοὶ. ΒΥ ἰνοὸ οὗ ἰῃτγοθ 
οαίυγο5 (ΠΟΥ δτὸ ὕγουλ ἴδ 6 οὔίϑοι αἰβιϊησυϊδοὰ 
ἴτοπι τλδρῖο8} ΟΟΘΌΓΓΘΏΟΘΒ --- Ὁ πείυτα! βυὺ- 
δίγαίδ, Ῥγορδοίῖο Ῥγοβοῃι τηθηῖ δ ἃ "γι οἷο Γ6- 
Ῥτγοβοηίδίΐου ; ὈυΐΊΒΘΥ γοῖ Τοιηδίῃ, 88 αἰτίη δα 8 
ΒΟΥΥΪΩΡ (86 Ῥύυγροβο οὗ οτγϑαθηιϊΐαῖβ, Ἰυάκηθηι, 
δηὰα ἀο᾽  ΟΥΔΏΟΘ, ΤΌΓΟΥ͂ΟΥ ΔΌΟΥΘ [6 δρίοΓα οὗ (ἢ) 9 
ΟΧΙΓΔΟΓΟΪΠΑΥΥ, ἰδ6 ποηῃάοτίυϊ. ΤΟΥ δύο 1ῃ9 
Ὠδν ΘΧΡ] οἷ (8 οὗἩ Οοά, πῃ ϊοῖι σοπιθ ἰῃ σΟΠηδοΙ ' 0 
πἰΓἢ 8 πον πογὰ, δὰ Βα] ἃ πον (ἴτ)6 οὗ 841]- 
γα ΪοῺ (σἱά. ΤΆΟΓΘ οὉ (ἢ 8 ΡΔ4Γ4]}]6] ταϊγῶο}68 ἱπ Τα 
76 οΓ ΟἈγίμ). 

8. Ἀδοεξοε αμκαὰ Ααγολκ. 

ΤῈο ἔδοί ἰς οἴθῃ τοροδίϑα ἰῃ ἰπ6 ποι]ὰ, δῃὰ 80 
ἴοο ἴῃ ἐμ9 εἰ ράομα οὗ αοἂ, ἐμδὶ (89 στοδὶ οἰδ- 
Τδοίϑνρ ἰβ ηοἱὶ ἃ ζγοδὲ ογδίου, διὰ ἐμ στϑδὶ ὁοσγϑίο 
Ὠοΐ ἃ ρχτοδὶ οἰδσδοίθυ. 

4, Ῥλαγαοΐ. 
αοὐ᾽ δ πιοϑδβᾶφϑο ἰο Ῥπαγαοῖι : “16 ὲ ΤΥ Ῥ6ΟΡΪ6 

ζο, (πὶ (ΠΟΥ͂ ΤὨΔΥῪ ΒΟΥΥΘ τὴ6,᾽᾿ ᾿885 Ὀθ6ῃ ἀοἰϊτοτεὰ 
Ὀγ [86 οοπιῃδηα οὗ Οοὐἀ᾽ 8 ϑ'ρ᾽ γι δὶ δὴν ἷθ6- 
ΤΟ 68] 8668 δηἀ ΓΟΥΔῚ ΘΟΌΓΙΒ, 6. σ. αἱ (6 οουτὲ 
οὗ [ουΐβ ΧΙΥ.; δοὰ Ηο ν]}} ὀσοῦνν 60 οοὨϊὶ- 
Ὧ09 (ο ἀοῖτον ἱΐ ὙΠΟΡΘ ὨΘΟΟΒΒΑΡΥ. ῬΒΔΓΔΟΒ᾿ 8 
ΟὈΔΌΓΔΟΥ ἰδ ῥγὶΥῖγ πἷ8 οσσὰ ἔδυ], Βοσοπ Δ ΥΙΥ͂ 
8ἃ υάρμπιθηῖ αἰνίποῖν ἰηδίοιοα (υνὲά. σοι. οὗ 
Βοῦῦδῃβ, οἰδρδβ. ἰχ.--πὶ.).---τὴϑ ῥγοβασυδίίοη οἴ 
Ῥμδιδοῦ, ψῆο, οοπδίἀοτοὰ ὈΥ δμἰπιβοῖ, πουϊὰ 
Ἰοης Ὀθίογο μδτὸ Ὀδοὴ ἀσϑίσογει ὈὉγ (86 Εργρίΐδη 
Ρίασυσ οὔἴΠ6 ρϑβιϊ θη, ἰΒ ἀπ ἴο ἢιΪ8 δομϑοιΐοη 
αἰ (ῃ6 ἰδίΟΥ οἴ ἐδο Ῥοορὶο οἵ Θοάὰ; εἰιθ 
Γοδὶ χοοὰ οὗ [86 ρίουϑ ἀ068 ποί ἐδτιηδηὰ (μαι (εἰν 
ΟΡΡΓΘΒΒΟΙΒ ὯΘ δὲ οὯ06 ἀεδιτογοά, Ὀυΐ, οἱ (δ 6 
ΘΟΩΙΓΑΓΥ͂, (δαὺ (ΠΟΥ Ὀ0 ΡῬΓοδΒογγοὰ α ψἢ1]6 1}}} 6 
οογίϑίη σοαὶ ἱθ τοδοιθὰ,. ΤΠΟΥ δΓο, 80 ἴο δρϑβϑῖ, 
δαὶ ἊΡ 70. ἴΠπ|6 ΥΟΡΥ ΡύγΡοΒο οἵ ρἰοτγιἔγίης ἴὰ τοῖα 
μ6 Ὥδιηο οὗ αἀοὐ, ΌΥ (Πο δη8] αὐ σιηεοὶ ἰοδίοϊοὰ 
ΟΠ (οἱ διγοζϑδῆοο. 1 (6 ὙΠῈὴΕΙ ποὶ φἸΟΓΡΥ 
αοά᾽ 5 πδπι90 ἔγϑϑὶ υ, δοῃβοϊ ου δὶ δὰ ἀϊγθοίϊγ, [Β 6 ἢ 
186 Υ τουδὶ 9 ἱπϑίτυπιοηίδ) ἴῃ αἸονὶ ἔγίης ἰἴ δρδὶηϑι 
(Π6 1} ὙΠ], υποοῃδοϊουδὶγ δηὰ ἱπάιθοοιγ (Βοπιδης 
οἱ. ἰχ.). Οομρ. 89 Ἦ ἰδάοῃι οὗ βοϊοιηου δοὰ Κὶορ- 
δβίοοῖς' δ Μοδβϑὶδι οῃ (89 οομάοιμηπδιίοη οὗ ἰγγϑηι. 

δ. 74 Ἐσνρέαπ, Ῥίασιωει. 

Το Ἐργριίΐδη ρ]δζοβ δγὸ ἰγρίοαὶ, εἰν ΓΟΡΤΘ- 
ΒοῃἰδιΐτοΒ οὗ Δ}} (6 Ἰυἀᾳτηοηίβ οἵ αοἀ ἰπὰ ΒἰδίοΥΥ, 
(1) ἰπ τ οἷν οουμρὶοίθ πυμῦοὉ, ἰθη, [6 ὨυΠΙΌ6Σ 
οὔ [89 θῃϊἷγο οουτδὸ οὗ [9 ποτὰ; (2) ἱπ (δοὶξ 



ῬΟΟΤΆΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΒΟΜΙΓΈΕΤΙΟ ΑΡΡΕΝΌΙΧΣ. 

ἱδιογι  ἐἰθπὶ γγίμηι, δϑοοηαΐηρ ὕγοιυ ἰ89 Ἰἰρδί- 
δδὶ ἱπϑ᾽σίΐοη ἰο ἐμ μοαυΐοδί; (8) ἰὼ [86 τοϊσϑδου- 
Ἰοὰϑ δυρπιοηίδιϊου οὗὍὨ πδίιγδὶ δϑ]ϑιἑ (166 Ρθου- 
Ἦδὺ ἰο 186 θδείμ δηὰ {Πθ δουηίγυ, δηὰ ἰὼ [ἢ9 
οοῃποοίΐζοη οὗὨ 686 Μ||{ (8.6 τηονοηθῃ 8 οἴ (ἢ 6 
Ὑονϊὰ οὗ ἱηὰ, ἰδ 0 Ἰογία] ἐδδιϊπιοιΐθθ οὗ (ἢ 9 
Ῥίοιιϑ, (16 ὈδΔαὰ σδοῃδβοίθησθ δῃηὰ ΒΟΥΡῸΟΣ οὗ (δ 6 
ξοάϊοδβ; (4) ἱπ 1πΠ6 δοΥσοβροπάθηοθ Ὀοίθ6 
186 δυάἀδάδηῃ Ῥγοοϊρ᾽δίΐομ οΥ̓͂ (ῃ9 οΥγἶβοβ οὔ {86 
ΘΟΡΓΟΝ᾽ 8 ΡῬΒΥΒῖ681 ὨἰΒΊΟΥΥ͂, δηα (δαὶ οὗ (Π6 ΟΥ̓868 
οὐ τὸ Κιἰηξάοιι οὗὁ αοα; (δ) ἴῃ ὑμ8 οχαϊ θὰ 
Ἀγτο Ὀ0] 16 ἔοττα οὗ ΟΘοὐδβ ἀθϑὰβ ἱπ βασγοὰ διΪ8- 
ἰοτΥ. Το ἴδ]80 πιΐγϑοϊθβ Ὁ σ ΐο (86 ΕΥΡ- 
Δ ΒΟΓΟΘΡΟΤΒ βουρῶΐ ἰο πουΐγϑιϊσο ἴπ6 οἴἶοοί 
οὗἨ Μοβοβ᾽ γιΐτδοϊθβ δυο (πο τοβοχ ἰπ (86 τηοϑὶ 
Υοχγίου δ ἤογῃιϑ 600} ἰῇ ΝΟῊῪ Τεοβιδθης {ἰπι68 
δηὰ ἴῃ ἰδ0 ΒἰβίοτυΥ οὗ (6 Οματοῦ (2 Τίω, 11], 8). 
80 Ζαϊδη ἰπδϑιϊυἱο δὴ δα ΐ - Ομ γί δι δ οτορ οὗἁ 
Ῥτοδοΐ τ δὰ βἰγδὺ ἰμῖηρθΒ. 830 ἴῃ τοάσογῃ 
εἰ πη 5 [ἢ ἰἰἰποτϑαΐ Ῥγοδοιίης οὗ {86 ἀοδροὶ, (ἢ 6 
δου υγοῦ- ΒΟ] Δ Υ5, δηα τοὶ] χίουβ δϑϑοοϊϑίϊ 0.8 δ νθ 
ὈδΘη ἰπιϊἰδίοα πῃ ὁη9 αἱτοοιΐοη δα δηοίμορ. Βαὶ 
8:0 ὉΠΊΙΟΙΥ ἰτηϊ (1 008 ὁ8 ΠΟΥ͂ΘΡ Κ6ῸΡ Ῥ806 Μ]Ν 
89 ΒΟΙΥ οτἰ χί Π818.--- 18, ἴοο, τι δὶῃβ ἔγὰθ ἰῃ ἢ 6 
δρὶ τί τα] πον], (μ8ὲ αοα᾽ δ Ρἰδρυθθ 88 βιιοῖν δΓΘ 
υἰπιϊιοα ΘὨ ΤΟΙ ἰο (86 Θῃθτῖ65 οὗἨἩ Ηΐβ Ρθ0)Ϊο.--- 
ΤὮο ἰπδιϊιυἱίοι οὗὁ (86 Ῥαβϑουθῦ- 68] οἢ (9 εἰ 
οὗ ΕσΥΡ 8 ἰθΥΓῸΣ ἰ8 ἃ ὑγρο οὗ (8 ἰπδιϊιαἰΐου οὗ 
[89 ὑυτᾶ ΕΌΡΡΟΓΡ οὐ ἰδ6 πιοπιοηίουβ πἰρεί οἴ 
ἐμ6 Ὀοίγδγδὶ οὗ ΟἸγδί. Τὶ ἸΟῪ ἔοβίϊναὶ οὗ 
Υἱοίοτγυ ἴῃ [80 τηΐαβὶ οὗ ἰδ ἐογγοτβδ οὔ ἀϑδαίῃ δὰ 
οὗ ἐμ ΔΌΥΘΒ 8 0η6 οὗ ἰῃ6 τηοϑί υπτιΐβὶ κ8 010 
οὗ αοἀ᾽ 5 σταπὰ ἰμβουρὶδ οὗ Ἰογθ δπὰ οὗ ρθ866, 
δηὰ τψου]ὰ ποτοῦ Ὦδγνο Ὀθθη σομοοὶγοα, 8ι1}} 1088 
οδυσιϑὰ ουΐ, ὈΥ 19 80188}) Ὠθασὶ οὗ ζηϑῆ. 

6. 7Ὺε Ῥαξεουεν. 

ἴῃ {᾿πὸ ῬΔΕΒΟΥΘΥ 811} ἐμ6 ἔοσπιβ οὗ οϑυϊηςς ΔΓῸ 
οοηδοηιϊγαϊοα δηὰ οχρίαἰποὰ. Εἶτγϑιί, ἴ0 Δ ῖκοβ (9 
Ῥίδοϑθ οἵ 1:0 δυγβο- οδουίηρ, ἴΠ9 ἀλέγεπι, τ εἰσ ἢ 
88 ἰῃ 8] οἰδα οπ ἰδ Εργρίΐδη ἤτϑι-θοτῃ ; βθοομαϊγ, 
ἦι 18. ἃ δἰῃ-οὔουϊηρ πδὰθ ὈΥῪ [86 δοί οὗ Βργὶ πὶ] ς 
ὯΠ:6 Ὀ]Ϊοοά, Ὁ πο [η6 ἀοογ 18 τηϑτὶςο νι [86 
ἀϊνίηο ἀϊγθοϊίομ, “ῬΆΒ8 ΟΥ̓́ΘΡ,᾽ ἴον (Π0 δη οὶ οὗ 
ἀοδιγυοίίου ; ὑμίταϊγ, Βονγουον, ἰΐ 18 ὑχοδὶ δι ρ να ἷ- 
6Δ}} 8 Ρο6800-Οοσιης, 88 Ὀοίηρ ἰμ6 ΟΙὰ Τοεθία- 
τηθηΐ Θυσμανὶδὶ, ὕοσ τ αἰ ο ἢ ΓΘΘΒΟῺ 8180 {8:6 ραᾳ880- 
ΥΟΥ Ν85 βἰαΐη ὉΥ 4}} ὑπ οδὰβ οὗ Βουβοϑ, δηὰ 
θαίϑῃ ὈΥ 8}} 80 ᾿Ἰππιδίο8 οὔ [86 Ὠου89; βηδι]γ, ἱἰ 
ἐθ τι846 σοι ρ]οῖθ, 88 8 Ὀυτηἰ-οΟἸογίηρ, ἰῃ (μΠ6 ὈυΣῃ- 
ἑἰς οἵἩ 811} (ῃ0 ΡΔΓΙΒ τὺ 0 ἢ ΔΙ ἰοῦν οὐον ἔγοῃ ἢ} 6 
δδογε πι|908].---Οὐ (.)}6 δἱρηϊ! βοδηοθ οὗὁἨ σδγγγίης 
ΔΎΔΥ [0 ΒἾΥ0 δηὰ κ0]( ἀγιϊοὶθβ, υἱά. Οοτητη. οἢ 
αομοδὶβ, Ρ. 88. [Ι͂ἢ ΟΥ̓ΟΤῪ στοαί ῥυαϊοΐα)] οΥγἱϑὶβ αὶ 
Ῥϑεὶ οὗ (μ6 χοοάδβ οὗ ἐμῖ8 νου], οὐ οὗ ἃ βρίὶ ει] 
Ἐκγρι, {4116 ἰο {Π|6 ρθο}]9 οὗ 6οἀ, 88, 6. σ., δὶ (89 
{ἰπιο οὗ Οοπῃδίδηι πο, (Π6 ἐἶτηθ οὗ ἴμ9 Εοἴοτγιηειίοι, 
δηἃ Οὐ ΠΟΡ (ἰπ|908;--οσποὺ ὈΥ ομθδαίϊηςς δη ἃ ΓΟΌΌΘΓΥ, 
Βαϊ ἱΒτουκὰ τηρηΐδὶ δαί διΐοι ; ἀρί[διθὰ βουὶθ οαϑὶ 
ἦι ἰηίο 16 πδηάβ οὗ {89 χορχοϑοηιιΐνοα οὗ (ἢ 9 
Υἱοϊοσίουϑ βρί γι. 

7. Τὴε Τδαδί οΓ σηοϊεαυεπεα Βτεαά, 

Τοκοίμον τὶν (6 ῬΔΒΒΟΥ͂ΘΡ 8 ἰηϑιἰἑαϊθὰ ἐδ 
θαδιί οὗ υὐ]θαυθηθα Ὀγοδά, Ομ υδοίου θα, οἢ ἐδ 9 
009 ϑηά, 88 8 ἀδπιποίαιίοη οὗ ἰμο του]ὰ, δηὰ, 
οἢ {86 ΟἾΒΘΥ, 88 ἃ Γοπυποίδιΐοη οὗἨὨ του] ἀπ 688, ΟΥ 
ΤΟΪΠΙΔΓΥ ΔΌΒΟΪΠΘΠ6Θ9 [ὉΓ ἰδ 8819 οὗὨ ἰΠο [ιοτὰ, 
ΤῊΪ8 ἀοοθ8 ποῦ τγ8 19 ἸΘΑΥ͂ΘΠ 88 800} 8 Βυῦοὶ οἵ 
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ΕΥ̓] (υἱά. Οοπιῆι. οα Μαίί. χὶϊ!. 88), δαὶ 1ὑ τρϑῖο 5 
(9 ἰθανθ ψϊοῖ 18 αὐ8]}8 6 ΟΥ̓ Βοῦχ6 ΓοΐογΘ 66 
ἴο ὑΒὸ νοῦ] ὰ (16 Εργρίϊδηβ, (6 ῬΒΑνΪ8Θ68, εἴο.), 
8 Βγ 1000] οὗ πὸ δοπίδχίουθ δὰ οὐογρονονίηρ ἰῃ- 
Βυθησο οὗ ραγιϊοϊραιίου ἰῃ δὴ ἰη)ιγίουβ Θ0)0Υ- 
τλθηΐ, ΑΒ (Π0 ῬΩΒΒΟΥ͂ΘΡ ἔδδϑὶ Οὔ ζαίθβ ἰοὸ ἃ ἰθιῃ- 
ῬΟΥΘΓΥῪ ἔδϑίἷ γα] οὗ απ]οθαυθηθὰ Ὀγοδὰ, δὸ ὑπ 6 [οτα 8 
ΒΌΡΡΟΣ ΟὈΪ  χαῖθ8 ἴ0 8 Ῥοσιηωδῃοης δυοϊάδποθ οὗ 
Τυϊηουβ δΔ8ϑοοϊ δι οη8.---ατ οἱ ρδι ὁ. ἰη [6 Ρ688- 
ΟΥ̓́ΘΡ' 8 οοπάϊἰοηθὰ οπ οἰτουτηοϊδίοη (χὶϊ. 48) ; 
δηὰ ἃ ραγίϊοὶ ρϑιϊοὴ ἴῃ [ἢ 9 ̓ογὰ 8 ΒΌΡΡογ, οὐ [80 
γἰίθ οὗ Ὀδρίί8ῃ:.--- Τὸ το] σίου οἀποαίίοη οὗ (ἢ 9 
γουῃᾷ [85 ἤγοια (86 ουἰδοί 86 Θοπῃοοίϊ οι τῖτἢ 18} 
Βδουδιιθηίβ (χὶϊ!. 14), δὰ ὅπάβ ἰἰβοὶζ δἱ ὁ0 69 
οηὐοϊηθ, ἩΒΘΏΘΥΟΙ 8 τοὶ σουΒ δοηργοβδίίοη 18 
[οτηλθ4.---Τὸ ρυΐϊάο (δ 6 τοδὶς γος σου σγοχδίϊοῃ 
οὔ Θοὐ ἰΒτουσὰ (86 ἩΪΠᾺῸΘΓΏΘΒ8Β 18. βαΐδσ (Π 8 ἰο 
ζυϊάο ὑπ θῃ ἰΠγοῦρι (6 Ἰδῃὰ οὗ (μ6 ΡΒ: Ἰἰδ 1 685. 
ἤδτθ ἷἰβ ἄχυγαι 9 }} τοργοϑθηίοθα (86 ἱπροσὶ οἴ 
δϑορίϊοϊδιλ (χἰϊ!. 17, 18). 

8. “οεορδ᾽ε Βοπει. 
Α Ὀουπάδευ πὸ Ὀοίτγθοη Π0 ἐπ ΘΟΟΓΘΟΥ δηᾶ 

(86 τοΣ]ὰ 18 ἠογαθὰ τοὺ ΟὨΪΥ ὉΥ (6 88ογδ θης8 
διὰ [οἀ8.8, Ὀυΐ 6180 ὉΥ ἐπ σοῃβοογαῖϊθα διτίη]). 
8ο (86 σδυγομ-γαγὰ 88 8180 118 δοο᾽ δαϊϑί σαὶ 
δἰ ἤοϑηοθ.Ό. ΒΒυὶ 88 (86 Ῥο] 1668] δοτμιηἩ1Υ͂ 
8.88 ἃ ρδζὶ ἰὼ ἰδ6 6118 ἰὼ 89 ἔονγου, 80 δ'βο ἴἢ ὃ 
ΘΒΌΤΟΒ-γχαρὰ 88 Θοα᾽ 8 δοϊά, δῃὰ οὐἷγ Ομγὶ βι 18 
τ ἰϑάου, πο ἔδηδίϊοὶβπι, ὁδὶ ΘΟΣΤΘΟΟΥ͂ ΔρΡρσγοδοηὰ 
186 αἰδιξποίίοη. 

9. 7. Ῥι αν 97 Οἰοιια απὰ ΣΊΡε. 

ΑΒ [89 58ηι|6 οἷ ]1δὺ ΟΥ̓ῸΡ (ἢ 6 ΒδΌΟΘΙΠΟΥΥ ἰ8 8 ΡὶΪ- 
18 οἵ οἱουὰ ὈΥ ἀδΔΥ, δπὰ δ Ὀἱ αν οὗ ὅτ ὉΥ πἰχμί, 
80 ἰὺ ϑίδη ἂμ ΠΟῪ Ὀοίοτο ὑπ μοϑὶ 88 8 βδογϑὰ υδῃ-᾿ 
ἄυδγὰ, ΠΟῪ Ὀθϑμίηα ἔμ οπιὶ 88 8 Ῥτοίθοϊηᾳ σϑδΥ- 
ἔυδτγὰ δοραγαίϊης ἴϑγ86] ἔγοιι (6 Ῥυγβυϊηρ 686- 
ΤὨΥ͂. Το ΙΝ αἰγὶ ο βορασδίϊοῃ οὗ 18γδοὶ ἴσοι (ἢ 9 
τοῦ], [0] ον ς 8.6 δϑδογϑιμθη δὶ βορδγαίίοῃθ, 18 
ποχὶ δα δα [ἢ τοδὶ δοίι} 8] δοραγαιὶ οὴ ΌΥ̓ Π68Π8 οἶἾὮ 
180 Βοα 868. ἴι 18 4 ἀου}]ο ργοίθοιΐοη ἴοσ [16 60ῃ- 
εἐτομδιΐου οἵ Θοα, ἐμαὶ ποῖ ΟὨἿΥ [86 σοῃᾳτοραίϊ οἢ 
16 ἰάθη ἔγοπι 89 ρυγβυΐηρς ΜΟΥ] ρόνοτν, Ὀυὶ 
8180 {86 {τὶ αι] δααΐρπιοηιδ οὗ {18 ῬΟΎΤΟΥ ἃΓΘ 
ἷπ στοαὶ ραγὶ δἰ άθῃ ἔγοιῃ ιἢ 6 δοπβγορβδίϊοη ὉΥ͂ 
{80 τα γδουϊουβ ΡΒ Θῃοιησηοη οὗ (86 ρῥ ̓ἶαν οὗ οἱουα 
δὰ ἤτο. ΒΥ ἀδγ ἰδο μ᾽] αν οὗὨ οἷοι ἰ8 τῇ οΥγ9 
Υἱδ᾽ Ὁ]Ϊ6 ἰδ {06 ΘΥΥ͂ ΡἰΠ Πὰν; ὮΥ πἰχὺ [η6 ἦτο ἰ8 
ἸΏΟΤΘ Ὑ1810]6 [88 (16 σἱουαγ οὶ} 1]. ΒΘ 019 
ΜᾺ} 18 ἴπ 86 Ἰίχαι οὔ πον θάχο, ἢ6 6668 (0 ὉΘ 
[846 Β6σΌγα ὈΥ [86 Βγτ00]104] ΟὐΒουΤΙΥ οὗ ἰδ 6 
τιγϑίστί 8 οὗ (6 ὁ ατοὺ ; ὙΠ ΘῺ ΟἿ γ78}}8 (του ἢ 
[86 εἰχῃί οὗ ἰοπρίδιϊοη, ΒΘ ἐ8 πι84 6 βθουγο ὈΥ (ἢ 6 
ΒΘΡΥ͂ ᾿οκοῦβ οὗ [6 δῃϊπηδίϊη  Ὀγοβοῦοθ οὗὨ (δ 
1,οτὰ.---Τ 0 Ῥοὶ ον οἵ [δ]βϑῃοοά, οἵ β6] δι" 688, 
οὗ δσοζλῃοθ, δηα οὗ [ΓΟΔΟΊΘΓΥ, 88 Ρ] α ρ οι} το γ9 
88 080 ῬὨΔΥΔΟΣ ἰηΐο ἀοδί υοίϊοη ἤγοια (816 68 Ὁ- 
᾿ϊοδϑὶ (1πι68 ἀον ἰο {116 ἰβίοσυ οὗ Βυαοπαραγίο. 

10. 7Τ΄6 Κεά ρα. 

ΙῺ (δοῖν οχίγοπιθ ἀϊβίγοδβ ὑπΠ6 ἰβγϑοὶ ἰεβ οδϑί 
{ποτηβοῖνοθ ἰἢ νἱον οΥ͂ (ἢ 8 ΟΡῬΤΘΒΒΟΥΒ ἰπίο τ09 Βοὰ 
858, Ὀπὶ ἀο 80 δὶ (6 υἱα ἀϊηκς οὗ αοἀ δΔηὰ οἵ [6 τοὰ 
οὗ Μοβοβ. Ηοχσο, ἴοο, [Π 6 δῖ υΓδ] βυ δι γδίτιτ 8 ἰὸ 
ὃθ ἰδκθῃ ἰοχοίμου τὰ {86 ἀϊγί πο ἀοοα. (Εἶχ. χὶν. 
21; Ῥβ. οτἱ. 9). Το τογγοϑίτὶδὶ οὐ 88 18 υπἰἰοὰ 
πὶνὰ (6 ΟΥἾ8189 οὗ (6 ἰκϊηράοπι οὗ αοα, Μοβοϑβ' 
ῬτΓορΡοίϊο δβρὶγῖς τι δΐ8. ΒΥ Ὁ01}16 ταϊτδουϊουϑ 



1το ἘΕΧΟΡΓΞΒ. 

δάθῃοῦ. με Βεὰ 866 δἰδη δ αἰ τὰν Ὀοί Θ6 ἢ 
ἐμ ἀοϊαρο (1 Ῥοί. 111. 20) διὰ Ὀαρίΐβηι (1 ΟοΥγΟχ. 
2). ἴα δ] (ἢτϑϑ οδ808 (π6 γοἀδιηρίίοπ οὗ (ἢ 8 ὨΘῊ 
ἸΩΔ ἷἰβ οβοοιοα ἰπβτουρὰ ἡπαὰχοαθηΐ οὐ ἰδο οἰάὰ; 
ἀπ 60 ἰδ ͵κ68 ρἶδ09 δ Βορδγαίοῃ, ὈΥ̓͂ Π16888 οὗὁὨ ΜΒ ΪΟΣ 
ἐμι6 ἀοείγαοι ὈΪ9 Ῥδτί [8118 8 ῬΓΟΥ͂ (0 Γ68] ΟΥὙἩ ΔΡΡα- 
χοηὶ ἀοδίγαοιΐοη, δηὰ (89 88] γ80]6 ραγὶ 8 ὑἐγβῃβ- 
ζοττοα ἰο 8 οοπαϊιίοι οὗ ᾿ἰἔϑ δῃηὰ βαϊγαϊϊΐοη. Τ89 
δτϑί βορατδίϊοη οοπδίϊὰἰ08 ἃ πΐγογβα] Ὠἰδίοτίσαὶ 
ἔγρϑ, 84 ἴῃ ἐϊ8 τηδρπίίαἀθ, 88 (μ9 ἀδδίγαοίίου οὗ 
186 δτοὶ ννουϊὰ (ἢ ἃ 50η86 8180 48 ἃ Βοαποὶ οἵ (ἢ 6 
οδίβδδίγορ 68 οἵ ογοδίϊ 00), ροΐϊῃίβ ἴο {ἢ  δοσουα δὰ 
ἐμϊγαὰ βορδυγδίΐουβ, Ὀὰΐ 4190 Ὀογοπὰ ἐμο (0 (ἢ 6 
Ἰαϑὲ ατοδί βερατδίίοη δἱ [9 δῃηὰ οὔ νου ἁ. 186 
δοοοῃὴ βορδγαίΐου ἰ5 ἃ ἐμ ϑοογδίϊο ἰγρίσαὶ ἰηδβίϊία- 
ἐἴοι, π πἰοἢ τὰ 68 (86 ὅ 8 [5.86} 168; (86 ἐπϊτὰ 
οοῃϑίϊίι(68 8. ΒΥ Ὁ δηὰ Γγ68] αἰνιἀΐηρ ᾿ἰπο Ὀ6- 
ποῦ ἴ.06 σμυγο ἢ δηὰ (ἢ6 ποι], δηά, ἰη 80 ἴδ. 
88 ἰὰ ἷἰβΒ ἱπΎΔΡΑΪΥ οσχργοϑδοὰ δηὰ γϑδ]σοὰ, Ὁ6- 
ἔνϑοῃ ἰμ6 ἰηράομι οὗ αοἀ δῃηὰ {πὸ ἰεΐη ζάοιῃ οἴ 
ἀδυκηθθα. ΤῈ βοοϑυγίηρ ἀοτνη}} οὐ {ἢ 6 ΘΒ ΡΟΣ 
οἵ Οοὰ ἰ8 Δἰ'νγᾶυβ δυσοοοαοα ὉΥ͂ α δἰ χΒΟΥ τἶβθ, 88 
{8:6 δοοιλΐης (γα ΡΒ οὗ ἰ[)6 ῬΟΙ͂ΤΟΡ οὗὨ ἀδιῖη688 
ἐπάϊοδίθβ ἰϊ8 δοίαϑὶ ΟΥ̓ΘΡΙΒΓΟΥ͂,. 

11. Τὴ ϑοηρ οΓ Αοεεε. 

ΤῊο βοὴς οἵ Μοβοβ 'ἰβ ἰδ δτβὶ ἤόγῃαι οὗ γοὶϊ- 
Εἰουδ δουνὶοθ ἰῃ ὑμ9 ομυτοὶ οὗ αοὰ, Ῥτοοοοάϊηρ 
ἔτοτο (ἢ 6 Θχρουίθῃοθ οὗ [Π6 ταί σοϊσαουΐοιιβ ἐγρὶ- 
οδὶ γοἀβαιριΐοη, δῃὰ ἤθῆ66 18 οὗ ρουροϑῖυ αὶ δἰ χοὶ- 
βοδῆοο [ὉΓ 4}} ποσβῃὶρ οϑ᾽ ΓΔ τοἀοιηρίϊοη 
διηἀ [ὉΓ 8ἃ}} ΒΟ 48 ὕρ ἰο (0 ἰδΔϑὲ τϑαἀοιηρίίου αἱ 
(89 οπὰ οὔ (μ6 πον] (Β6γν. χυ. 8). Τ8ὸ ΟἹὰ 7.66- 
ἰδηιοηὶ ἰ8 δοαυαϊηιοὰ πὶϊἢ ἔνγο κτοδί γϑαἀ οπιρίϊνο 
ἴδοϊδ: {89 γοἀοιηρίίοα ουὖὐ οὗ ἰῇ6 Ὀοπάδρο ἴῃ 
ἘκπγρΡὶ, δηὰ ουί οὗἩ πὸ Βαθγϊο ἶβὰ οδριϊνἱγ; (86 
Νον Τοβί διηθαί ῥτοοϊδίπὴϑ (ῃ9 ὑνο ζγοδίοδί: (68 
γί αὶ γοἀοτηρίΐοη δοσοιρ ἰδιοὰ Ὁ ΟἸὨγίδὶ, δηὰ 
ἴΠ6 δ] οη9 'ἰπ ἰπ6 οἷον ψουϊὰ σψοϊοὰ Ηθ πὶ}} 
δοσοιῃρ ἰδ οἱ Ηΐδ δρροδγίημς. [Ιἰ ἰ8 ποίϊσθαϊθ 
ἐθδὺ ἴῃ (86 βοπᾳᾷ οὗ Μοδβοβ ἰδο αἰἰσίδαΐϊθ οὗἩ (οἀ᾽ 8 
ΒοΙ 688 ͵8 707 {μ6 Ετϑί (τῶ οοἰθὈταίθὰ ἰοχοί ον 
αἰνὰ οἰ γ8. Τμὶ8 πα Ἰσαίοθ (1.16 ΘΔΥΪΥ οτὶ σίη οἴ ἐμ 9 
ΒΟΩβ, δῃὰ ρῥδγίϊου δ (6 ρογὶοα οὐ δοϊ 689, 
νεὶοῦ ἤγουι {818 ὑϊπ6 ΟὉὉ ὈΘΟΟΏ165 Φο ΒΟΥ ἢ 8 τη οϑὲ 
ομθγδοίογίβιο δἰἰγὶ θαι: ὑπὸ αἰγὶ Ὀαίΐο οὗὨ ἡπδέϊοθ, 
ψοἢ ΡΟ ομλἢδΔί68 ἸΏΟΓΘ δὲ ἃ Ἰαίος ἰΐτηθ, Β6ΓΘ 
ΔΡΡΡΘΟΑΓΒ ΟὨΪΥ ἸποϊἀΘΏ Δ}, 65 ἰΐ ΟΓΟ, ἰὰ 8 ὁοῆ- 
ἔοβδίου οὗ δἰ ὁπ ῬΊΘσΔΟ 8 ρΡασὶ. Τη0 ἴγοϑάοπι 
ψϊοῖ οὐοη ἴῃ (89 ΟΙἹα Τοθίϑπιθαί ΔΡΡΘΔΓΒ ἴῃ 118 
Ῥγϑὶ ἔγοθ ἔογῃ οὗ τογδΐρ, ἴῃ βρὶΐθ οὗὨ 18 Γθ- 
Βἰγαϊμίθ, 18 Θϑρθοίδ!ῦ ονἱαθησοὰ Ὁ (μ9 ἴο- 
1,810 οἰοὶν, σοῦ ΜίΙτίδιηη ᾿ἰθδβ, ρϑυὶ συ] σὶν 
ὈΥ ἰδὸ ἰπϑίγυμηθηίὶ τηυδίο οὗὨἨ ἰδ ἰδιηθου- 
Σἰηθ68, δῃὰ οὐϑὴ (89 Γοϑιϊγο ἄἀδθοθ. Ὑμδί ἃ ΒΟΥΥῪ 
Βρϑοίδοϊθ οοσίδὶπ γοϑίυϊ οί οηβ ἰῷ ἰδ 8 ψΟΣΒΟΐΡ οὗ 
ἐμο οὰ Βοίογτιμοα Ομ γος ργοδοηὶ ὈΥ ἰδ δἷάο οὗ 
ἐΐ8, πιρ}]9 γοῖ ὑπδὺ στο ργΓοΐοθβθβοδ (0 Ὀ6 οὗ δ 
Θμλἱ Ων Νοὸν Τ᾽ οοἰδοχοιί ἰγρ6. 

12. 7Τὴε6 Σῖγεί Βιορρώισ-»ίασοε. 

Το ὅτι θῃησδιηριηθηί οὗ {π6 Ομ! ἄγθη οὗὨ [δγδοὶ 
ὉΥ ἰμο ὑπνοῖνο Γου πίη δὰ ὑπάθγ ἰδ9 ΒοΥΘΏ 
Ῥαϊω-ἐγθ68 δἱ ΕἸ αὶ ΓΔ κθ8, τ ῖι}} ΜοΒοβ' ἰγἱ απ ρ δὶ 
Βοηβ δίϊορς (6 ἀοϊἑσόγαπσο, οὴ9 ψῶοϊθ. Βυΐ 8 
Ῥτοὶ ἐπὶ ΠΔΥΥ͂ ρ04] γοδοδ θα ἴῃ ἐδ 6 τΤΔῪ οὗ 58 ̓ σϑιῖοι 
ὨΘΓΑ]Δ8 8 ΠΟΥ σοπίοθί, ΤῺ στοδὺ θα 688 οὗ 
(η)60 ποῦν σΟΩρΤορΘιΪο 18 ἀἰδρ᾽αγοὰ ἰπ ἐμὸ ἔβοί 
ἐμαί, ἰὰ ϑρ119 οὗ ὑμ080 τἷοῖι ὀχροσγίθεοοδ οὗ ἀοὶὶ- 

ΥΟΓΘΏΟΘ, 48 Β000) 48 ἰμ6 Ὀορίη ἰο δυο  τϑηί, 
(ΠΟΥ͂ θεκίη δραΐῃ (ὁ υτῦγ. Βαὶ ͵α8ὶ Ὀθσδυδο 
6 οοηργομβδίιΐοη ἰδ 80 γουῃβ διὰ 80 Ὑ08ΔΚ, 
δοδονδὰ ἰ8 μά] κοοϊ ἰοτγαγὰ 8 (μοι, δηὰ ργϑϑϑηὶδ 
Λθθτὰ ἰπ ἰἢ 9 ν ] ον 688 οὗ βδἴη τὶ (ἢ 6 ταΐτϑοι- 
ἰοὰβ Ὀγοδὰ οὗ δῆ (πὸ αἱ οὗὁὨἨ αυ1}8 δεῖ 
ὮθΓΘ ἰο ὃ6 δΔη(ἰοἱραίοά, χτὶ. 18), δῃὰ αἱ Βορῃϊϊπι 
τὶ δον ἴσοι 86 γοοῖς.Ό Βοίἢ ἴδοί(8 δὸ οἱ οβοὶ 
γοϊδιϑαὰ ἕο ὁ5ῃ6 δῃοί Βο᾽ διὰ ἰο (δο ζοτοχοίΐῃ Ρ68- 
δδᾷ9 ΤΠγοῦρΒ πὸ Βοὰ 866, Αἱ ἃ Ἰαδαίοσ (ἰτπθ 
Φοδονδὴ σϑπηοὶ οΧχοτοΐδθ (ἢ6 δϑ)6 ἰπαυ]ζοηοθ 
ἰονδγὰβ ἰλ6 ο]ὰ δῃ ἃ τη ογχϑ οχρογϊ ϑῃοοὰ Θοτ ΡΔΏΥ 
ὙὙΠ6Ὼ {ΠΠ6Υ ΤΑΌΓΣΙΠΕΓ ἴῃ Εἶκ6 ἸΏΘΏΠΘΡ ; οὐϑὴ δ΄ οΒθ8᾽ 
Β0Ὸ(10 ΘΥΤῸΡ 8 ΠΟῪ ΒΟΥΘΤΟΙΥ ραηἰδηθα (Ναπι. χὶ, 
81 δαη.; χΧΣ. 1 8ᾳᾳ.)07 οροιἰοη ἴῃ ἰδ ἀϊνὶπθ 
ἐγαϊηϊῃς οὗ δ] ΓΘῺ ἰδ ὯΟῸ ἸΏΟΓΟ ἃ ἰδυςο] 5. Δη 
ἦπ (89 δυπιδη ἰσδϊῃίηρ οὗ (λοι. 

18. Ανπαϊεῖ απα υοίδτο. 

ΤῊς ἢγδβὶ γᾶν οἵ 86 [8ν8011168 18 ἃ τᾶσ οὗἁὨ ἀ6- 
ἴοθποθ δραΐϊῃδί (6 Απρδιοκίίοδ ; Ὀυΐ [86 Υἱοί ον 
ἀοροπὰθ οὐ ἴἰἧτϑθ ἴοσγοϑθδβ: (06 ῬΘΟρ]6᾽8 τϑοϑῃΐ 
δχροσίοποο οὗ ἀοϊίγογαηοο, Μοβϑβ᾽ ἐπιθιοθδδίοῃ, 
ΔΠα Ψ2οβῆυδ᾽ Β ϑΏΘΓΙβῃΐ (υἱά, ΤΥ Ρδιαρι]οί, 
Ῥοπι Κτίο ὠπᾶ νοῆι ϑἰεσ)ὴ Δἰλδοῖκ θ8 θΘΟΟΙμ 65 
8 ἰγρο οὗὨ ἰδο θῃ{1.-ἰῃϑοογαῖϊο σου] ἷγ βρίτὶΐ, 88 
ἘκπγΥρὶ ναϑ Ὀοίοσο (χυϊ!. 16). Βαϊ ὑπαὶ ἰπϑγὸ δΓθ 
ἔνο Κίπᾶβ οὗ δοδιβοηΐβια, δη ἃ δοοογζάϊη αν ἃ ἵπο- 
[ο] ἃ τοϊδιΐοι οὗ (86 ρθορ]6 οὗ Θοά ἰο ἱἰ, ἰδ δῇ ον ἢ 
ὉΥ (86 ἀορογίπιοπὶ οὗἩὨ Ζ7οἰτο, Μοβοδ᾽ δι βογ-ἰἢ- 
Ἰὸν δηὰ ἃ Μιαϊδηΐϊίο ὑγίοδί, 88 οσοπιρασοὰ Ὑ1ΠῈ 
Ατοδ)]οῖς. Ηο 88 Κορὶ Μοβοβ᾽ νἱΐϑ δηὰ δοῃ8 ἴῃ 
ἷδ ΘΓ 9 ἀαγίηρ Μοβαβ᾽ τοϊβϑίου ἰὰ Ἐχγρί; 86 
Ὀγίηκβ ἰμθπὶ (0 ἷπὶ πον, δῃὰ σοϊοΐδοθ ἴῃ [βγϑοὶ᾿ 8 
τοἀοιηρίϊο δηὰ Θοὐ᾽ δ χοᾶ ἀθοᾶδ τνῖ(ἢ} ΠοδΥΥ. 
ΒΥΤΏΡΔΙὮΥ ; ὯΔΥ, ἰδ ΘΟῃοβδιου (δὶ (6 ΠἸΟΥΥ οἴ 
Φομονδὴ 8 αἀδουδ αἱξ δε σοάδ 8 ΘΟ ΘΥθ ἴο 
ΝΔΓΓδηΐ ΑΔΓΟΏ δηὰ (6 οἰάθγβ ἴῃ Πποϊαΐηρ τοὶϊ- 
ξἰουδ δοτητηηΐοι τνῖ (ἢ ἶτα ; (ΒΟΥ 6δι Ὀγοδὰ τὶν 
Εἶτα Ὀοΐογθ αοά, 88 αἰδο Μοβϑ: δὲ (6 ὙΘΥΥ ὅτεϊι 
δδὰ γϑοοῖγοα ἢἷπὶ τὶ ΓΟΥΘΥΘΏΟΘ δηὰ οογ 8} } 
-8 οἰγουπιϑίδηοο διίοὰ ἰο ρΡυὺ ἰο βδιηθ ἴῃ 080 
ΟΡ δι δὴβ τὰ 10 [0 δθοῖς ἴῸΓ 8:6 θϑ8θῆσο οἴ 
οοΐοθ ἰὼ ([δ6 δχοομηπιυηϊοσαίίου ὙΠΟ 18 
δΔρροῃάοα ἰο ἰι. ΝαΥ, (6 χτοϑὲ Ἰδν- χίνος ΟΥ̓Θἢ 
8δορί8 δἰ ἴδ βιιφιχοβιίϊοη οὗ (18 ἈΠ Δ 8} ρα ὶθϑὶ 
8 ΓΟΙΌΣΙΩ ὑπ: 18 844ᾳ.), ΜΕΙΘΝ, 88 Ὀοὶηρ ἃ (68- 
ΑἸΠΙΟΩΥ οὗ Βυρουΐοῦ Βυμηδη ΓΟΘΒΟΏ δρδίηϑί (ἢ 6 
ἀδηκοτδ οὗ 8 οπο- ϑἰ δὰ οδηι γα σίου ἰῃ σου Γῃ- 
τηθηϊ, ΟΥ̓ΘῚ δἰ ΒΟΔΏΛΥ ρὑγθοθάοβ ἰμ6 ρἰνίης οὗ 
ὑμ6 ἰὰνν ἐϊδο]ΐ. 

14. ]εγαεοῖ ες Ῥοϊωπίατν Α2εεπί ἰο (δὲ Οουεπαπέ ιοἱἱὰ 
«“ελουαὴ αὐ ϑὲπαΐ. 

ΤῊυΒ ἰδ6 σοηκτοχδίϊοη δ 88 δοπιθ ἰο0 ϑἰπαὶ, δᾶ 
ὮΘΓ6 (86 Ρ6ΟΡΪΘ 8.6 βυτητηοηθὰ ἰ0 ΘὨΐΘΣ, ὈΥ̓͂ Ι6ΔΠ5 
οὗ δ του πίδυγ οογοηδηΐ ψἱϊι ΦοΒΟΥΘὮ, ἰηῖο 8, 
ΡΟΟΌΪ ΔΙ τοϊδιίοη ἰο Ηΐ, ἰο Ὀθοοτηθ ϑθονδ᾿ 5 
ῬΘΟρὶΘ ὑπάϑρ Ηΐδ ἐμπθοοσϑου. Ηδθγθ ΠΟῪ (δ 
Βδογοά Ὠἰδίουυ 5617 βίδῃη ἀβ οἰ δ υ Υ ὁρροβϑὰ ἴο 8 
βουῖθ οὗ ἀϊδβιογιΐοηβ οὔ ἰϊ. ἴῃ (80 ὅτγϑί ρίδοθ, τὸ 
800 ὑδδὶ ἰδ κίνίος οἵ (μ9 ἴδτ οὐ '᾽'ἴπδὶ ἰβ ποῖ {86 
Ὀαοκχὶπηΐηρς οἵ ἴδ Οἱὰ Τοδίδιαηθπηῖ; ϑιδοὶ, σαί Βο ῦ, 
689 (0 ϑηδὶ 88 ἃ ἰγρίοδὶ, οοῃβϑογαί θὰ Ρ60ρ]68, 
ἴῃ ψ8086 τἶδο δηα γοἀοιαριίΐοη Φοῃονδ Ὧ88 Ῥχγο- 
Υἱ δ ΟΠ 8}}γ ζ1 8116 1π6 ῥγοιαΐδε κίσϑοῃ ἰο Αὗγα- 
δ (υἱά. 64]. 111. 16 8δᾳᾳ.). ϑοοοβάϊγ, γγὸ 8606 
ἰμαὺ ἰδ ΡΘΟΡΪΘ ὝΟΣΘ ὉΥ͂ ὯῸ ΙΩ6818 ἱΠΥΟΙΟΒΙΔΙΙΥ 
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Ἰηδὰθ β'δυβ ὑπ86} ἐμ6 ἴα (86 Ησρζοὶ ὁοη- 
οοἰνοθ)ὴ. Τϊτάϊν, τὸ 866 ἰμαὺ ουὐϑῃ {δ γί ζοτουβ 
Τοποΐης ΟἹ οὗὁὨ (110 ἸΟΠῪ πιουπίδίη, ἰδ9 ἰμυπὰο ν᾽ 
διὰ ᾿κοϊηΐηρ, δὰ ἰμ9 οἷουὰ οὨ ἰδ τηοππῃίαΐῃ, 
δΙΓΙῸ ποὶ [0 Ὀ6 ῥτομουῃποθὰ 80 οπθ- δ᾽ ἀ6α]γ ἃ τιϑηϊ- 
Τοβίδιϊοα οὗ ὕϑῃ ουδ Β ΔΏΘΤΥ ᾿θΘΑ]ΟΌΒΥ 48 Ὑ88 
Οὔ; ἀοῃο ὈΥ {Π60 οἷά6Ρ (ἰποοϊοχίϑηβ, δηὰ 88 Μγὃ8 
οδανχοὰ ὕροὰὺ (ἰ0 Ο]ὰ Τ᾿ βίαπιοηϊ ἱπ σ1088 σα γθ8- 
ἴυγο8 ἴῃ {Π6 Γδι 08] δἰϊο ροσϊοά. Ενοη οαίθτο- 
ὩΟΙΩΥ͂ 888 ργοβοῃίθα ἃ ἴὯΟΤΟ οδίδο]ο, ἔγοο, δὰ, 
ΟΠ ΤΩΔΥ͂ ΒΑΥ͂, Νοὸνν Τοϑίδηπιθηΐ Υἱθνν οὗ ἐδ τηδηΐ- 
Τοαίοιϊου οὗ (86 αἰ Τίπο το δ᾽ ΒΥ, ΡΟΣ, δὰ Βο]ΐ- 
1088 ἭΔΙΟΝ ΘΙΘΟΙΏΡΘΒΒΘΘ [6 ΟΥ̓ ΙῺ οὗ ἰμ6 Δ, 
δηιὶ ποῖ 8 ΘΟ ΠΌΔΙ ἰο αἰϊθηὰ ἱξ ἴῃ 18 
ΒΉΘΔΥ (Πουϊ. χχχὶϊ!. 1-8). ΑΒΘ ἰο (89 σονθῃδπηὶ 
(τι σ 18 ποῖ τ ΓΟΪΥ δ ἱπδιϊἰΐοη, 885 Ηοἴπιδηἢ 
}οΪ 48), ἔπὸγθ δῃουϊὰ Ὀθ0 δρθοΐδὶν ποἰϊοοά ἐδθ 
χοροδίϑα αποδίϊομϑ Ραΐ ἰο ὑδ6 ῬΘΟΡΙθ δηὰ ἱμοὶν 
ΘΗΘΉΘΓΒ ΟΥ̓ δϑϑοῃηί (χίχ. , 8; χχῖνυ. 8). Το 
Σοτοϊδίΐϊου οὗ ον 5 ΒΟ] 088 ἰῃ ογὰον ἰο ἐδμθ 
Βδῃοιϊβοδίΐϊοη οὗ ἴβσϑοὶ ἰο Ὀ06 Ηΐβ ῬΘΟΡ]6 πλδῖκ68 
Μουπὶ ϑβἰπδὶ 8 δυο] 5 βδῃσίυθθυΥυ. ΤὨὶΐβ ἰδ 
ΦΧΡΓοβδοα ὈΥ͂Τ ὑἰ80 πιουπίαϊ π᾿ Β Ὀεΐϊης Ἰϑδὰθ ἰῃ- 
ΘΟΟΘΒΒὉ]6 ἴὁ 9 δηὰ δθθϑίϑ (οὮδΡ. χἷχ. 12 
8δη4.). Ενϑῃ (6 ΡΥΪΘδίβ τηυϑὲ οὶ ὯὍο ἷἰπ δϑὲθ 
ἦο Ρ488 ἰμ6 Ὀουμπάδευ (τοσ. 24). ἩΙ ἰδ9 
ΒΟΙΥ Ῥἷδοθ 18 σοῃποοίθα 8. ΒΟΙΥ ἐϊπιὸ οὗ ἰῃγθ9 
ἄδγβ, δηὰ [0Γ ἐ86 δοπηβθοσζδίΐοῃ οὗ (818 ἐΐπιθ ἔθ 6Γ9 
ΔΙῸ 8180 8ρ60181 Ῥγοβοσϊ ρίϊΐοῃβ. ΤΠῸΓΘ 189 ἄογνο- 
Ἰορβὰ ἔασι μοῦ οἢ ἃ ὑνο- [014 ἀϊδβιϊ ποίου οὗὨ ἀθρτοθ: 
86 ῬΘΟΡ]6 γοζδίῃ ἴῃ ὑμ6 ΥΑ]|16 0; ΑΔγοῦ δηὰ ἷ8 
ΒΟΏΒ, Ναδὺ δηὰ Αὐΐδα, δὰ βουθηΐῃ οἱ θτα 66]0- 
Ὀτγαίο {8μ6 7θαϑὶ οὗ (80 σοὐθηδηΐ ΟὉ (86 58]0090 οὗ 
86 τηοππῃίδἷη ; Μο865 8]0}6 10868 δἰ Π}8617 ἴῃ (9 
ἀδυκηο88 οὗ (80 δυτηταῖϊὶ (χχὶγν. 9 8Β44ᾳ.). 80 δἰρὰ 
ἀοθ5 ἐμ Ῥγορβοίΐο θτο βίδῃᾳἃ δῦουθ 89 ῬΣῚΘΒΟΥ 
οΒῆοο. 

18. 7Τ΄ε Οἰυίησ ο7 ἰλὲ ζαυ. 

Το Ἰορὶ Β]αἰΐοπ οἢ ἐδ τηοιπἰδίη 18 ἐο Ὀ9 ἀἰνἱ ἀοὰ 
ἷπίο το ργοῦρβ. 0 ἄγδί 18 ἰῃὴ9 ἰδῪ 88 8 
ΟὨΕΪἷπ6, 85 ἐ1}6 ΒΠΙΤΟΔΡΥ͂ οὗ {6 γογὰθ οὗ ἐ89 Δ; 
186 δροοπα ἰδ 88 αν 648 Ἰορί βίου (χχὶν. 13 -- 
χχχί. 18); ὑμ6 (ἱτὰ ἰβ ἃ τηοάϊῇοα τοβίογαίξου οὗ 
ἰδὸ ἴανν, ἀπὰ ἐμ9 ἤἄχίηρ οὗ ἰζ ὉΥ τιοδὴδ οὗὨ ἰδ6 
Ὀυϊάϊηρ οὗ ἰμ6 ἐΔὈΘΓΏΔο19 (0 (86 οπὰ οὗ ἔχο- 
ἀπ8). 786 ἤγβι ζΥΟῸΡ ΘΟΙΏΡΥΪ868 ὑμΠ6 ψ80]60 ΔῈ 
ἦι 18 Οὐ] 68; δηὰ ὑπο ἀϊνϊδίοη ἰμο (ἢ Γ66 Ρδτίδ, 
1ΠΟΓΔ] αν (χχ. 1--17), τἰΐαδ] δηὰ βδονὶ δοϊαὶ ᾿δὺν 
(χα. 18-20), δῃὰ οἱνῇ αν (χχὶ. 1---χχῖϊ!. 88), 
ΔΡΡΘΔΙΘ ἀἰδέϊποι]γ. Τἷ8 σγουρ 18 οοποϊαἀ θα ὉΥ 
6 Τδυϊβοδίΐοι οἵ ἰμ6 οογθηδηὺ (χχὶν. 1--11). 
Βεοίοτε ἰδλε εουεπαηΐ ΄τ΄οαὮ οοποίμαεραά, ἰλ6 ἰαιο τσαϑ 
ἐπαείεα οπὶν ἱπ οταὶ ὡοτάξ; ποῖ ἰ1}} αἴϊτον (ῃ9 οουο- 
πϑδηῖ 88 ΠΟΠΟ]ἀ6α ν͵788 ἰὲ πυυλιίθη οἢ [(8}6 ἰ8.0]68 
οἵ δβδίοπο; δῃὰ ἠοί (1}} ἰβϑῃ οουϊὰ ἰδ6 Ὀαϊ] ἀϊηρ οὗ 
{89 ἰΔοτγηϑοῖθ ὈὉθ ογἀογοα, δὲ (89 0].00 ΤὮΘΓΘ 
1:0 δίομο- (Δ Ὁ] 68 ΡΟ ἰο χϑιῃδίη, δηὰ ψΠ6ΥΘ 
δ θονδ ἢ τὰ ἰ0 Ὀ6 Θηὐ βγοηθά : [0ΓΥ ΦοΒβονδὰ σδῃ 
ἀν 6 }1] 88 ἃ οουϑηβηι- οἱ ΟὨ]Υ͂ Διο 8. ῬΘΟΡΪΘ 
δὲ βάν το] δ ΥῚ Ὺ Βαστ θη ἀογοα ἐμ Β0 1 1708 ἰ0 
Ἡΐϊπι. Βαϊ (Π6 ἰδΌΘΡηδο16 18 ποί β' ΠΡῚΥῪ 8 ἐθπ}0}9 
οΥ ῬΊδοο οἵ βδογίῆοσο; ἰὐ 18 ἸΣἸκο ν180, δηἃ ται οὗ 
Δ}1, 6 ραϊδοθ οὗ ἰδ Κίηρ Τοβονδὶ, 6 οϑπέγαὶ 
Ῥίδοθ [ῸὉΓ 8}1} η6 ἰγ60 ΤΟΙ ΡΒ οὗ Ἰδινβ, ὑπ ῥἶϑδοθ 
οὗ (86 οογοηϑηΐ πὰ οὗ ἰδ0 τηδοίΐηρ8θ ὈΘυΎΘΘῊ 
δοθονδ δὰ ("0 ρϑορὶθ. Τι]ὶθ Ἰοκὶβαἰΐοη Γ6- 
φυΐϊτοβ. Μοβοβ ἰὁ σοιηδΐῃ ΤΟΥ Υ ἀδνβ οὐ ἰδ τηουη- 
ἐαἷη. Βυῖ (Π6 Ρ6ΟΡΙ]9 οδῃποῖ ϑηάυγο (8 ἰπνἰδὶ- 
ΠΕ οὗ τποὶς σοὶ χίου, πὰ τα ῖχθ ὑϊλθηιΒο} 68 [80 

κοϊάθη οδἱ ἢ ἴον {ποτ βυπ 0110 βαποίυϑτΥ. Τδυ8 
8 νϑβίογδαιίοη οὗἠ (ἰὴ ἸαῪ ὈΘΟΟΠΙ68Β ὨΘΟΘΒΒΏΓΥ, 
ἱβτουχὶι (1) ἃ φτοδὶ οχρίδιΐου, (2) ἃ β6ύδῦθ 
τηοαϊδοδίϊοπ, (8) ἐπ δοὶδ] ϑγοοιΐοη οὗ ἃ Υἱβὶ ὉΪ0 
ΒΔΏΘΙΌΔΕΥ, [86 ἐδ ΘΓ ΠΔ0Ϊ6. 

Π. Τ7Τῆε Ουίηο οὗ ἔλα Ταυν. 

1, 7Τὴε Κιλίεαΐ Ζαι ἐπ Ουξπε. ΟἿ. χχ, 1--17. 

Ηροτθ 18 δοποοηϊταίθα ἃ ΒΟΑΥΘΗΪΥ ζ}]Π688 οὗ 
ἀϊνίηϑ ἐπβουρμίδ, θη 60 8180 80} ἱπητ 686 ὑγθα δι 0 
οὗ οὀχροβί(ἰοδβ, 8 δοοουηίΐ οΥ̓͂ μϊοὶὶ 18 χίγθη ἰπ 
[80 δοχητηθηίατίοβ, {μϑο]ορίοδὶ δγδίθιηβ, οδίθ- 
ΘΠὨΙΒΙΏΒ, ΒΘΟΙΤΙΠΟΏΒ, 8) ἃ γη8. Τ7η6 ἰἂὰν οὗ ἰδ9 
(9η ΘΟΙΙΘΙ 68 18 0 Ὅ6 σοπβίἀογοά ἰῃ ἰ(8 
τοϊδίϊοηβ ἰο ἰδ Ὡδίυγαὶ ἰδ οὗἩὨ ὑπ οοῃϑοΐθποθ 
(οπι. 11.) δὰ ἰο {86 ΔῊ οὗ ἰδὸ ϑρῖτίι (Βοιι. 
ΥἹ11.}), ΘΒ ον 68 ἃ ἰγδηβίϊϊου ἔσγουι (ἴθ οη6 (0 
ἀπὸ οὐβῦ. Απδὶγ 6817 δηὰ ᾿ 16 ΥΑἸῪ σοπδί ἀογοα, 
{89 14 ἰβ ἱῃοοϊρίοίο (2 Οον. ἐἰϊ. ; ἘΡ᾽58.16 ἰο 89 
ἨΘΌΓΟΨΒ), ΘΒΡΘΟΙΔΙγ ἴῃ (Π6 παπᾶβ οὗ δυμηδη δά- 
τοὶ ἰδίσχαίοῦτβ; 88 8 ἰγρ9 οὗὁὨ ἰΠ0 ΔῪ οὗ {86 ϑρίτὶ, 
ἷξ 18 οοσορ θέθ6---ἰ9 ἀθβουῦὶριϊοπ οὗἨ δ 88 ἢθ 
Βδουϊά Ὅ6, οὗἩὨ ΒυμηδηΐΥ, οὗἨ ἐπ6 ᾿ἰνίης ἱπιδρβα οἴ 
Ομγῖϑὶ, Απαϊγίϊοα! σοηδίἀογοά, ἰΐ 156. Ῥγϑάοιῃϊ- 
Ὠδη(Υ οἀσποδίϊ οπδ] ; Βυτρ 0] 16 8}}Ὺ οοπδίογοά, ἰΐ 
ἷθ ΔΏ οὐκ] 6 οὗ ΟἸ τ διίδη οἰμοθ, μαι ἰὰ 18 
8 ἰδ ἴον ἰδ ἴππονῦ 1118 ΔΡΡῬΘΔΓΒ υππιϊδβίαϊκα- 
ὈΓΥ ἴῃ ἰδ ρῥγοΐδϑοο, 88 δἷ8ϑο ἰῇ ἰδ ἔγϑι, 86- 
οοπὰ, δηὰ θη ΘΟΙΠΙ ΘΠ ἀϊηθηίβ, Ὀὰὺ Θαρϑοΐ! ]Υ 
ἷπ ἐμ ἴᾶὰνν: “ἼΤδοὰ 891|841}0 ποῖ οονοί (υἱα, 
Οοιατ. οὐ Βοπι. Υἱϊ.). Α8 ὑμθ Τουπάδιϊοη οὗ (ἢ 9 
νγ ἢ 016 Ἰοκἰϑ᾽ αἰίοη, ἱΐ 18 αἰ νἀ οὰ ἰπηίο Ἰανγϑ {μὲ ἃγ9 
ῬΥΘαἀοπλἑ ΠΏ Υ το] χίουβ ΟΣ δοχγϑιροηΐαὶ, δηὰ 18.008 
(ῃδι τοϊαΐθ ργθαοσωϊηδηιΥ ἰοὸ 8οοὶδὶ ΟΥ τπιογαὶ 
Ἰ11|{6---ἃ Ῥτοοῦ ἰμπδὺ ἰὰ ἰἰβοὶῦ, 85 Ὀοΐης ἰμ6 ἰδεο- 
ογαίϊο ἀοοίγίηθ οὗ 79, οΥὐ ουἱι΄ῆηο οὗἨ ΤΌ]68 ΤῸΓΡ 
186 δαμῃοι οδίίοη οὗ Ῥεγβοῃδὶ ἴθ, σοι ρνἶβε8 (86 
οἰϑιθηίθ οἵ ἀορτηαίΐοβ Δ οἰ ἷοΒ. [Ι͂ἢ (8 ῥσδοίϊ- 
ο8] δρρὶϊοδίίοη, Ομ τὶ ϑιΐδη ἀοσιμδίῖο8. 888 τί ΚΒ ΠΥ 
αδογῦϊ θὰ ἰὸ ἰὰ ἰγοθ 808, οΥὗἩἨ νΒϊοὰ (πο ἢτδί 
δι οἱοϊ 2] ἰβΒ Ῥονγοδηθηί ἰῃ ἰδ Οδτγἰϑιΐδῃ 

δβίϑίθ, μ6 (ϊγὰ [μδμ πογπιαζίυι.} 8 Ῥογιηδηϑοΐ 
ἴῃ {πὸ ΟὨνἰβιϊδη ΟΒΌτοΝ, δὰ ἰμ6 δβοοοηᾶ [πϑὲϑ 
εἰοπολί᾽οι8] ἀθοῖαγοθ ἰῃ9 Ῥοσωϑηθηῦ σοπηοοίϊο ἢ 
Ὀοίνγοοθῃ ἴδ6 οἰμβοὺ ἱἰνο. 70 ἱηίοσυῖν οὗ (86 
ὑθ0}} ΘΟΙΠΙΩΒ τ θη 8 τη8ὲὶ 6 τηϑἰἰαἰηθἃ τὴ} 4]] 
οδγηοδίηθδδβ. Το ῬγοΟὨΙ ὈΪ (οι οὗὁὨ ᾿ἰπᾶζοθ ἰ8 ὉΥ͂ 
ὯΟ ΠῚ68ῺΒ 8 ἴ26Γ0 ῬΓΟΒ᾿ ἰ(ἰο οὗἁ 1(ο18:; 86 σοτη- 
τοδπα τοδβροοίϊης ἰπ0 ϑιαθθαὶμ 18 ΟΥ̓ ΠΟ 68} 
ΤΏΘΡΟΪΥ ἰαοηςΐοαὶ τὶ (6 οογθιηοιίαὶ ἸΔῊῪ οὗ 
1μονιουδ; ἦΐ 8 8ῃ ἱπρϑτ ΒΒ Δ ὈΪο ἰδτν οὗὨ μυπη ἰΥ 
88 ῃυσἢ 88 8 (Π6 ἴδ: “Τθου ΒθαΙῦ ποῖ ΚΙ}}.᾽» 
ΑΒ ἰο 16 ἀἰνίϑίου ἰπίο ἔττο ἰ80]08, {86 θη αΠ]6Γ8- 
(ἴοη οΥ̓͂ ἰῃ9 δοτητηδηιηθηίβ, (δ 6 ἀἰδιϊποίΐ οι Ὅ6- 
ἱπγθθ (6 Ῥτοὶ Ὀἰἰοη8 ἴῃ ἰἢθ δοπη δ ηἀτϊηοηί8, 
διὰ (ἢ 8 δομμπιϑηἀτηθη(8 πῃ ἰΠ6 Ῥτοδὶ Ὀϊ ο8, ἐμ 6 
τοἀμποιΐου οὗ {Π6 ἔθη σοι ἀτηθηί8 ἰὸ ὑντχο ἤτιπ- 
ἀδταθηίὶ ὁη68 (δ]διί. χχὶ!. 88), δπὰ οἵ (πὸ ἱνὸ 
ἴο οὔθ (Βο. χὶϊ!. 10; δδῖμθδ 1ϊ. 10), νὸ γϑδὺ (ὁ 
189 δρργορτίδία ἱπϑοϊοκί σαὶ αἀἰϊδουβϑίομβθ, ΟὨΪΥ͂ 
Του αν Ὁ, (μΠδὺ 88 ΘΑΥΙΥ 88 ἴῃ Βουίογο- 
ὨΟΙΩΥ͂ {6 Βρὶ ΓΙ 8]2Σϑἰΐου οὗ (ἢ 6 6 ὀοπιδὴα- 
τηθηΐδ, ἴῃ (9 ἀἱτϑοιϊοη οὗἁὨ (8 6 ῬΤΟΡΒΘί8, ἰ8 Ὀδζαπ. 
Ἧ ΠΙΔῪ αδἷθο σοί ἰο 186 ἔδθαίαγο ρτοδϑηίθὶ ἰῃ 
Δ ΟὁΧΟΩΘΟΙ104] νἱον οὗ 8:6 ΠΑΤΓΔΙΪΤΟ, {δὶ ΜΟο868, 
ψ θ (Π9 ἔθ δσοιῃμδη Δ λοτί8 ΓΘ Ββουησρα οαι, 
δϑιοοὰ 88 8ηὴ ἱμίογργοίο δαιοῦρδὶ ἰῃ6 ΡΘΟΡΪΘ; 
δοοογαΐης ἰο ὙΔίοΝ, 0818 πιοπηθηῦ 8 ἰ0 Ὁθ Σθ- 



172 ἘΧΟΌΓΤΞ. 

ἀατἀοὰ 828 πιγβίουϊουβ ἴῃ ἰμ6 ἰᾳμοδὶ ἄορτοο.--- 
ΤΗο ἰθῃ σοΟΙΠΠ ΔΗ ἀϊηοπἰ8 88 (δ 6 ἰδ τογάὰδ (οὗ ὑδο 
δρίγίι, δῆ κϑο τοτὰ8). ΑΒ [89 ἰδ ζππάδιχθηί(α) 
ἀοοίγίπο8 οὗ ΒοΑΥΘΗΥ πίδάο. 786 θὰ ποτὰβ 
88 ἰδ ἰδ Θοτηπηδηἀτηοηί8 οὗ Θοἀ: ἰθ ΤΟΟΚΒ οὗ 
[Π6 φασί, ἰδ ᾿ἰσμίπΐη κα οὗὨ Ὠϑδυθῃ.--- Αϑ ἐδ ἔθη 
(δαπάοτθ πϊοὶ γοβουπᾶ ἰὨγου ἢ 41} δρδοοῦ δηὰ 
{ἶἰπο8. 4.8 [86 ἐοϑίϊποπΐοδ οὗ αοὰ ἴῃ ὈεΒΩ]Υ οἵ 
{6 ἀϊ κοΐ Υ δὰ εἰ ἢ ἀοϑεϊηγ οὗ πιδῃ, αὶ 5150 85 
116 ἰοϑι Ἰ πηοη 68 διζδί δὲ ἷθ οἷπ. Α'[δ {16 ἰδϑιϊτηο- 
πΐοθϑ οί οὗ ἷ8 (1}0ττ4]}} ὕγθθάομι δηὰ μἷ8 (πιδ6- 
τὶ α}) Ὀοθάδρο.Ἐ ΑΔ οβαγδοίογίβιΐο 1θδίιυγοθ οὗ 
ῬΟΓΒοΒ ἐγ. 

2. Οιμϊπο οΓ ἐλὲ ϑαεονιΠείαὶ Πἰίεα. ΟἸαρίοΡ χς. 
18-26. 

ΤῊο οῃοϊαγοᾶ ζϑοϊἑηρκ8 οὗἨ ἐΐ8 Ῥδορῖο ἴῃ (ποΐτ 
[ΟΥΤΟΡ δ ἰμ6 τηδηϊοδίϑιΐοηδ οὗ {60 πιδύοϑίν δηὰ 
αδιΐοο οὗ Θοὰ, δ΄, Ὀυἱτδγὶγ, [86 δοῦγοῦ οἵ 
{πὸ ἰΔΥ ογάοτ, ἰμ9 ἀοαδίγθ [0 ἃ τπιϑαΐδίονῦ: Ὀοί 660 
{ρ δηὰ οὰ; βϑοοῃάϊΐυ, (9 δουτοθ οὗ δὴ ουἱϊ- 
Ὑ8Γ βδογὶ οὶ) δυδίϑηι; {ρα Ϊγ, (ἢ. ϑοῦγοο οἴ ἰῃ9 
ἘΪΟΡΑΡΟΌΥ, ΒΕἸοδοίηρ ἔγοαι αἀοἀ δὰ βἰδυάϊΐηρ δίδυ 
ΟἹ, ἰὰ ΟΡ πογάβ, β᾽ αὐ δὰ 968 :., πιδῖκοα ἰαυπιθῃ. 
“βϑῃροδῖκ ἰδοῦ τὶ υκ, δηὰ τὸ Ὑ|}} μιοδτ." Απὰ 
ἰδ6 ΤΟΒΔΟΣ ἰδ: ““ἰοδὺ γγὸ ἀἶ6.᾽ ΤῈ ἰγὰθ Ῥγὶϑαί 
ΤΌΠΒ [80 δαξαγὰ οἵ ἁγίηῃκς 88 Ὧ6 Δρρυοόδοῦϑθβ αοὰ. 
Τοῦθ Αδγοῃ δίδηβ τὶ ἷ9 ΘΘΏΒΟΡ οὗὨ ἰποΘ 80 
Ὀοΐνθοῃ {μ6 ἀοδὰ δηὰ {μ9 ᾿ἰνίπς (Ναπι. χτὶ. 48). 
Βυὶ ἰμ6 ρῬοτγίοοὶ Εἰ -Ὀτὶοδί δοΐθδ Ὧθδὺ ἰ0 ἀοὰ 
(τουχὰ (6 ΟΤΥ βδηιο οὗ {πὸ στοαὶ ῥυάρτιηοηϊ 
(16γ. χχχ. 21).---αἱβὸ ἰδ ἴδὺ 766] 1 Ἰοοῖκα οἡ 88 
ῬΓοίοσί γθ ἰθΥ͵ῸΓΒ οὗ (86 Δ 88 ἀδίβργϑηΐ ἔθῦσουβ 
(τον. 18). Τὸ ἔδϑων οὔ ἀθδίδ ἴθ, ἰο ἃ οογίδί ἢ ἀθ- 
ἔτεοο, νοίϊθβουῃα, Ὀυὶ 'β 4180 8 ἀδ ζθΓοι "δ ΒΟΌΤΟΘ 
οὗ ἃ βἰδυϊδῃ αἀἰϊϑροδιιΐοα (Η 60. ἰΐ. 1δ).---Ἴπ {86 
ἸΟΥΤΟΤΒ ΟΥ̓͂ {πΠ0 ἴδ 1168 Δ οἱ τηθηί οὗ ἰεπρίδίΐ οἢ 
ΟὉ ϑοδοαῃί οὗ [18 8 7608} οΥ͂ ἀοδί ; Ὀυΐ ἴῃ (6 ῃι- 
Βοῖνοθ {1680 ὑοΥΓΟΡΒ 8.6 ἀοδίρησα ΟὨΪΥ ἰο0 ἰδϑὲ τ 6 
δηὰ ἰο Π11 ἐπθαὶ τὶν (86 Ρίουβ ἴθαν οὗ Οοα πο ἢ 
δυοΐάα βδἷῃ. Μόοδοβ θῃίοσθ, 88 6 ἰγσὺθ πιοαΐδίον οὗ 
εἷβ Ῥϑορίϑ, ἰμίο (9 ἀδιίκηοβϑδδ Ὀοίοτο αΘοά. δαὶ 
868 18 8 ἰγὰθ ῥσγίϑαί νἱυπουὶ ρυίθβυ Υ αἰ κο ν, ΤΩ ἢ 
Ἰλοῦθ ἴδῃ Αδγοῦ ͵β, 6 888 Βῃ ον ΟΥ̓ 8 ἰῃίοτ- 
οοϑϑίοῦθ. 780 δδι6 0146 οὗ δ]ϊΪ ἰγσῃδ ῬσΣΟΡΒοίδ, 
ΟΥ̓ ἰπ (80 ΡΒΙΪΟΒΟΡΒΟΥ 5 τη8η|}0; ἐμοῦ ΒαΥο 
ἸΔΟΓΟ Βδοογάοί) ποτ (8 41} τη ΘΓΘΙΥ Ὡοτΐηαὶ 
Ῥτγίοοίβ. Νογνοσιβοῖὶθδϑ {8:6 θη ΒΡ Α]]θα βἰδὶθ οἵ [δ 6 
Ῥϑορὶο᾽ β Ββοδγί ποοοδϑίίδίοβ (μὸ ἱπδιϊυἱΐοι οἵ 88- 
ογδοθβ δπὰ οὗ ργίοδϑίβ. Ὑοὶ ἰὐὺ 18 δίσίοα ᾿ἰυλ θὰ, 
Εἰτγβί, {86 ῬϑΟρ]8 δθ πϑυϑὺ ἰοὸ ἔογρεί (πὶ 7980- 
γαῖ δ85 Βροοῃ νῖ1} ἰπθπὶ ἱἰτηπιοάϊδίο ὕτγοτῃ 
Ὠθδνυθη, (δδὲ Ηο ἐμ ΓΘΙΌΤ 6 ΠΙΔῪ Β0 Βροδῖ δζαΐῃ ἴῃ 
(86 ἔαίατο, δηὰ ἐμδὲ ἐποτοίογο 811} το ϊδίΐου τηυδὶ 
ἮδΔΥΟ ἴον ἰϊ8 οὐ͵ἦθοὶ (π18 ἱπιπγοάϊαὶθ πῃ ΓΟΟΌΓΒΕ. 
Ἡδποο σοοδὲ οὗ 411 (ἢ 6 78180, Ῥτοίεπα δα τηϑάϊαίζ οι 
ἱβτγουρὰ ἰά018 τηυδὶ 6 τοὐοοίαἃ. ϑιαονίβοοθ, Βον- 
ΟΥ̓́ΘΓ, 8Γ6 τηθάϊαίοῦγ. Βαϊ 8 δίῃ} ]9 δ] ίδτ οὔ θαυ 
ἰ6 ἀθοϊατοά ἰο Ὀ6 βυβέοϊοπέ ἴον (ἢ). 0 8807}83.018] 56ΓὉ- 
υἷοο. Εχίγδνδζδηοθ ἰβ ὁχοϊπἀ θὰ ἤγοπι (89 δδοσὶ- 
Δοῖαὶ τὶϊοϑ. Ηθγθ, ᾿πΌθουον, ἔβογθ 8 ποιμίπε 
βαίὰ, ὈΥ ΜΔΥ οὗὨ ϑδηιἰοἰραϊίοη, δῦϑουὶ βῃ-οὔον- 
ἴθ. ἘΒυὶ 8]}] Ρ]6δο68 δὶ νυ ΐοιι σϑβουδῇ τηδο ϑβίβ 
ἩΪπι86}7 δὲ ἃ δογθηδηΐί δὰ γοἀοθαϊπρ αοἀ δγθ 
ἴο Ὧο βοποίυδσίθβ. ΑΒ δὴ δηδβδῃοθιηθηὶ οὗ (Π9 
παν τς μέλος τος ΞΕ ΞΟ τον αϑλοτ, ἀπο’ ὦ ον τς τον τ νὸν τ τ 

4 [ΒΥ 7υγπιαὶ γοοόσιι ἰθ ταδϑϊ ἰδ παίαταὶ δΌἑ ΠΥ ἴο οὨοοδ9 
Ῥοΐποου τίσ πὰ στοηκ; ὉΥ πιναίσγίαὶ (οἴ μοΥ 90 οΔ]] 6 ὈΥῪ 
Θοτδο νψγίίοσο στοαΐ) ἔγοδϑάοιῃ, ἰ6 πιοδηὶ ἔΠ6 δεῖπδὶ σοῃίοῦ- 

αἰγοπηθηίδ οὗ ἀμ. Ἰδίογίαὶ Ὀοῆ- 
ὯΔ) τοῦτο Β)608628 ἃ σἰδίο οἵ 

Σοὶ Ἢ 16 πὴ' 1] ἴο [89 Γ΄ 
ϑ Ό 

ἀἰεϊαοϊ ηδίήοι ἴο ΟὟΟΥῪ [89 14ν.--Τα.) . 

ἀϊχηϊγ οὗ (89 δἱίδν, ἰἰ ἰδ Δ] ονϑὰ ἰο ὍΘ τηδᾶο οἔὮ 
βΒίοῃοϑ, Ὀα( {Π18 ρογτα βϑίοη ἰβ 11 πι|ϊ ἃ ἰη ἱνὸ ρκτ- 
ιἰσι τθ (τοσβ. 2δ, 26). ΤΠ ϑρίγις οὗὨ γονοϊαϊΐοα 
88 ογοδϑθῃ ἰμδί πηθῃ᾽ 8 αἀἱδροδί(ου ἰο πιδε 8 
τη ἷ οὗἤὨ ΤΟΥ ΚΕ ΤΠΔΥῪ ἰδ ΒίΌΣΤΩ ἰδ 6 δἰ ίδῦ, ἰδ 6 ρἾδοθ 
ὙὮΘΓΟ αοἀὰ Βο] 8 ΒΔΥ 88 8 7ἀρ0 δΔηὰ ἃ ΒϑΥ ΌΥ, 
ἰηίο ἃ ἐβοδίγὶ 8] βδίδζο ἴον ἴ:ὸ δχ δὶ Ὀἱιἰθπ οὐ ἢὰ- 
[80 ῬΟΡ. 8.0 υποδιίθηϊ(διϊ ΟΌΔΙΥ ἀοο8 89 [ον] ιἰς δὶ 
βδουί δοῖδὶ βγϑίθῃῃ Ὀεκίη, δηὰ Ὀθκὶπβ τὶ (86 
αϑϑαπρίιΐου ἰμδί (ἢ 6 ΡΘΟρ͵]9 ανο ἰοης Ὀδίοτο ἴο]ὰ 
(86 ποαὰ οὗ οογίηρ βδοτίἤοϑα, δηὰ ἰδ {18 ζθοὶ- 
ἴῃς 8 ἰο 6 ομθοκοὰ γδίμοῦ [8 8η ἰπογοαβδοὰ. 6 
τηυϑί, ΒΟΎΘΥΘΥ, ΘΥΟΣΥ ΉΒΟΤΘ αἰδίϊ συ ΐδ Ὀείπτοοα 
{80 δδονὶ βοΐδὶ σὶΐθδ δηὰ ἰδ ὑγιϑδί ῃβοοὰ ν πΐσὰ 
ΦΟΒΟΥ͂ Δ ο5 ἀπο ν Ηἰθ σμαγρο, δα (6 Ὀατθδ- 
Του ὙΠ ΈτΟποι: ΜἾο ὮΔΥΘ ἴῃ ἰδοὶ ΒΡΓΌΩς ἔγοτα 
{8680 το χίουδ ἱτρ}668. 

8. Οιμπ πε ο7 ἰδὲ ΟἸυΐ αι ζον ἐλε εσωζαίίοπ ο (λθ 
ϑοείαϊ 1γ7ὲ ο7 ιλὲ Ῥεορίδ. ΟἾΔΡδΕ. χχὶ.-- χσίϊὶ. 

Ϊι ἴ6. ἃ ῃοϊϊο6840]6 δδίυτο οὗ ἰμΐἷβ ἴδ ἐμαὶ ἱὲ 
Ὀοχίηβ νι ἃ βΡοχυϊαϊίου Θομοοζαΐης (89 οτηδηοὶ- 
Ῥδίίοη οὐ ἐπ 6 Ηδθῦτον δοτί. 116 ἐμ6 ἰὰθδ οὗ 
δἰϑηοσί ραιΐοι ἰδ οοῃηαϊιἰοηοὰ δηὰ ᾿ἰϊξοεὰ ὉΥ [06 
ὑγβαϊοηδὶ οὐυδϑίοπιδ δῃιὰ ἰδ νγ8, γοὶ ἰΐ 5 οὐ ἀϑηὲ 
ἤγοῦ (16 ἤγβί Ὀγοδίὶ οὗ (86 ἴδν (δαὶ ἰξ Ὀγοδί 68 
[τοϑάοι, ἰδ ἔγϑοάοπι ἰδ 186 ομῃὰ δηὰ δ. Τὸ 
(Πϊ5 ΘΟΥΤΟΒΡΟΙ8 8180 (80 οδαΐϊηρς. ἸΤΒουκὴ (16 
ἔἄγβιὶ τοῦθ ΠΔΥῪ ὃθ ἰΓδηδίδίοά, “" ΤΏ686 δύο ἰδ 
Ἰεχ8] ογἀϊδηοοδ, ΟΥ ἴ86 ρυπϊἶντο τοχυ]αιομδ᾽᾽'-- 
γεὶ (Βγουχσὰι (16 τ οἷ6 βοοϊΐου ἐμ6 ἰάδα ῥγανδὶ]α, 
“ ἸΉρ686 δζο ἰδ τὐρη 8.᾽ [10 16 οἱ δΔοίβ οἵ ἰηἾμπ6- 
ἐἶοθ ἐμαὶ ἃγὸ ομοῖν ἰγοδίθα οὗὅὨ, Ὀυᾳὶ σὶρ, 86 
ργοϊθοϊϊου οὗ δυπιδη ποτί!, ἰὩ6 βδηοιϊί δηὰ 
ἱηγ οἱ ἐγ οὗὨ 11ἴ8, 88 ορροβεὰ ἰο ἰδ δϑδδ 18 οὗ 
β'ῃ δὰ υπτὶρἰδοῦβηθδθ. Τὺ (ἢ θη (μἷ8 δοοίΐοι 
αἶδο, Εἰ ἐδ οἰ μίοδὶ ἸΔῈ δηὰ {μ6 σϊίυδὶ ἴον, 
Ῥοϊηίθ ἰο (89 ΝΟῊ ἸΤοδβίδιηθηΐῖ, (9 Νὸν ἸΤαεεκία- 
τηθηὶ ἔγοοάοιι. 

α. Μου-βουυδη δ᾽ δηὰ τη ἀ-ϑοσυδη δ᾽ σἰ ρα δ οὗ 
ἤνοϑάοιο, χσὶ. 1-- 11. 

ὃ. Τηνο Ὁ γ οἵ 116, ΘΒ ΟἿ ΔΙῚ 85 χοϊδίϑδ (ο 
τοκατὰ ἴου ρδαγϑῃίβ δηὰ Ῥγοζτιδοὶ τοπθη, ΤΟΣ. 
12-.28, 

6. Ἰηγ οἴ ΔΌΣ 1 οὗ 89 ὈΟΔΥῪ δηὰ ἐδ σοι 6 ΓΒ, 
γοτδ. 24-21. 

ἀ. Ῥνοιίοοίΐοῃ ἀαροϊηβέ ἰὩ]ΌΣΥ ἰο 1176, ἰο Β6Γ- 
γαηίδ, δῃὰ δὐϑῶ (0 οδίί]6, σδιιβεὰ ὈΥῚ [μ0 οδΙοὶθβδ- 
Ὧ088 οὗ ΟΙΠΟΥΒ, ΥΟΓ8. 28-86. 

6. Ῥγοίοοίϊ οῃ οὗὁ ῬΥΟΡΟΣΥ δραϊπδὶ (πο, ᾿ΔΊΌΤΥ 
ἰο δοϊάα, δηὰ ἱπδάο!ἰγ ἴἰο ἰσυϑὶ8; δηὰ {πὸ βοιῈ16- 
τηθηί οὗ ο0]]}δΐοπθ δῃὰ ἀϊβιϊηοίΐομδ ἐμ δτί δίῃ, 
χχὶϊΐ, 1--1δ. 
7 Τὸ νἱ κί οἵ 8 δοἀυοοά νυἱγχίη, νον. 16, 17. 
σ΄. Μαϊηϊθηδηοο οὗ ἰΠοοογδῖϊο ΤΟ Γα}8, οὐ ὕὉτο- 

ἰοοίΐου οὗἨὨ ὑμ6 τότ] αἰ ΠΏ Υ οὗἨ ἰμ6 1ϑ:δο)ϊῖοθ. 
γοτϑ. 18-20. 

ἃ. ΤηνἱοἸ δ ὈΣ 1 οὗἁὨ δι σβηροσδ, Νὶ ον, διὰ 0Ὁ- 
ΡὮ818, το ῖ8. 21--24. 

ἑ. Ῥτοιθοίϊοι οὗἩ {16 ΡΟΟΡ διαϊηβδὲ ὈΞΌΣΟΓΙΒ, Υο Τα. 
25--27. 

2. Τὴὸ τ χμίβ οὗ τιρρὶβίγδίοβ διὰ οὔ {19 βδῃο- 
{ΠΑ ΓΥ, τόσ. 28-80.. 

ζ. βδροιγ οἵ {Ππ᾿ τπ|86 οΥ 688} ἴον ζοοὰ, γδγ. 8... 

ζ. Βδογοάῃθθθ οὗ οουτίδ δηὰ ἐθαιϊσηοογ, οὐδα 
ἰο {86 δχοϊυβίοι οἵ 8 ζ8180 ΡΒ 1 1Δ  ΒΤΟΡΥ ἰοπνασὰ δ 
89 ῬοοΣσ, σχίϊὶ. 1-ὃ. 



ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΗΠΟΜΙΨΕΤΙΟ ΑΡΡΕΝΡΙΧΣ. 

“π. δεϊγοβροοὶ 88 βῆ ον ἰῸ ΠΟὈ]6- 1 ἀοα 60ῃ- 
ἀυεὶ ἰοτατὰθ ϑηοἶ68 δπὰ [ῃ6 ΡοοΥ, ἰἢ {0 δνοϊά- 
800 οὗἁ [6] Υϑδῖρ τι [86 ΡΟΥΒΟΟΌϊΟΥΙΒ οἴ (86 ἰη- 
ποσθηίΐ, δηὰ ἴῃ δρϑιαϊΐης ἔγοσα ὈΣΊΌΘΣΥ, δηα ἔγοσα 
δοπίοαιρὺ ΓῸΓ ΒΙΓΔΏΖΕΓΒ, Υ6 18. 4-9. 

π. Βδπο οί οὗ {πμ6 ἰμϑοοταίίο ἰδηᾶ, οὗ (89 ϑεῦ- 
ΑΒ, οἵὗὨ γοϊ κίουβ βρθϑθοῖ (ανοϊ δῆ οὗ ἔῃ 9 ΠΔΠ168 
οὗ ()0 4045), οὗ ἰ89 ἰχοθ κτοδὶ δῃηηθδὶ ἔθδϑίθ, 
γογβ. 10--17. Ἷ 

ο. Ῥχοδογυδίΐοη οὐ ἐπ ρυνὶ οὗὨ ἰδο βδονϊ δοῖδὶ 
τὶίεδ, οὗ (89 Βασυοϑβϑί, οὐ 86 οδἰΐπς οὗἩὨ 898}} (ρ8γ- 
εἰσυ αν ὈΥ νοϊἀΐης Βοδιοῃἶδι ἸΌΧΌΓΣΥ, υἱά, (6 
ΘΧΟΙΟ518), ΤΟΥΒ. 18, 19. 

}Ρ. βϑδογθάῃοββ οὗ (89 δηροὶ οὗ σευοϊδίοῃ, Οσ οὗ 
80 ἀἰνίηθ χυϊάδηοο οὗ ἴδτδοὶ, τϑυϑ. 20--22, 

4. ϑαογοάῃοβα οἵ ἰδ9 Ῥγουμιϊβοὰ Ἰδηὰ, Ἀιγὶοί 
ἐσχοϊυδίοη οἵ 411 ἰάο]δίσυ, δοσοιωρϑδηϊοὰ Ὁ αἹ] 
Κιηάβ οὗ Ὀ]6βϑϑἴηββ ἤγοπι 7 ον (Δ υπἄδησο οἵ 
1οοἄ, Ἀ 66} 1}, ὈΪοβδίῃρ οὗ οδ Ἰάγϑα, Ἰοηρ ᾿ϊΐο, ἀτοδα- 
Γαϊηο88 δηὰ υἱοὶ ὉΠ ΠΥ ΓῸΓ ΘποπἾ68), δηὰ [6 
ἐτιάυδ) Ἔχριυ δῖοι, ἰμσου ἢ ΒΌΡΟΣΙΟΓΣ ΙΏΟΤΑΪ [ΌΤΟΘ, 
οὗ αδἷὶ θῃουΐθ8, ΤΟΥ8. 2 

φ. Αγνοϊάδῃοο οὗ ταϊηουβ τοῖὶ χίουβ 76 11ΟνβΕἷρ 
αἰ [9 Βοδί μθῃ, ΥοΣ8. 82, 88. 

Τη686 ἸΔΡΨΒ 8.0 ΟΥ̓ΪἀΘΏ(Υ 4}} τἱοῖ ἷῃ τοὶ κίουϑ 
δηἃ τ 0Ὑ8] ᾿ΘΑΒΟΏΒ Το. οαΏ, τὴ ρσΟΏΘΓΔ 1 Ζ6(, 
Ὧδο6 δου] οι 6}} ἈΡΡτοργίδιθα πὶἰμοαὺ ἰδκίπς 
ΔΎΘΥ ἴγοτῃ θοαὶ (ἢ 6 Ῥοϊηΐο 688 οὔ {Π6 οΘοπογοίθ 
Θσχρτοδβϑίοσμβ. ΤΠ8, ὑπ ἴΠ6 δ4ϑὶ8 οὗ (δ ἷ9 8δοοιΐοῃ, 
086 ΠΙΑΥ͂ ΒΡΘΛΪς οὕ ἰῃ9 ἰοδάϊηρ δδίαΓοβ οὗ ἐμ ἀΐᾳ- 
ἈΪῪ δηὰ τῖρθ!8 οὗὨ τηλῃ, οὗ (πο τἱ χοῦ οὗὨ ἔγϑοάοιι, 
δηὰ (πο 11 πιϊἰ δι 105 οὗ ἰ( (τοζοτντίης ἰο Ῥα}᾽ 8 βἰδίοϑ- 
τπϑηὶ οὗ ἀοπιοδίΐϊο ἀυ1168), δηὰ οΥὗἉ ἐδο ἱπν!ο Δ ὉΠ} 
οὗ Ὀοαϊ]ν Ἰιἴθ. ΑἾ8ο οὗ ΓοΎογθη66 [0 ἩοϊηΔΏ, ὑμ0 
Ῥγοϊεσιΐου οὗ Υἱτχίμβ, οὗ σαυθ Ἢ] 9688, οὗ {86 ἸΔῈ 
οΥ̓͂ Ι0Γ8] αἰδϑι]ποιΐοηβ. [ὑ τὰ ῖ]ϊ ποὺ ὍΘ ΠΟΟΟΒΒΔΥΥ͂ 
ο 68}} ΒροοῖΔ) δἰἱϑηιϊΐοι ἰο 8]1 [80 ἱπαϊνίἀυ8] ἰά 688 
οὗ (89 ββϑοιϊϊοῃ. ἴη ἰπ οχοχζοὶΐϊοϑὶ ΤΥ ΚΘ 6 
᾿δυθ δ᾽ γοαυν οὐβεσυϑὰ ἰδ 10:6 τηυδὮ τη δι 6 Ὁ- 
βίοοὰ Ἰαν οὗ τοὶ] ϊαϊϊοα (60 ΤῸΓ ογο,᾽" εἰς.) 
ἀο68 Ὡοὺ ΒΟΤΘ ΘΡΡΡΘΟΡ ἰο Ὀθ0 αϊοίαἰοα ὉΥ 6 υαϊ- 
εἶα] ἀοπιαπὰ ἴον Ῥυ πὶ ἢ πηοπί, Ὀιϊὶ ΟΥ̓ 8 ἀρδῖτο 
ΒΙΤΟΠΩΙΥ ἴ0 ΘΧΡΓΟΒΒ 80 ᾿ΠΥΣΟΙΔΌΣΙΥ οὗ (6 αἀΐς- 
ΠΥ οὗ γδΔῃ. 

4, Καί βεαίζοη 97) (λ6 Οουεπαπί. 

ΤῊΘ Ἰθρ841] οουθηδληΐ διημοῦς (6 σοΥ̓θμδη(8 Ὁ6- 
ἔσοθ δ Βουδὴ δηὰ Ηΐβ ρϑορὶϑθ (Βα. 1χ. 4).---Ἴ ὴο 
Θοτ0}) ἔοϑίατο οΥ̓͂ 8]1 οουθηδηΐίβ. ΑἸ] Ῥχοοϑθὰ 
ἴτοτῃ αἀοα 88 ᾿πιϊ αἰ 08 οὗ ἔγοθ σγδοθ. Α1] ὑσϑ- 
ΒΌΡΡΟΘΘ 8 γοϊαηίδγΥυ σοι ρ]ΐαπὸθ οἢ ἰ89 ῥϑγῦ οὗὨ 
ἸΏ, ἴῃ Δ8]} οὗ ἰδ οὐδ ζδϊι ΐα] 985 δηὰ 
ἴτοο σἰἶξ ἰοΟΡ ὋΡ ϑΌΟΥΘ ἴῃ 8η᾽8 Ὁπηζαὶ 7} 688 
διὰ ποϑαϊηθβ8. 
Βυαδῃ ὑπαὶ [Ὁ] 688, Ὀ6 ἱπνδ)  ἀδίοὰ 0 ζοποσα- 
(ἰοηϑ. ΑἹ] Βᾶνο 8 ρϑουϊαν σμδυδοίον ἱῃ ΓΟ οΘ 69 
ἴο ἐπ αἰνίπο Ῥγοπ)ῖδο δηὰ διιπιδὴ Οὐ] καίΐοι, 
δι πουρὰ (Π6 ῬΤΟΙἶ80 18 ΔἸτγαγβ α0α᾽ 5 ψοχὰ, δπὰ 
(00 ΟὈἸ ζαϊϊοι δϑϑατθα ὉΥ τὴ ἰδ δὶ (8. 1η 4]] 
οὔ (θὰ [ἢ 9 ζΟΠΟΓΔΙ ΟὈ͵οοὶ 8 ΟΔΥΘΗΪΥ βαϊγαίΐοη, 
Ὀαΐ ἔῃ ΟΥΟΥΥ σογοηδηΐ {π 18 ΟὈἦοοὶ ἢ 88 ἃ βρϑοΐαϊ 
ἴογῃ. Τὴ Βουΐθβ οὗ ϑυσσοβϑῖγθ σουθηδηίβ ἰπαϊ- 
οδίθβ ἰδ6 δυσοθθϑῖνο ἀονθὶ οριηθηίβ οὗ γουο] δ 0}, 
οἵ οὗ (η6 Τουπάδιϊοη οἵ ἰδ9 εἰ πχάου οὗ αΘοά. 

α. ΤῈῚι9 στοοῖ βαογϑάηοβϑβ οὗ ἰΠ6 οονθηδηΐ, ἰηἃἷ- 
οαἰοα ὉΥ (ἢ 9 ΒοΎϑσ] ἀδρτθοβ οὗ ὨΘΆΓΠ698 ΟὗὨ δΔἢ- 
Ῥγοόδοῖὶ, ἰο Φοβούδῃ, Ὑογ8. 1 δηὰ 2. [{ ἷβ οὔθ 
οὔ {89 ἸΟΗ͂ΪΥ Ββίγοϊκοβ οὗ ΟἹὰ Τοβίδιαθηΐ ἀθβογὶρ- 
τοι, ἐπὶ Μοβθ8 ἴῃ ᾿ἷβ δρρσοδοῖὶ ἰο αοἂ ἰδ πιδὰθ 
ἰο ἀἰδαδρρθαγ ἴγοᾳθβθἨὃ 189 ποῦὶϊὰ. Τμ6 γγἱοβίβ 

ΟΒδρ. σχὶγν. 
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ἀο ποὶ αἰϊαΐα ἰδ 6 Βεϊχεὺ οὗ (δο Ῥγορίιοί ; {ΠΟΥ͂ 
τοῦδ ΟΓΒὨΪΡ ἴγοιῃ δίασ, δηὰ ἀο ποῖ δϑοθῃἃ οὁπ6 
δῖα δἴριον ὑμδῃ [Π|6 ΒΘΥΘΗΪ οἸάθγϑ, ὑ8 6 ΤΟΡΓΘ- 
Βοηίαίϊνοδβ οὗ (89 Ῥϑορῖὶθ. 70 ρδορὶο ψῶῦο 8.9 
τορσοθοηιθὰ ὈΥ (18 ΟἹὰ Τ᾿ οϑίδιποηῦ σϑα 8100 ΔΘ 
ῬΓΙΠΙΔΥΪ τορεθϑοηϊοὰ ΟΥ̓ [80 ργορμοίΐο πιϑαΐδ- 
(ἴοι οἴ Μοβοϑ. 

ὃ. Τὴο γοϊ απία Υ δϑβθηί οὐ ἐδ Ῥθο 098. ἴἷπ (86 
οἰ υτοῖ οὗὅὨἨ ἀοα ὑπογθ βΒουϊὰ ὯὈ6 δο ἐδμουριὺ οὗ 8 
ἰγαάϊυϊομαὶ, οὐ οὗ δῇ θηΐογτοϑα, δϑϑϑῃΐ; ΠΟὴΘ 65Ρ6- 
οἶδ] οὗὁἨ οηθ υἱοϊ θη) δοπιρθ]]6 ἃ οΥ βοουγοά ὈΥ͂ 
ογαΐν, 7116 ἀϑηἰ πὶ ΟΥ̓ [ἢ 6 σονοηδηΐ σοι πο ΠΥ 
8. ἃ Ὀοδυια] ῥἱοίαγο, δὰ δοὺ ἀδγκοϑηθα. 

6. πὸ οονβηϑηί δχζοοπηοπί, τον. 4. Ἐο] ρου Β 
σογθηδηία μαγθ (ο ἀο ποῖ ΜΓ ΤΠΟΓΘΙΥ νῶριιθ 
δε] πη κ8, Ὀαὺ ψῖ (ἢ ἀοδηϊίθ (ὁ Υθ ἩΣτ06} γυγὰ 8, 
γον, δη ἀοοϊδ᾽ ΟΏΒ. 

ἃ. ΤΏ ται βοαϊΐοι οὗ {89 δουθηδηίΐ, γ6γ8. 4-. 
ΤῊο διίδυ, πὶ ἰπ6 πόνο Ρ᾽]]8τθ, ἀοποίθβ δὴ 
δσρροδδίοῃ οὗὨ ἴδ: {ἢ} ϑι Ὀγϑοΐηρ (6 τ 80}]9 οὗ Θοα᾽ Β 
Ῥ00ρ0]6. Οὐγ γουπᾷ τηθΏ, ΟὨΪΥ δρί σία] σοῦ, 
8ᾶτὸ διϊοὰ ἴο ποροίϊαϊθ ἃ πον ἔογωι οὗ ἴδ᾽ ἢ δηὰ 
οοὐθωθηί. ΤΏΟΥ Ὀσρὶα οἷν βδοῦὶ ῆσο8 ποὶ ψὶΐΒ 
β᾽0-οἶοσίη δ, ἴοῦ Βοσο 18 ποίἱπρ ἴδοι ἰἰοα5, Ὀαΐ 
τ} Ὀστηϊ-οδὔοντίη χζϑ δ ρΡο800-οΟὔοτίηκ8,---ἱῷδ 
(10 766] 1ω, “Το οἱ δ]οπθ ἴα μθ΄ δἰροβὶ ὈΘ 
ΒΟΟΣ 1) Βαϊ οἱ [ἢ 6518 οὗ 80 δδοῦϑθά ἃ οουθηδῃηΐ 
(89 ποϑὰ οἵ κἰηα.-οἴοτίημκβ νν᾿}} δϑοοὴ ΔΡΡΘδσ.----΄}}6 
οονοηϑηί οδογίη 8 βρὶ γἰ8][}:6ἃ Ὀγ τοδαϊης ἔγουι 
(86 Ὀοοῖ οὔ (9 ]εν. ἤϊιογο 6 ἱπι0}} 151 }10 ποτὰ 
οΥ̓͂ αοἂ ᾽ἰ8 νναηϊΐηκ, ἰγὰ6 8801 ῆσοθδ 4180 ἃΓ6 νδηΐ- 
ἰῃᾳ. Τὸ Ὀ]οοά οὗ (0 οογθηϑηί, ἴοο, ἰ8 6816 - 
οἷουβ ΟἿΪΥ σι μ6ῃ 8 δα οὗὨ 1ΐ 8 δρτί  κ]ϑὰ οἱ [π 9 
οοηφτορϑίίοη, ἐ. 6.» οὐ (Βεῖὶν οοπβοΐθποο (ΗθΌ. Χ. 
22). ἯΜαι εἶδθ0 8 πιοδηΐ ὈΥ 80 Βρυὶ Ἰκϊης οὗ 
[86 ΑἸίαν τῖϊὰ 16 Ὀ]Ϊοοά, [8 {ππαὺ ΔῊ ῬΤΟΠΐ865 
ἴο Φοονδ ἃ ΒΌΣΣΟΠοΓ οὗ ἰπη86}7 τ 10} Β18 Ρ08- 
Βθ8810Π8 δῃὰ ἰδ Ὀ]οοὰ ῖ 

6. Βολεὺ οὗἩὨ μα οοτοηδηί, γ678. 9-11. Α ρμἷο- 
τίουβ ἰγ09 οὗ 86 Νὸνν Τεδίαιηθηῖ. Ηδθτο δίοΒοΒ, 
186 ρῥτίθβίϑ, δῃὰ (6 οἱάοτβ ἂῦὸ πηϊίο. θη 
ψ 111 {π6 {ἶπ|6 σοη9 τ μ6ῃ {6 ῬΤΟΡΒ οἰ8 δηὰ ρῥυὶθϑίϑ 
διὰ οἷάοτα οὗὨ ἰμ9 ομυγοῖ οὗ αοἂ 80 ὙΒΟΪΙΥ 
αὐἰεὰ Ὁ ΤΉΘΥ δϑσθηὰ ἰοροῖδ ον ἰο 180 μοῖραι οὗ 
(89 τπιουπίαῖη: ὈὰΓ μον δἰσα ἢ Α ΛΥΒΙΘΡΥ͂ οὗ 
Ὀ]ο6864ἃ εχρογίθησϑ ἴ9Υ αοὐ᾽Β ὀστοῦ ΤΟΥ 560 
ἐμθ αοὰἀ οἵ Ιδγαοϊ, δὰ ἀο ποῖ ἀΐϊθ. ὕπάον Ηΐδ 
ζοσϑὶ ἰβ πο οἹουά, πο ἰΒβυπάοῦ δηᾶ ᾿ἰρδίπίηρ, Ρυΐ 
{89 ογγϑίαϊ.οἱθατν, οαθ σγουπάπνοσκ οὗ ἀοἀ᾽ 5 δΌ8ο- 
Ἰαίο δαοἸγ. ΤΉΘΥ ἀο ποὶ ἀἷθ ἥτοτα (ἢ βίριῖι οἵ 
αοά; ἰΒ6Υ οδὲ δῃά ἀγίηϊκ, (6 οϑ᾽ ΘΌγηϊθ ἃ βδοτϑά 
[εϑιΐϊνθ τι68] Ὀοΐοτο αοὐ--τα ἔϑβγὶ αἰ σοἀ οἰ ΟΥ̓ 
ἰο πο ἔδβιΐνα 8 οὔ (βουκαμαβ οὗ γ8818. 

70 Το Τοτὶν ἀδγ8 δυὰ [οσίυ εἰρθίβ ϑ]ο Μοθ68 
δροπῦ οἡ ἐδ τηοιηἰδίη, οὐ [86 δονθηδηῦ ὙΓΙΪ (,, 

γογΒ. 12-18., ΤῈ6 ἀαγά, οὐ Βοῦυτα, οὗ (9 ἢγϑί ἰῃ- 

ΒΡ᾿᾽ γϑίϊοη ρ888 ὉΥ; ἰμδῃ ὈορίΏ8 {86 βδογϑὰ σουῖ, 
ψΐο ἢ ἰδ ἴο ἰγαηδβίογηι ἰηβρίγαϊΐοι πο ἀἷβροβὶ- 
ἰἶοη. 78 ἴὰνν οὗ Ἰἰἴο μοὶ 8 ἤοῦ ἐμθ ουχοῖ οὗ 
Θοά ἴῃ κοποτγαὶ, 88 νης }] 88 ἰῃ ραγιϊσυϊασ. δδίοϑβοβ 
ΒΘΘΏ8 ἰ0 δαγο αἀἰϑαρρεοδγοὰ ἱπ [μ6 ἀδνκη 685 οὗ 
(ἢ πιομπίαἰη. “Ζ26580}8 Βθ6πι8 ἰ0 Ὦδγο ἀἰϑαρροαγοὰ 
πη (89 νὶ]άοτηθθα, [Π6 ϑρίγι οὗὨ (89 σπατγοὶ ᾽ὰ (89 
τιοπδβίοτγῖοα, μὰ ποτ ὁπ ἰδ 6 ἥοτίθυνα. Τὶ ὲ8 ὑπ 9 
εἶπ οὗ ἰσἰαὶϊ. ΗΕ ]δΌοτβ οὐ ἐμ μοῖρ οὔ {πὸ τηουῃ- 
ἰδἷπ, ἰπ {86 ἀθρία οἵ ργορμοίϊο δοι]8. Μοδϑηίϊτηθ 
Αδτοῖ δπά Ηυτ αἰἱοπὰ ἰο ἰμ6 ἀυ{168 οἵ ὑμοῖν δ 0 Γ- 
ἀἰϊπαίο οϑοο δὲ ἐμ οοἱ οὗ Βἰπαὶ. Βυΐ δρδῖῃ ὑμ6 ἰορ 
οὔ ποτηουππίαϊ 18 πον σοποοα] ἃ. Μο868 ΒΘΘΙΏΒ(0 
Ὀ9 Ἰοβί ἰπ ἐμ οἱουά, 88 δῖα (πὸ οἴμοι ποσὰ, διὰ [89 
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αἴοτν οὗ (6 ογὰ οὐ {π6 ἰόν οὗ (8 6 τηοππη δ 
ΒΘΟΙῺΒ ἃρδίῃ ἰ0 ὑμ6 Ῥ6Ο}]9 1110 ἃ σοπϑδυτηΐης Το. 
ΜΟΔΏΝ]9 Μοβοδ, {86 ροηΐαβ οὗ [0 ΘΟΏβΤοΚ8» 
(οη, χοοϑϑ ἰηίο ἐδ6 τἰάβί οὗ (᾿6 οἰοαά. Βαϊ ὙΟΥῪ 
οὔϊθῃ ἀοοθβ ὑπὸ ἀδηρεσοῦδ ψαϊξης (πιο οὗ ΟΣ 
ἀδγδ δηὰ ηἰκιι δ ΣΟΟΌΓ. 

ΠῚ. 70,6 1ᾶδα (ον Ῥιδιοη) απ ἰδ Οναάϊπαπδα 
οἵ ἐλ6 Ταδογπαοῖς. ΟἾΔΡΒ. χχν.- χχχὶ. 

1. Τὰς ϑρίγιμαΐ απα Ε]επιοπίαγῳ Ῥ͵ετγεσγιεί (8 70 
ἐλε Ταδεγηπαοίς οΥ Ὀιρεϊδὲηρ-»ίαοςε 9. αοα, 

ψόονβ. 1-8. 
ΤῊΘ οὯ0 ππδαταθηί8)] γοαυΐδὶΐθ 18 (89 ΘΆΥΘ- 

οἴδεγίηρ, (Ὠ 6 σομ γι θυ (10η8 ἔαγἰβμθὰ Ὁ [δ5Γδο], 
δἰ σομβουδ ἢ 5 δυρκκοδίίου ἰπἀοοάᾶ, θαι (89 ἦγοο αἰῆι 
οὗ {11 δηὰ Ἰοσθ. οϊ]υπίδνὶ 688 8 ἰο Ὧθ, δπὰ 
οοἰίϊηυθ ἰο 6, (ἢ 6 δοιαὶ οὗ ἰδ Βουδο οὗ Θοά. 

Τμ6 τηδίουὶδὶ σϑαυ δ᾽ [98 ΣΟΡΤΘδϑηΐ 8}} πδίμιγο, 
88 ἰ8ο Γιπἀδιηοηίδὶ σϑαυ δἰ.9 ΤΟΡΣΓοδοαίδ (δ 6 υ8- 
ὨἰταἑΥ οἵ (886 δΘοῃατοραίίοη. 
Το ποὈ]οδὲ πιδίθσὶδ}]8 ἔγοτα ἐδ: 6 τοΐ πο γα] Κίηρ- 

ἄοτα : μκοϊὰ, δἰ υοσ, ΟΡ ῬΘΣ, Ῥγϑοΐϊουβ βίοθῃθβ. Τδ6 
ΒΟΌΪοΘυ ἤγουι ἐδ 6 γοφοίδὉ]6 κίηράοιι : δοδοὶδ 
σοοΐὰ, οοἰίοη, οἷϊ, Βρῖ665, ἰποθῆβθ. 1896 ὩοὈΪοδὲ 
ἤγοται {86 δ Ϊπι8] εἰ σάοχα : ΘΟΒΟΪΥ͂ δεῖ δηὰ μαΐτ. 
οἷο 8. Τὺυϑ (89 δποβί τπδίθ » ἱοροίδον πὴ 
(Π9 πιοϑὲ Ὀεδαι ἔα] δπὰ δἰ χοϊδοδηὶ οΟΪΟΓΒ, ἃστο ἰὼ 
6 υϑοὰ οπ (6 Ὀυϊ ἀΐηκ. 

Φοδονδὰ τῖβ} 68 ΠῚ8 ρϑορῖο (0 ΒΟΏΟΥ ἐμ 1861 768 
8150 ὉΥ αἰτίης Ηΐπὶ Ηΐ8 Βοῦον ἰῃ ἃ ἀθοθηὶ ἀ τν9}}- 
ἷπχς. Βυὶΐ Ηδθ 4180 Ἡβ) 68 ἰο βαῦο ἃ ἀν} ηρ ηοὶ 
6680 18}}}7 ὈθίΐοΡ ἐμὴ ἰΠο80 οὗ Ηΐβ Ρθορῖο, 
ὨΒΙΊΘΙΥ͂, ῬΓΟΥΣΒΙΟΏΔΙΙΥ ἃ τοοὶ (υἱά. 2 8Δπηι. Υἱΐ. 
7). [ι|8 δὴ ὀχίγθιμο, ἐμονφοΐοτγα, θη 6 οὔ υγο οὶ 
αἸΒ ΒΟ ΠΟΓΒ ᾿ἰ80]7 ἰπ 18 βίγ]9 οὗ ψοϑεΐρ, πὰ ρσίτοϑ 
πο ἱπάϊοδίϊοι ἐμαὶ (86 Γοτὰ ἰβ 118 εαὐἴηρσ; Ὀαὶ ἰἰ 18 
εΪδο δὴ οχίσοιῃηϑθ, Πθη (6 ΡΟ οὗ ἰδ6 ψΟΥΒΕΐΡ 
οὐ οὗ {86 ἐθηιρ]6 ἀϊνθϑίβ (πο 1,.ο."ἃ οἵὗἩ Ηΐδ Ἰονίῃᾳ- 
κἰπάμπεθαβ. Εοτσ, ἐμ δὶ Ηθ ἀθβίγοϑ ἰο ἀτν 61} δπιοηρϑί 
Ηἰΐβ Ῥϑορὶθ 8 δῃοίμος ἩΔΥ͂ οὗ βαγίηρ ἰμαὶ Ηθ 
ἩΓΪΘὯ685 ἰ0 ΘχὨὈΪϊ {πΠ6 ΤΘοοποἰ  δίΐοη οὗ Ηϊΐ8 808ο- 
Ἰυΐθ τηδ᾽ ὁδὶ τιν Ηἰἷδ8 Κὶ πὰ οΘοῃ ἀθδοΘ 510Ώ. 

2. Τῆὴε 7πιαγά ογ᾽ Ῥαίίεγη οπ (λὲ Ἀΐδουπί. Ὑοτ. 9. 

Ήδονο, τ όσρ ἱμοοογαίϊο διὶ τηοϑὲ οἱ οδο Υ ὈΟΥ- 
ἄστα οἱ {πὸ ζΘΠ6Γ8) ἰάο8 οὗ τί, ΔρῬΘδΓΒ ἀἰβιϊ ΕἸ} 
{πο δουρὶ οἴ (Π0 468] ἱτηᾶρο 836 ἰδ6 Τϑαὶ δοὰὶ 
οὗ αυὶ. Τὸ ἰδΌΘΓΏδοΪο 18 (0 Τοϑδὺ οἡ δὴ ἰάοδὶ: 
ἐπΐ6 16 {π6 ἰάθα οὗἩ ατί. Βυὺ (Π6 ἰάθαϊ ἰ8 οὔθ 
ἴνϑῃ ὉΥ αοα ; δηὰ ἐπ18 8 ἰμ 6 ἰάθ8 οὗ βαδοτοὰ δτί. 
Ὁ ἰ(μῖ8, Ἀοτοῦον, ἰμϑοογδίϊο τί 8 ἀἰβιϊηρσυϊδῃοα 

ἔτοια ὑμδι οὗ δοταπιοῦ τη6Ώ, ἐπδὶὺ 1ὐ τη ͵ κοβ Ὀθδυὶ 
ΒΟΌΒΟΓΥΘ 8 βδογοὰ ρύγροβθ. Βυὶ ἰδ9 οὐ͵οοί οὗ 
(80 ἰΔΌΘΥΠδοὶο, ἰῃ 80 ΓᾺΡ 88 ἰξ 18 8 δβυοϊ, ἰδ ἰο 
ΒΟΥΥ͂Θ 88 ὑΠ6 ἰπηαρα οὗ {89 κΚίηράομ οὗ Θοὰᾶ; ἴῃ 
ΒΟ δ ἃ5 ἰὺ 18 8 ἰγρο, ἰὺ 18 ἐμ0 Βοοϑά -ἱκουποὶ ουὖὐ οἴ 
ψϊο (86 Νοὸν Τ᾽ οδίδπιθηύ κἰημχάου οὗ αοὰ ἰδ ἰο 
ἔτον. {8 8 πὰ παδυλϑηία) ἰδνν ΟΥ̓ ἃ} το κου 8 8τ- 
εἰδιϊο δηεἶ δρο ἰοοί ΓΑ] ρἰδηβ, (μαὶ Ὀοδα 1] ΤΟΥΤΩΒ 
τουδὶ ὃο Ὀϊοπά θὰ πῖϊ τοὶ κίουδ δηὰ τηογὰὶ ὁπ ἀ8. 

8. 7Τὴε Ογραπίς Πευεϊορπιοηί οΓ ἰδὲ Ταδεγπαοῖο. 
ΟΠ8Ρ}8. σχσχυ. 10 -σχχ. 

ΤῊ οβϑϑη δὶ ἐμἰ πῶ, 88 ΜὙΘ6Ὶ1] 85 ἰπδὶ ἰονγαγὰβ 
νοι ονουγιμίης Ῥοίϊηϊδ, ἰὰ ἐδ 9 δΒδῃοί Δ ΥΥ, 18 
ἐδ δεῖς οἴ ι..ο σονϑπδῃὶ, ἐδ βυιῦοὶ οὗὨ 89 ὁονο- 
πδηὶ, οὗ (6 το- πίοι οὗ ἐμ9 Ροορὶθ ίτ αοα, (ἢ 
Ηἶδοοθ ΒΟΓΘ Φόβον τηλῖτοβ Ηἰ8 δυοὰθ δὰ Ηἰβ8 
Του δίϊΐοθβ. [16 μδ8 ἔνο τωθϑηίηρδι ἰξ ἰ6 768ο- 

ΥΔὴἢ᾽ 5 ἰῇσοῦθ, δαὶ ἰἱ ἴθ 4140 18τ861᾽8 Εἰ κοδὶ δ᾽ ἰδυ. 
τοι (89 ἰῃ τοῦθ [ἢ 6 τπονοιηεηὶ 8 ον πδιὰδβ ἐὸ 
186 ἐ4Δ0}9 οὗ διον-Ὀτοδὰ δὰ {πὸ οδῃηά]θαίϊοῖς. 
Οοτντοδροηάϊης ἰο ἰμῖ8 ἀϊτοσοίΐου οὗ 6 Βον δ᾿ Β 
ἀεδοθηὶ 8 (π6 ἀν! Ἰς, [6 ἰδ ΌΘτηδοϊο ἰἰϑοὶΐ, 85 
ἀἰνίἀοα ἰηίο ἰλ9 ΒΟΥ ρἷδοθ δπὰ ἰδ ΗοΪΥ οὗ δο- 
11.056. Το μΐ8 ἀοδβοοὺὶ οὗ ϑοβόνδὰ ἔγοιῃ δθουθ 
ἰογδρὰβ (89 ῬΘΟΡΪΘ ΘοΟΥΓοΒροπὰβ ἐῃ9 σιόνθ- 
τοϑῃὶ οὗἩἨ ἰδ ρϑορὶϑ ἤσοταυ Ὀδὶο πρτγατάθ. ἸΤΒοῖΡ 
βίδυιἱηκ-ροΐης ἰδ (80 αἰίδν οὗ Ὀυγηί-οονγίης, 
ΜΠ086 ΡΪΔ06 γγῈ8 ἰὼ ὑπὸ οουγί. Ετοτα θδγθ ἰδ89 
Ῥυίοδίβ ἴῃ ἐμ πδθ οὗ {86 Ῥϑορὶθ δρργοδοῖ 
ΦΟΒΟΥ͂ ἴῃ {86 ΒΥ 0] 10 δδοογάοίδὶ ζαγιιείβ, ἴὰ 
ΘοΟηδεαῦοῃοῦ οὗ ἰποΐγ οοῃδβϑοτγδίΐοῃ. σοι (6 
ΙΔ Ρ οὗἩἨ Ὀυτη κοδοτγίης ὑΠ0 0 ρὸ οἂὖἱὐ νῖϊ ἢ {Π9 880- 
τὶ δοῖδὶ Ὀ]οοὰ δπὰ πυῖἢ (6 ἰσθπδο ἱπίο ἔπ ΒΟΙΥ 
ΟἾδο0 8Δϑ ἴδ 85 ἰ0 {π6 δἰίδι οὗ ἱποθῶβθ. ΕἼοαι 
(8 φῬοΐϊαί ΟὨΪΥ ὑπθ ἰχἢ -Ῥτῖοδὲ σλ ρῸ ζαγίδογ, 
δηἃ δρρτοδοῖ ὕϑβοόνυδὰ ἴῃ ὑπο ΗΟΙΥ οὗὅὨ 801168 
στὰ (ἢ 6 Ὀ]οοὰ οὗ διοποιμοηὶ οἡ [6 ἀΔΥ οὗ δίοπθ- 
τοθηΐ. Βαυῖ (6 πιογοιηθηΐ οὗ ἰδ ρῥγὶοδί ἀθροπάθ 
ποὶ ΟὨΪΥ οὐ {818 ουΐοῦ οοπάϊιΐοη, (86 Ββοσι βοὶβὶ 
Ὀϊοοὰ, Ὀυΐ 4160, ἄτϑβί, οὐ εἶθ δἰοὰ δαηά, ἐδ 
Βοδυθ- οδοτίης οὗ πὸ ἴοτὰ ; δβεοοῃάΐϊυ, οὐ (86 
ῬυίθϑοΥ δοϊυϊοη, δα ὰ {86 ᾿ανον βογυῖηρ (μἷ8 δὰ ς 
(γα, οα (86 δαοϊμιϊης οὗ (6 βδῃποί ΔΕ δηὰ 
οΥ̓͂ Δ1}1 ἰϊβ υαἱθηαὶϊα, δηὰ οὐ {0 ἰῃΟ6ΘΏ86.---7680- 
γ᾽ 6 ἰθιηρῖο, ἱμογοΐοτο, '8 ἃ οοιμροβῖίο ἐμίηρ, 
(86 Ρνἷαδοϑ οὗ ππϑοϊϊης Ὀείσοοη Φοιονδ δὰ Ηἰ8 
ὈΘΟΡΪΘ9, ἰάθδ!ν ἰμ6 τοϑίάθποο οἵὗἤὈ 726 θοΎ ἢ 88 ν76}} 
85 οὕ ἐπ ῬθΟρ]θ. 830 δἷ8δὸο δύδσυ σῆυτγο. Βαὲ 
Ὀοΐοτο ουοσυ(ἷηρ οἷ8θ9 (πὸ πιδηϊεβίδιοη οὗ αοὰ 
ἴθ (Π6Υ9,---ἰῃ9 Τουπάδιϊοη Ὀθΐοτα ΔΏΥ Βυϊηδ Β6Γ- 
γίοο ἰ8 σοράογοὰ. 80, ἰῃ (69 δῆτα, [6 δδότα- 
Ἰηθῃ8 δοὰ (Π6 ποτὰ οὗ ἀαυά. Φοῦοναίι ἰοῖ8 189 
ῬΘ0}]6 ἤϑοϊ Ηΐβ ποδγῆθβδβ Ὁγ Ηἰς5 ἀπο! ἔς πη (89 
ΗΟΙΥ οὗ ποϊῖθ8. Ηδοτο ἰ8 δοσοιρ θὰ 18} δγτὴς- 
ῬοΪ᾽6 4] ππΐοα τὰῖ [8 6 Ροορὶθ ὑβσουσὰ ἰδ 6 ΒΙΩὮ- 
Ρτίοδὶ. αὐ ἐδὸ ἰδρὶο οἵ βδον-γεδὰ 18 δοσοπι- 
Ρἰϊδοα ἰμ:9 πγπι 1164] {6] ον 5} ΟΥ σοι πη 0 ἢ 
ΟΥ̓͂ (9 ῥσίϑδίβ πῦον {Π6 ἀἰνίηθ 1Ἰαπιϊπδιῖοα οὗἁ 
{1|ὸ βουϑη-ζοϊὰ σληα] οϑίξοῖκ.-- 19 ἰΠγθ6 δἰΐδτα ἴπ 
[86 ἐθταρὶθ οὗ (πὸ ᾿οτὰ, δηὰ ἐμοὶρ δἰχαϊβοδῆσο, 

οἷκ. 6 4]16ν οὗὁἨ Ὀυγηϊ-οοτίης, (μ0 δἰίδι οὗ ἴη- 
ὁ6ΘΏ86, ἴῃ 9 ταθτογ-868ι ΟΥΟΡ (0 δυῖς.-- -ἘἼθ (ὮΤ66 
ΤΟΟΙΩ8 οὗ ἰδ δδποίυυΥ δὰ (μον δἰ ραϊβοδῃοθ : 
(89 δουτί, (86 ΒΟΥ ρῥἷδοθ, δηὰ ("6 Ηοὶγ οὗ δο- 
1198.--Τ 0 ἰδ τοῦ βδογοὰ ἐπίηρβ ἴῃ {Π6 σουγί, δηὰ 
(οὶ δἰ ηϊβοδηοθ: {μ6 Ἰδυθν, (6 τηΐγοσδ, δηὰ 
(89 δἰἴΐδυ οὗ Ὀυτγηϊ-οδονίης.---Ἴὸ ἴπγοθ βδογεᾶ 
(ΐηκ ἰπ (μ.6 ΒοΙγ Ρΐδοθ, δπὰ (μοῖρ δἰ μι βοδῃοθ: 
(89 Δ'ίδ οὗ ἰασϑηβθ, ἐμ ἰδθϊθ οὗ βιον-Ὀγεδα, 
δᾶ (86 κοϊάθῃ οδαηα[ϑϑιίοἷ.---Τ 9 (γ06 βδοτθά 
ἐδΐηρδ ἱπ 89 Ηοΐγ οὗὨ Βοϊῖεβ, δὰ ἱμεὶρ βίηϊ- 
οδποθ: ἰπ9 οδογυθίπι, ἐἰ86 ατὶς οὗἨ (89 ἴδνν, δπὰ 
(89 πιϑγογ-δοδί.-- -Τὴο ἴθ γ60 δοῖδ οὗ ἐπ σοὶ σίου 
[οϑἰἱταῖα: (Π9 οὔεντίης ἂρ οὗ (ἢ πιοϑί γδ]} 80] 
(δἴηρϑ ἰπ ἰδ οουτί, [80 ϑαγγθηάον οὗ {πὸ Βοδαγι 
αἱ ἰδ αἰίδν οὗ ἱποθῆβο. οὔ ὑρτδγοῦ, δῃὰ (86 Ῥτο- 
Ριϑέϊο σοργοδϑηίδιίου οὗ ὁ δαγγεπάου οἵ {86 Ἰϊήδ, 
οὗ ἰδο οχρίδιουυ Ὀιοοὰ ἴον 186 εβδοοϊϊηρ οἵὗὨ το- 

πηΐοῦ τὴῖϊ αοἀ δηὰ οὗ ἃ Υἱβίοι οἵ 6ο4.---ΤῊ)ο (το 
δἰ χυϊβοαίϊοπϑ οὔ βαου 8068: 880 Ὁ} Ε 68 Δ8 Βοταϑί Βίη 

τοηδογοὰ ἰο ἐδ ἰ4)}]Ζ'ό οΥ̓͂ {λ6 σΟΙ βΤΟρΑΓΊΟΣ, 88011- 

β668 88 6 Βγιηδοὶ οὗ {μ6 πιογοιηθῃί οὗὨ ἐμ Βοδτί, 

βϑοσίβοοθ 88 ἃ ἰγρ6 οἵ (89 ζαίατο ρογίδοί βδβοσίῆοα. 
ΑΒ ἰδο σμοταθίτι ΒΟΥΘΥ ΟΥ̓́Θ᾽ (86 τὶς οὗ {86 ἴδ, 

80 ἀοο8 θοά᾽ 5 ἀοαιϊηΐου ἴα (9 πον] ῥτγοῖοοί Ηὶ8 

αν. Ηἰδβ Ἰανν δηὰ Ηἰ8 Θοϑροὶ, (86 Ἰδιῖθτ γορτο- 
βοηϊοὰ ὉΥ ὑμ6 τροσογ-δοαί. ΤῈῈ6 τρογογ-8θ δὶ ἀο- 
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ποὲοδ ἐπα οχρίαἰΐοι οὗὨ (86 δ ΌΥ͂ τηθδὴ8 οὗὨ ἰἢῃ9 
ΒΔΟΡῚ 614] Ὀ]οοα,. Τὴ δ] δν οὗ ἱβοθηβθ βίϑδηὰβ 
Ια ἸὙΔΥ Ὀούνθθη ἰδ αἰίδν οὗὁἨ Ὀυγηϊ-οἴδονσίηρ δυὰ 
{11 τπογογ-ϑοδῖ; [ὉΓ ὈΤΔΥ͂ΘΡ, ΒΥ οἸζοὰ ὉΥ ἐδ6 
ἰβαθῶδθ ({{|6 βδοτὶ σα οὗ ἰδθ 110Ρ8), ἰ8 (80 ᾿ἰνὶπρς 
80] οὗ 8}1} βδουίβςε8.--- 9 ομθ ροϑῆθγαὶ βἰζηϊῆ- 
6806 οὗὨ (6 ὙὙΠ0]6 (6016: {16 δυο] σο-ἰγρὶ- 
68] δυγδηροπιθηίΐ δπὰ δἀμποδίϊ πα] 89 οὗἉὨ (86 τἰϊι 4] 
ἴον (86 ν 8010 δοηρτοβδίϊοῃ.---αα βαοδ ἴῃ 4]}} 18 
δαϊυγοβ οσροβοα ἰο τοιϊϑυη θγβίδηϊηρ: 88 ἱἢ ἰμ6 
ποίΐοιῃ οὗ ἃ Ἰο0α] ἀπ ο᾽] ρ- Ρ]8ο9 οὗἩ αοἂ οχοϊαἀεά 
Ηΐ8 ΟἹ ΡΥ Ο86Ώ66, ἰδ6 ζδε]ϊηρς οὗἨ πο δ᾽οἢΘ 
8 σίνθ δἰ ζηϊῆσδποῦ ἰο ὑπδὲ ποίἰΐοη (1 Κίπμϑ υὙἱἱἱ. 
21): 88] {189 σουτὲ γοτο ἀοδὶ ρποα ἰο ὁχοϊυθ ἰἢ 086 
ὙΠῸ 210 ποῖ Ψ60005, ὙΠ ΘῈ ἰἰ 18 ἀοϑί σποά ἰὸ δἰϊσγδοί 
θοαὶ ([38. Ἰνὶ. 7); 88 ἰζ βδουϊ σεβ Ἴγοῦθ ἃ τηοῦὶ- 
ἰοτίουβ βουνίσο, δηαἃ ἠοΐ Γαι δοσ 6 Θοῃζοβϑίοη οὔ 
ῬονοΡν οὗ δρὶγὶϊ; 88 1 (89 ῥυίθϑίβ γ σθ ἰὸ ᾿ἰζθορ 
1:0 ῬΘΟρΡ]9 [ΔΓ ΔΥΑΥ ἴγοτυ Φοβονδὴ, δηὰ τοὶ 
ΤΑΙ ΠΟΥ ἰγαΐη ὑπ θὰ ἊρΡ ΤῸ Ηΐπ.-- ΤῊ βία βσδηο060 
οὔ ἰὸ ἴοτιβ οὗὨ (06 ἐδΌΘΣδοϊο, οὗ (86 πἰθ}51}5, 
ΘΟΡΘΟἾ ΠΥ οὗ ἰἰο σοΙογδ; υἱά, ἰἕὁ Ιπἰγοάἀυοίλοι ἰο 
Βογοϊδιίοῃ. 

4, Μεχαϊεεὶ, (δὲ Ἰεϊφίους Μαδίεν- ἩΡοΥ ἔπιαη. 
Οἰδρ. χχχί. 

ΤΏ μἹΠ οἴ δτί, οὗ ατίἰβίϊο ζϑηΐυβ, ἃ σἱ οὗ 
αοά. Α κἱῇ οὗ ἀοα ἴῃ ἰῃ9 πδύσγοόνοῦ, Ὀυΐ 8530 
π [Π8 ΜΕ 86Ώ86.---ΤῊΟ οὐ] ἀγαιϊ οι οὗ ἐμ9 ρἰδι 
1111 Ἰοδϑίουυ ἱβ αἰἰδϊποᾶ. Τὴ δϑϑἰϑιδηίβ οὗ ἰδ6 
τηδϑίου- σου κϑη. 0 δΡ(15.᾽8 γοσαίίοη, δκίῃ ἰο 
τθαὶ οὕ (πο ῥγὶεβί.-- -θ 18 οὗἁἨ δυιϊβἐϊσ ουϑϑίϊοῃ : 
ἦι τουδὶ ἴῃ ουοτυ ἰὴ Ῥτοσοοϑά ἔσγομῃ ἰδ 9 ὕππηα8- 
τηθηίδὶ ἰπβουχῃὶ οὗ (6 ψονκ, ἔγοωι ᾿ἰ8 οπὰ δηά 
οὐ͵οοὶ, τοῦ. 7.--Τ9 ΒαΌθΔΙ ἃ8 ἃ σοηάϊ(ίου οΥ̓͂ 
186 Ὀυϊαΐηρς οὗ ἰμ9 ΒΟΥ βδῃ οί .-- Ενϑη ἰἢ9 
τηοϑὺ σομητοη ἸγοΥὶς 18 ποί 0 ὃ6 ῥγοΐδηθα ἐΒγοῦρ ἢ 
[80 πνδηΐ οὔ (ῃ9 ΒδΌρδαί". ΤἈγουρὰ ἰδ 6 Βα αι ἢ 
8}1} (16 ΤΟΤΚΒ οὗ Ὀδ᾽ ον γ8 ἄτγοὸ ἰ0 δοαυΐγθ ἃ ζοβϑίβ] 
σμβδσδοίον, ἃ ϑυπύδυ Ὀσὶ χυςΠ688. 

ὃ. Τῆε Ταδῖίεθ οΓ ἰδὲ αι. ον. 18. 

ΤΉθ56 6 ΤῸ ποί (86 Ὀορὶ πηΐης, Ὀαὲ ἰδ σοποῖα. 
βίοη, οὗ ἰῃ9 οονθηβηί-ἰΣαηβϑαοίΐοη. Τμοὶν ἐπο- 
δἰ ἀΘἀη698: οὗ δίουῃο, δηὰ γοί [1}} οὗ τωγίογίοιυβ 
Ἡγϊηρσ8 οὗὁἨ αοα; Ρῥΐθο68 οὗ γοοῖς, Ὀτϑαΐβ οὗ .ι68- 
Τρ; ἱποχουύδῦϊο ἀοιηδηθ, αοα᾽ Β ἐμοῦ ἴβ οὗ 
Ῥεαςσθ. Οτθ Ἰαῦν, δὰ γοὶ ἔνχὸ ἰδ Ὁ]68, σΟΙΏΡΥΘ- 
Βοηπάϊης δ᾽} ἀυζίο5 ἰο αοἄ δῃὰ ἰο τωϑη.--- Τὴ 
δα ἃ σοῦ οἵ αν, 4 καἰ οὗἨ ἀοά, 8 ἰθϑὶϊ- 
ΤΏΟΩΥ͂ οὗ αοά. 

ΙΥ. 7.2 Βηραεῖ, 9.Χἡ, ἰξ6 Οὐουεπαπέ, ον 16 
Οαοἰώρη αι ΟΒαρ. χχσίὶ!. 

Ϊὰ ἐμὸ Ἀϊβίουυ οὗ (9 Κίηράομι οὗὨ Οοὰα ἰδα 
ΔΙΜΑΥΘ ἴουπα (8 οοηἰγαδὺὶ οὗ τηουπίδίη δηὰ 
ΥΔΙΪΟΥ (Μοβοβ Ἰοϑὲ, δ ἰὺ ψϑγθ, οὐ [9 
τοουηϊαίη, ἰῃ6 τυ} [ὉΡ {89 14140 ΨΟΥΒὨΪΡ 
οὐὁ ἰδ φμοϊάθῃ «δὶ ἴῃ ἰδ στα ϊογ; (ὁ 
ῬτοΟΡΒοίβ ἴῃ ἐμποὶρ ν᾽ βίοηβ, ἐἣ9 ρϑορὶθ ψαγογίης 
Ὀούνοοη ϑΔρΡΟΒίαδΥ δηΐ Ἰορα γ; ΟἸσίϑε οα ἐ}}9 
τοουηΐ οὗ ἰσϑηϑῆρυτναίίοη, [86 ἀΐθοΐρ]68 δἱ {ποὶν 
ἩΠ18᾽ οηᾶ; δηα ἴῃ 8Β66π0 οὗ δρρϑγοαὶ ἀοίοαϊ αἱ 
(86 ἴοοἱ οΥ̓͂ [0 τπηουπίαίη, Γαΐ μον οα ἐμο τί» 
Ὀυγρ, δῃὰ ἰμ9 ἱππαδίίκηι5 οὔ Ζνίοκδα, Οατγ]βίδαί, 
ἜΥ̓́Ὸἢ Παδίεῦ Ῥλιϊρ ἴῃ τ6. γ8}}0 7]... ὙΏΘΠΟΥΟΥ 
[9 ΡΘορὶο ἃτθ τηδϊκίης (Ποιηβοῖνοϑ αὶ σοϊάθη οδ, 
τηγβίογίουϑ Γῆ 55 ἂγθ (αἰκίῃ ας ρ᾽ 866 Οἢ 186 πῃηουἢ- 
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ἰδ΄ἷὰ Ὀείτθοι αοἀ δηὰ Ηΐπβ οἱθοί, ἬΒΘΏΘΥοΥ ΜΟβ68 
ΒΟΘΙΏΒ ΟΠ ἰδ6 τηουπηίδίη ἰο Ὧθ ᾿οϑὲὶ ἰὼ οὐ, 9 
ῬΘΟΡΪΘθ δἱ {}}6 ἔοοί οὗ {Π8 τηοππίαίη ῬΣΘΡΘΥΘ [ὉΓ 
ἰΒοιηβοῖγο8 ἃ κοϊάθῃ ο6]1.---Ηο ἀο]αγοὰ οη ἐδ9 
τηοπηίδίῃ: ἰδία ρ8 ἀο ποὺ τπονϑ 7ᾳ8ϑὲ Θηοῦυ δ [ῸΓ 
ἐπ Βρὶ γἰ ἐπ 8}}Υ 810 κα 8} Ῥθ0Ρ]0. ““Μδ θὺβ κοά8,᾽". 
ἱδ68 οὗ αἀοα. ΑΡοβίδϑυ δ΄ τγᾶγ8 Ὀθρὶπ8 τῖτἢ (9 
το] ρίου5 του ϑἷρ οὗ ἰηᾶμοθβ; ἰὰ 8 ἐμ9 ἢτβὲ βίϑρ 
ὁ ὑμ6 ἀοτγηπασγὰ σοβὰ οἵ προβίαβυ, Ἰμογοίογο, 
αἶδο, (89 Βοοοπὰ σοτηπιδηαπηοηΐ τηυδὲ οΘοπίϊησο ἰο 
ὃ9 αἰδβεϊποῦ ἔγοσα ὑπὸ ἅγδί, Αοοοτάϊης ἰο Βοπι. ΐ., 
ΤΊ ΟΥ̓ΘΟΥ͂ΘΥ, ἰΔΟἸ ΔΙ ΤΥ Γαβ0}8 ἤγοτῃ (89 ἀοτγη σαγὰ ἰθη.- 
ἀομΟΥ͂ οὗ (δθ υ8ὸ οὗἩ δγωῃθοῖθ. ΤῊ ΐ8 ἀο68 ποί ἱπι- 
ῬΙΥ 186 ῬγοΒ  Ὀἱ(Ιοὴ οὗ Θνοσγίΐηρ ΒΥ ΟΪ 6 ἱῃ σθ- 
Ἰἰρίοπ, θὰΐ ἰξὲ ἀοο8 βίον ὑπαὶ 0 Βῃοι]ὰ θὸ γμαὶ 
ὉΠὰ6Ρ {Π6 σοπέγοϊ οΥ αοα᾽ Β ϑρίτγὶι. Βαί ἤγοτη 89 
ΘΑΥ  οϑὺ ἰἶπηθ8 γῥἱοίοντῖαὶ τοργοβϑηϊδίίοηβ οὗ αοά, 
8.8 γ706}} 88 {Π6 γε, σίου ϑεπεγαίϊοη οὗ Βαογϑὰ ἱπηᾶρο8 
ἴῃ βοηογαῖ, Βᾶνο 16 ἰο ᾿ΔΟΪΔΙΓΥ.--- “ ΕῸΣ Μὰ ΠΟΥ 
ποί,᾽ ΤΆΘΥ νὶβὰ ἰο ἀῆοισ ὮΝ θα ἐμ γ οὐσῆΐ ἰο 
δεῖϊευδ; ἈΘΏ6Θ (ΠΟΥ 74} 8 ὈΓΟΥ ἰ0 ἃ Βυρογβίϊἰοα8 
ὈοΙϊοῦ θὰ ὑΠ6 Ὁ οὐρσδί ἰο πον. ΘΚ ῥγίοβίϑ 
ΒΑΥΘ ΔΙ ΑΒ θθο ἱποϊϊποά ἰο μοῖρ ἃ βϑῃβιουϑ 
ῬΘΟΡΪδ ἴῃ ἐμ οἷν ἰθ ΘΟ ΠΟΥ͂ ἰο ᾿πιαζ6- ΟΥΒΕΪρ.---ΤῈὴ9 
Ῥυϊθδὺ ἴῃ τϑῖῃ 866 }8 0 ΒΌΡΡΓΘΒΒ ἰδ ἀοιηδηᾶε οὗ 
[89 ΡΘΟΡ]Θ ὈΥ͂ {88 ΟΥ̓ΑΥΥ ΡΟΙΪΟΥ οὔ τοαυϊτ πα ζγοαὶ 
ΒΒΟΥ͂ΟΟ8. Μβαα ὉΓΪΘ85 ᾿πόύθαβθ {Π|080 ΓΑ ΪΘθ. 
τηθῃ 8 οὗ οἴἶενγί ηρ8 οὗ κοϊ]Ϊὰ δηὰ εἰϊνον δπὰ Ῥϑηῃπῖθθ 
{ΠῚ (ΠΟΥ͂ Ὀδδοῖιθ δποσιθοιϑ, δπὰ ἰπΠ9 ἀδγκοπηοὰ 
Βρίὶ (8 οὐὗὁ {86 Ῥ60}1]90 δοαυΐθϑοο 'π ἰμ6 δχίγοιχθδέ 
ἀοπιδηᾶβ τϑθ ὑροὰ ἰμθι.. ἨἩγεαΐζ Ῥγῖοϑίδ ἐτη8- 
σἷπο ἐμπδί πη ὑμ0 γοαυϊτοιηθηίθ οὗὨ οβοτίη 9 ὑΠ6 Ὺ 
᾿τΡΟΒ9 8 γοϑίγαϊηΐ οἡ {19 ἑἀοἸδίγουβ ῥγορϑηβίίΥ. 
Ταμλίμιξ Ῥυὶοδίβ βδουϊῆοθ ἐμοιγϑοῖγοθ ἴῃ ΒοΓΟΪΟ 
Τεοβίϑίδῃοθ; Ὀυΐ ἰμογ ΔΓΘ Σᾶσγο. ϑθηϑιι 8 ΤΩ ΘΏ 
Ὑ111 τρδῖζο σοί Υἱ θυϊ1 05 ἰο ἔα [86 Βγβϑίθβ οὔ ψοΥ- 
Β.ΪΡ ἃ ἐπουδδαηα ἐϊπι68 σαί μον ἰμ8ῃ ἰ0 ἃ ἐγ 019. 
πο ρφοϊάθηῃ οδΙΓ κρονδ ουὐ οὗἩ {80 πιοιγονὶθδ οΥ 
Ἐκγρίϊδη Βϑαι ΒΟ ἶδπι. Τῆο [8γα 6} 168, 1 18 ἔχτιθ, 
ἀο ποὺ ἱπίεπά, ᾿ἰκθ π6 Ερσγριΐδηβ, ἰο ψουβΐρ [89 
ἰιδρο οὗ (9 οχ, Ὀὰΐ ΟὨΥ ἴο πᾶγτο ἴῃ ἐΐ ἃ Βυπιῦο] 
οὗ οῃογνδῖ. πιπιοαϊαὐθοὶγ, ον ον Ρ, ἐπ 60 ΟΥΥ οαἱ 
“7686 αγό ἰδ γ χοίβ,᾽" ποὺ, “ Τπαῖ 18 8 δγτηῦοὶ οὗ 
ἐγ αοἀ.᾽ Αατοη, οἡ 86 οὐδοῦ Βαπά, ο8}}8 οαὲ 
δηα ΡῬΓοοΪδἰ π5 8 θαϑβὶ οἵ ὕϑῇονα ἢ, 800 ἰῃ ἃ ἀοχϑηθ- 
τοῖο οὶ σίου ἰμαὺ ΟΓΑΥ͂ΘΒ πιο 8 ὑπ 6.0 8ΓΘ ΔΙ ΔΥΒ 
νγο ορίαἰοηβ δὰ ἐνοὸ γα] κί ο.Ώ8: (86 ἱδοοϊοχίαῃ 
(416 ἢ οη6 ὝΑΥ: [80 ῬΘΟΡ]6Ὸ ἰ4}1ς ἰῃ αποίλεγ. ἴὰ 
ι}18 ῬΟΥΒΒΙΡ, 88 ἰῷ Ὠθδίθηΐϑτιη, οἰ οΓ ΘΙ ΡΠ 888 
ἰ8 αἴνοῶ ἰο (86 πον] οδτγοῦβαὶ ἩδὶοΒ ζ0]] ον, 8 
[86 το] χίουβ σογϑη Ὠἶθ8 : θαἰΐης, ἀν πκίηρ, ἀδη- 
αἰῶ, 6(6.-- Θ ἢ οΥ 8. αἰΐογτδηοθ γοθρθοίϊη ἰδὲβ 
ὈΠΒΟΘΙΪΝ οοπάμυοι 8, “ΤΥ ρθορὶθ Βαῦθ 601- 
τυρίοα.᾽" Οοττυρίοα ποὺ Νοιῃίηρ 1688 ἐπδῃ 
ον βίη. “ΤΥ Ρθορ]θ,᾽" ποί ““ΜΥ Ρθ0}]9.᾽" 
Φοθ ον ἀο68 ποΐ γϑοορηΐσο Ηἰ τ βοΪΓ ἴῃ (μ6 οὈ͵οσῖ 
οὗ 80 ἱπηᾶρο- ΒΕ ἷρ, ΥοΣ. 8. ὝΑοἀ᾽ 5 ̓υδριχοπί 
ου ἴδ ροορὶθ δῖον {μΐ8 δοιαὶ ἷν ΤΟ ΥῪ σοὶ] σίου δ 
ΓΒΕ} 74], τοῦ. 9, “οὐ τὴη6 Αἴοῃθ,..... {μΠ840 1 
ΤΩΔΥ͂ ΟΟὨ80116 ἐμ οτη.᾽᾽ ἸΤἷ8 8 {8.9 ΠΟΥΠΙΔ] 60η86- 
4. θη69 οὗ (ἢ ΘΒ ΡΏΔ] ἰγβηβϑίοτιπαίοη οὗ τοϊϊ σίου 
ἰηῖο ουὐναγαὰ ἤοτγηβ: ἢ 086 ῬΘΟΡΪΘ 8.6 Ὡοΐ 800} 
ὁπουρὴ Ποδϊοαᾶ οὗἉ ἱ{, ὑΒ6Υ ταδὶ ᾿πί} Π ]Υ χὸ ἰο 
ταΐη τοὶ  ἰοΙ Β᾽Υ, ΤῊΟΤΑΙΪΥ, απὰ ῬὨΥΒ σΔΙΪΥ.---οἶ 
γν}}} δ κο οὗὁὨ 866 ἃ στορλὶ πλιίοη. Τ86 σα ]ὺθ οὗ 
8. Ὀ600]68 δοῃϑβὶβίβ ἴῃ (μοῖρ σοῖο θ τηθῃ, ὑπ 089 ἰδ αὶ 
8Γ6 αἰ] ἰο αοα; δηά ἰὲ 15. παίαγαϊ ἰο (Ὠὶηκ οὔ 
ἃ ΒΟΙΥ ΓΧ866 οΥ̓͂ εἰϊΐα τη. Βιυιῖ ᾿πμοΓΟΥ͂ ΓΘ) ο σοι. ἢ 
δαραϊηδὺ (ρἰοτίοῖ αὶ οὐθτ) Ἰυἀμπιρηῖ.---ἰπ Δίοορϑ᾽ 
ἰαϊοτοθϑϑίου {89 ἰγὰθ ρυίθϑί ΒΡΡθαγϑ, λί 868 (10 



1τό ΕΧΟΡὕΣϑ. 

ΑὈτδμδτὰ δηἀ 7 υἀ8}} 'π ἷβ ἱπίοτοοβδίου, ἃ ὑγρ69 οἶ 
ΟἸγϑί, ΑΔ 8]1γ818 οὗ ΔΙ οβϑϑ᾽ (ΘΟ ϑ8105. “ 9980- 
γΔ}} τορο;ίοα;,᾽" ἐ. 4., ἰγουχὰὶ Μοϑοϑ᾽ Ἰηἰθγοθβδίοι 
80 βἰϊαδίλοη δὰ Ὀθθῃ ΘΒβθῃ 1 8}}γ δἱιοσθὰ. [ἢ 
Βυτηδη Γορϑηίδησα 8 ΣΑΙ ΓσοΟΓΘα ἃ βθολί ηρ ΘΠ Δη 56- 
ΔΌΪΘΙΘΒ8 ἱῃ (6 Ὁπομβδηροαῦθ Θο04.--- ΜοΒοδ᾽ ἀθ- 
βοϑῃΐ ἤγοπι ἔ:6 ταουμΐ οουιραγοὰ νι ὶν (μΠ9 51086- 
ᾳυθηί ἀοδοθαί, ομδρ. χχχῖὶυ. ΒΗθρθ Μοβββ ἰΒ βδὰ, 
Ἡ Ε11δ6 [86 ροορὶθ Ὀδίονν δτὸ ἢ 118; ἰμ6 70 ΒΘ ἀθ6» 
βοθηάβ νιδ τδαϊδαί ἴδοθ ἰο [86 πιο ΓΩΪ  ΡΘΟΡ]9.-- 
ΤῊ ἰυτα]ῖ οὗ (1.6 ΡΘΟΡΙΘ6, δηὰ ἰδ ἔψο ἱπίογργοίδ- 
ἰαἰἰοπβ οὔ ἰΐ, ἰδ δι οὔ οϑίαδ γογϑϑὰ ἢ νγᾶῦ, δὰ μα 
οὗ [18 πιϑίθν τογβοὰ ἰῃ (9 του κίηρα οὗ τη 0Π᾿ 5 
Βοδρίϑ.--- 86 8᾽ ΔΏΡΟΣ, δηὰ ἰῃ9 ΟΧΡΙΓΟΒβίοῃΒ οὗ ἰΐ. 
Εἰτβί, 89 Ὀτοακίηρ οὗ (89 ἰ80]08. ΕῸΡ βαοἢ ἃ 
ῬΘΟΡΙΘ, 80 δ) 16 ΔΎΘΔΥ, αοα᾽ 5 τονοϊδιίοη 1188 0 
ΤΔΟΤΘ γα]9. Νοχί, ἐποὸ ἀοϑίγυοίΐου οὗ (86 χοϊάδῃ 
οἱ. Βδίμοῦ πὸ γοϊϊαίοη, ἱΥ ῬοΒ5: 019, (Δ βιυσἢ 
8 οἀτὶσαίαγο Εσοια ὑμ8 πορδίϊοη 8 8 0 
χησδὺ Ῥγοσθοα.-- Δ ΓΟῺ ΒΒ ΤᾺ ΒΟΘΓΔΌΪΘ ὁχοῦθο. Τ}10 
ΤΑΙΒΟΥΔΌΪΘ Θσουβ868 οὗ ψ0Δ1 Ὀτίοβί8.-- 86}, {Π9 
τοδῦ ραηϊἰῖνο ἰη δ οἰΐοῃ, τὰ}. 2ὅ8αᾳ. [8 τοϊδιΐγθ 
ὨΘΟΘΒΒΙ(Υ δ (Βαὶ ἰπιο, δηὰ ἐδ ὁ 5ρὶ᾽ εἰ] ΔΡΡΙ]]οαἰΐοη 
οὗ (μὶβ8 ἔαοί. Βυὺ ΟἹΪΥ (μ6 σμοΐοθ ῥϑιεῖ οὗ ἰδ9 
οομαγοραίίοη οδ ἢ ρα Ἶ8}} (86 σοηστοχδίίοη. Απὰ 
(086 ΡῬυπίβτηθπς σοπίϊμυθ8 (0 ὃ6 βδογοά ΟὨΥ͂ 
ἱβγουχὰ τοροαίοθα ἰοἰογοοδβίοη Ὀθίογθ Ο04.--- 
Μοβοδβ’ οὔονγ, τοσρ. 82, δηὰ Φοβ ΟΥϑ μ᾽ 8 ΒΉΞΥΟΓ. 
βυδογίης ἴῃ ὈΔΒΑΙΥ͂ οὗὁὨ οὐ ὁ γ8 18 οοηαϊ(Ἰοηθα οἢ 1} 9 
ΒοΟΡΘ οἵ ἰδεῖν {6]}0 ν- 8 δου. ΕὈΣΚΖΙΎΘΏΘΒΒ 6οῃ- 
ἀϊιϊοποὰ ὁ ἃ ρῥγουὶοὺβ υἱβὶ ἰδίζοι. 

Υ͂. Τε Ἠοαϊβεα Ἰ ρείογαξίοπ οὔ δα Οουσπαηΐ. 
ΟἸαρΡ8. χχχὶὶὶ., χχχίν. 

ΤῊο ᾿ϑγδοὶἰϊθβ ταυϑὺ ὈΓΘΔΙς δ δηἃ τδηάογ, 
ἧῃ ὁγάον ἴὼ ἴμ6 ἔμαίατο ἰο πὰ δραΐπ τμ οἷν βαῖϊνα- 
(ἴοη, ἰο τοδοῖ ἐμ ρῥγοπιϊδβοὰ ἰδηὰ. 80 Ομ γὶβ- 
(ἰ8ὴ8 ταυδὺ Ὀσοδῖὶς ἴοοθο ἔγοιι 86 νου δηὰ ΨΚ 8ῃ- 
ἀδν, ἴῃ ογάὰθν (0 σαΐῃ (ῃ9 πον Ῥαγϑά 80 (Π1η6--- 
πδίΐγο ἰαπὰ). 8ὃο Αάδαι δπὰ ἔνο "δὰ ἰο θη οἢ 
(οἱ Ἰοηρ οἱ κτίπιασο. 830. Αὐγδδδὰ (δπὰ ἐδ9 
Ῥαίσίδγοιβ ΘΠ ΘΓ γ). 80 ἴδ 9 Ομ νι βιΐδῃβ ὕζοτα 
Φοσγυθαῖϊθι. ὅο (6 ΘΓ ἤγοιι ἰδ 6 Εδϑὺ ἐο [86 
οδϑί. ὅὃο {Π6 Βοίοχιηδίϊοη. ΑὨὰ 80 ἔαἰὑἢ αὶ 
δῃρά δραΐῃ. Οοα᾽ δ Βιιζμλοιβ ἰ0 580] γ»788 8. 80- 
Ἰοῦῃ ἰοθη οὗ σγδδθ. (1) Τ86 ῥσγοπιῖβθ οὗ Οδ- 
ὨΔΔῺ ὙΔ8 ἰδ 18 γοηοννοα. Βαὺ (2) πα! σαίίοη 88 
εἰνθῃ οἵ ἀοὐ᾽δ ἔαίπιγο γτἱ᾽ βιιδύοηβ ἀθβίϊπθαὰ ἰοὸ 
αἰϊοπὰ {πρὶν σουγϑθ. 80 (6 τηδῃ οὗ ἴδὶ (ἢ τηυβί 
ὙὙΦΘΠῸΘΡ ἰπ οτάὰον ἰο ὃθ τοδηρι, δυὺ 6180 ἴῃ ΟΡ ΟΡ 
ἴο Ὁθ ραγἤοοίθα.---ΤῈ6 ἰλτοο ρστοδῦ σἢ 8.1 βθσηθπὶβ 
ἑοδὶίοιοα οὐ {π 9 4119 8γ86]1{68.-- Δί ο568᾽ ἱΠ γ99 
τοδὶ ἰηϊογοθβδίοηθ, δηθὰ (ἢ 0 ΔΉΒΤΟΡ [0 (}.601.--Ὁ 
δ μον Β ἑθγοθ χγθαὺ ἐο Κθὴ8 οὗ στδσο. 

1, 71: Ολαεζϊεονδηίβ. Ὅοτϑ. 1-Ἰ11. 

8. Το στοδίοϑίὶ δηα βουϑγοϑί, ΤΊιο [8γα 9} 1068 
τουδὶ κοὸ ἰο ὐδηδδ πίον 6 ῃ ον 8 σοΐηρ ἴῃ 
{π9 τοϊάδὲ οὗἩ ἰβθα. Ὁ. ΤΏΘΥ τυϑί [ὉΓ δ Β04808 
ἸΔῪ οἵ (ποῖ ογπαιηθηίβΌ 6. Το ὈγοΙ Πα ΠΔΥΥ͂ 
ὑδΌογηδοϊο, λίοΒοβ᾽ ἰθηΐ, ἰ8 πγογοά οι οὗ [} 6 ΘΔ ΠΡ, 
Β0 ἐμαί {1186 Ῥ600]6 8619 Ὀ6 Ραΐ π68Γ ἃ βογί οὗ 
Ὅδαῃ (οΥ 1Π6 ἢτγβι ἀεργΓ6).---βοοδαβθ ὑπο  πὶβῃ θᾶ 
ἰο 860 Θοἀ υνἱΐῃ {π6 ΘΥγ88 οὗὁὨ 86}89 ἷπ (ἢ ρσοϊάθῃ 
οδ], ἰὈΘΥ δῦ ΠΟΥ δά ἀδροπάθηϊΐ οη (π6 ρυΐ- 
ἄδμοο οὗ (6 δηροὶ οὐ αοὐ᾽ 8 ἔδοϑ, (89 υἱβίοῃϑ οὗἁ 
Ηἰΐβ ργορῇει. Βοοδαβο ἐπ Υ τνϑβίθα [}}0 ΒρΡΙΘ πο Υ 
οὗ (ἰμοὶν κοϊάθῃ ογαδιδηῖβ ΟἹ ἱπιᾶζθ- ΟΓΘὮΪΡ, 

ὙΠ6Υ πδί ΠῸ ἸΟΏ ΜΟΥ ΔΡΡΘΟΑΓ ὈΘΙΌΓΟ 76 ον ἢ θυ ἢ 
νΓΪΓἢ δἰ ρ]6 ἀθοοταϊϊοηθ. Βϑοδιβθ μον τὶβαρὰ 
ΔΡΌΪΓΓΩΓΙῪΥ ἰο ἰηϑίϊιαιθ (μοἷν οὐγη ἴοσια οὗ ἀϊνηθ 
ΒΟΥΥΪσ6, (ΠΟΥ͂ πϑὺ ΠΟῪ Ἰοοῖὶς ἔγοτα δίδσ, νὰ Δ 76 
διὰ Ἰοηρίης, ἰονγασὰ 8 {Π6 ἰΔΌΘΓΏΔο]6 οὗ Οοὰ.--- 
ΤΒΟ ἱπιρτοϑβίος οὗ [16 ἀδοϊαταιίοη οὗ αοά, “1 υἱ}} 
ποὶ 50 ὕρ ἴῃ {89 τιϊἀ δὲ οὗἨ ἰμ660:᾽ (1) 7:8 ῬΘΟΡ]9 
αἰτὶν 6}. ὑπαὶ ἴὰ νγϑβ δῇ ουὐἱὶ δῃηπουποοιηθηί, 8 
ΡΠ βπχοηὺ [0Υ ἐμ οἷν σαϊ!. (2) ἩΒΟΓοῖ [Δ [80 
Ῥαρὶβηπιθη ἢ [ἢ αοἀ᾽ 58 τοίυβαϊ (ὁ σο τὶ ἴπθαὶ 
ἴῃ (89 χοϊδιΐου οὗ πιο ᾿δὲθ Βρὶ ἰδ] {61} οὐγβδὶῖρ. 
“ΤῊΥ γχοϊϊσίοη,"᾿ Ηθ ΒΑΥ5, “σϑῃηοί γοὶ 6 ἃ ΤΘ- 
᾿ἰκίου οὗ {πὸ ϑρίγιι, ἔοσ ποὺ δυὶ α βι18-ποοκοὰ 
ΡΘΟΡΪο,᾽᾽ ἡ. 4., ἰη σδοίδ Ὁ] 6 δῃηὰ τείγδοίοτυ ἰονδιὰ5 
1.0 ΘΑΔΥ͂ γοξο οὗ (6 νογὰ, οὗἉ (06 βρὶτὶϊ, οὗ Ἰογα. 
(8) Απὰ γοὺ {Ππ6Γ0 γγῶ8 οἰ ΘΙ ΠΟΥ͂ ἰὰ (ἢ 6 Ρᾳη188- 
Ἰαθῃς. Τμο δρί τὶ 4] οοηάϊίου οὗὨ {86 Ρ6ο0]6 οὗ 
αοἀ τγ88 δυσὶ (δαὶ ἐμ6Υ δου]ὰ Ὀ6 16 ΟπἸΥ Ὁγ [μ9 
δΔηροὶ οὗ Οοὐ᾽δ ἴδοθ ἴῃ (86 ἴοται οὗ {δὲ ἰδ 
διὰ {μ0 αἰϊνίηθ ἰοΐζοβδ σϑοοϊγσεὰ ἱβγοῦρὰ [δ 
τηϑΐα οὗ υἱϑίοῃβ. Αἢ ἱπιηηοαϊαίθ δηὰ ππη]ϊπ)- 
ἰἰοἃ χιδπὶδϑίδιϊοη οὗ αἀοα πψου]ὰ παγο βοαίίοροὰ 
δηὰ δηηἱμὶϊδίοὰ {86 Ροορὶθ. Εγθῃ δἱ {86 Οχὶ8- 
(ἴδ Ῥοωίθοοϑί {π6 χοϊϊ σίου οὗ ὑπὸ ϑρ᾽ εἰν ἰηγοϊνοὰ 
(9 ΡΘΟρΪθ ἴα ἐμ ἀδηρον οὗ τυΐϊη. 8.0 8180 ΤΩ ΔΏΥ͂ 
ΟὨν βεΐδη παίϊοηβ Ὦδγο τοδὶ θα [ὉΓ ἃ Ἰος {ἰπλ0 
δυῦ Ρ ππάον ἐθ6 συϊάαησα οὗἁ Υἱβίοηβ, δπὰ (ΒΥ, 
ἴοο, δοὺ πὶ ουΐ Ροϑιιῖνο ἔδα οὐ (δ οἷν ον ρϑτί. 
50 δ'8ο ἰο ιδὴγ Ρτοίθθίδῃηίβ 8 βρί γἰπ18] τοὶ σοι 
..88 ὈδοοΙη6 ἀδηογουβ.--- 9 βδοηίθ 00 ΓΡαυϊτ εν 
ΟΓδιηθηΐβ ἰο 6 ἸΑϊὰ αϑἰὰθ βθοῖ8 ἴ0ο ἤδνθ Ὀδθῃ 
ΒΒροη θα τ βοη ΑΔγΟῺ γγῶἃὅῈ85 οἰοίβοὰ πιὶῖἢ {6 88- 
οοτάοίδὶ ογηδιμθηίβ. ἐ 30 830 ἴπ6ὸ Ὀδῃ οὗὨ ἰδθ 
γον βίο 8] ἐδ ΌΘγ 8016 Β6ΘΙΒ 10 ΔΎΟ οοαΒοά πῖ ἢ 
{89 ογϑοϊξοι οὗἉ 86 ἰδ ὈΘΡΏ 8016 ρτόρορ. Τδα ρου 
δὰ Βα ]9 ἀσροτίτμεπί οὗ π6 Ρθορῖὶο ὑπᾶορ 68 8Δ8- 
ιἰβοιαθης 15 8 ἱπάϊοαιίοη οὗἩ {μοῖν Σο-ἈἀοΡΙΙΟΩ «- 
ΤῊ γϑοοποϊ] δἰΐοη οὗἩ ὑπ6 ἔπ το α αἰΐογϑηο68, “ λῖν 
ἴδλοθ 8}}4}} ρὸ τ (866; “ΨΦεδΒονδὰ (δἰ Κοὰ ἢ 
Μοβοβ ἴδοθ ἰο ἤδοο;᾽ ““Τῆοι σαηβὶ οὶ 866 ΠΛΥ͂ 
ἴλοο,᾽᾽ τον. 20.---ἰἡ 106 ἢἤγβι δσᾶβο {86 ἴδοο 18 (86 
δΔΏκοὶ οὗ (ῃ6 ἔδοσ, {6 υ᾽ϑίου ἔοτιηη (πολυτρόπως). 
[ἢ (89 βοδοῃὰ 6886, {16 αἰδέϊηοίπεδα σοταρτελεηςειδίε- 
πέ88, διὰ 7απιϊϊϊατίίν οὗ αοα᾽ 8 ψοΥ45 (πολυμερῶς). 
Ιῃ 189 τλϊτὰ 6486 1:6 γ6 84] Ὀθῃοϊἀΐηρ οἵ 86 αἀἰνῖηθ 
ΕἾΟΥΥ ἰθ τηϑδηὺ (υἱά. (16 ΘΟΧο6818).--ὀἷαΚ οδϑυδ, (89 
ἔδιιΒ7] ρσαδτγάϊΐαι οὗ (0 δαποίιΥΥ. 

2. Μάοδοδ᾽ ἑἰλτγοε πεὶσ σγεαί ἐπίεγοεδδητῳ εξ ἰοπδ. 
ἕεγο, 18--.-:22. 

19 ἢγϑίὶ μοι οι : “ΒΟΥ ΤῺ ἰὮΥ ὙΓΑΥ͂,᾽" εἴο. 
Αἶδο ἴῃ Ὀ6}41 οὗ 26 ῃονϑ᾽ ΒΒ ῬΘΟΡ]6. ἀδϑπσοῦς: 
ΔΥ ἔδοθ, 88 κυϊάθ ἰο 1}}6 Ὑγ8 7, Β..8}} Ὀ6 ἐδς Πἰνης 
ΥΥΑΥ͂ (908π χὶν. θ).---(ϑοοπὰ ρεϊ οι : Μακο ἴΐ 
ουὐἱάθηι ἐμαὶ Του ΤγβοὶΥ τὺ ρσοϊης ψ] α8, 
Ψ ῃοη ΤῊΥ ἴδοθ συΐϊάο8 8 ὈΘἕΟΓΘ 411 (π6 που]ὰ ὉΥ 
ἀἰδιϊη συ ϊβῃίηρ βίσηθ. Αὐτοῦ: Ὀἰνίτθ δβδοηΐ θα 
[6 στοῦπα οἵ Μοβοβ᾽ ᾿ἰπιθτοθϑβίου δηᾶ βοσαορίβ- 
Ὀ]6Π688.---Τ ϊτὰ μοι ἴοι : [οὐ τὴ 866 ΤῊΥ σἴοτΥ. 
ΤῊ ἀϊνίηδ δῆϑυου : ΟΟἠ αἰ ΠἸΟΠΔ] ββοπὶ (νἱά. (86 
ὀχοζοβϑὶβ). ΟὌΒευτο ἴΠ6 γΧοίυβα] ἴῃ 1[)!6 βββθηῖ, 
δηὰ (ῃ6 δββοηὺ ἴῃ (9 Γοίιβα)] (Θ᾽ βοπιλῦε 9). 
ΤηῸ οἷὰ βαγίηρ: πῃ οαῃμποῖ 86ε6 ἀοἀ νἱοιῖ 
ἀγίηρ. (1) ἔσὰα ἴῃ [86 862896 οὗὨ ἀἰνίηθ τουοϊδιΐου : 
(2) δἰ ννδυβ ἴδ 158 89 οοποοϊψεὰ ὈΥ {π6 Ῥορυΐϊαυ 8ὺ- 
Ρογϑυϊιοα. ΟἿῪ ὉΥ (μἷ8 ἀγίαρ οὗὨ 86 παι αγαῖ 
πιβ ὑπάον τ 6 εἰχοῖ οὗ αοα ἀο68 τηδῇ σοπιὸ ἴο 
εἶν ἔσο ᾿ἔδ --ΟΌποῦνο δον (04 8 ΒΏΛΝΟΓΒ 5 ΚΘ 
1.9 δῶ μοι ΟΠ οΣ Ὀοϊὰον δπὰ Ὀοϊάεσ" δοῦν, 



ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝ ΠΟΜΙΓΚΕΤῚΟ ΔΡΡΕΝΌΙΧ. 

πονονί !61659, σα ἰΐο Ὀοϊάηρθ8 οὗ ἰἢ6 Βυπμδὴ 
Ῥοιἰτἰοα 18 ΘΟ ἸθΔ}}Υ σομίτο ]6 ἃ ὈΥ̓ ἀϊ νη "ν]8- 
ἀοιῃ---δὴὰ ()8ὺ, ἴον 116 ῬΘΕ ΣΟΙ ΘΓ 8 οὐσ σοοὰ. ---ὸ 

Τὸ Ὀδοϊίανοῦ βϑίδη 9 οἡ (6 Γοοϊ---δύθὴ ἰὼ (ἢ 

Ῥτοϊθοι πᾷ οἱοἵϊ οὗ ἰμ6 τοοῖς 61089 ἰο αοἀ, δΔηἀ 5668 

411 Ηἰ8 σοοάπ688 Ρ888 ὈΓ. Νοῖ ἰῇ οπθ βἰηρὶθ 
γον, Ὀὰϊ ρΡίθοθ ὈΥ Ῥῖθ66, ἀο068 (8 Ὀθ᾽ ἴθτον Ὀ68ο]ἀ 
188 σίου οὔ 186 μογὰ. Εἔσϑθα {110 ἔαϊαῦ ἱπιρτθ8- 
βίοη οὔ τὸ πιδηϊ οϑίαιίοη οὗ 180 κΙοΥΥ οὗ Οαοὰ ἴῃ 
116 5ρίιδγο οὗ οὖν 1188 Υἱβίοη τπαιραν ΟΥ̓ΘΓρΡΟΥ͂ΘΥ 
δηὰ Κι} ὰ9, 17 Φοόοναι ἀἰά ποὺ ρἰδοθ υ8 πη ἃ οἱοίϊ 
οἵ ἃ τοοῖ δηὰ μοϊὰ Ηἰ8 βαθιὰ ονϑῦ ἃ8 (6 τοοῖς- 
οἱοἴι5 οὗ ἦογοιιβ γουϊ---οὔ ἀατὶς πὶρα---οὐ οἷ ψῃ]} 
βουσίν ---οὔ ὁ 1141}}ω9 ἔγοοάοπι ἔγοιῃ οδ ΓΘ, εί6.).---- 
Το στοαὶ αἡεγινσαγτά. 06 8641] οὗἨ ΘΧΡΕΓΡΙΘΏΟΘ, 
οὗὍἨ 86 Βουν οἵ ἄσβίμ, οἵ (6 οπὰ οὗ ἴ6 πουῦὶὰ, 

Νοὶ 11} 19 ονοπίτς οὔ (86 νον] ἀο 8]} ὑμ6 Ρ6- 
τὶοάβ οὔ (μι6 νγογ!ἃ Ὀδοῖς ἴο 1.18 πιογηΐπρ οὐπλ0 (τ ]Υ 

ἰο ᾿ἰφῃι. “Αἱ ονθηίηρ ὑἴπιθ Ὁ 8.1.4}} Ὀ6 ᾿ἴριι, ἢ 

ὃ. Τῆε Τῆγρε στεαί Τγαπείογηιαίίοηδ οΓ ΑΠσῈΡ ἰο 
Ογαοθ. Οἴιδρ. χχχίν. 1-80, 

ἃ. Τα σίλι 97 πεῖο ἰαδὲο8 οΓ (δε ἰαιο, μα ΘΟὨΠ60- 
ἰΐϊοη τ ποϊσ Μοβοδϑ᾽ σο-ορογϑιῖοη 8. ΤΩΟΤΘ 
Ῥοβι εἰ νοῖγ Ὀγουρῶν οαἱ. Ὁ. ϑίηδὶ ρον ἃ ὉΥ 
Φεοθοναῖι᾽ 8. Ῥτοσϊδηιδιίοη οὗ Ψοιιονα Β᾿ 8 σγα0θ. 0. 
ΔΙοβ68᾽ ϑηϊπίης ἴδοθ ὑροὸὰ δἰ8 τοίιγη ἔγομπι {89 
τωοπηϊαΐη ἢ [86 6 ἰ8Δ0108 οὗ ὑπὸ ᾿4}07.--Ἰ 9 
ὨΘῪ ἴΔθϊας οὗἩἉ ἰδ Δ ἰπ {Ἐπ οἷν τοϊαιίοα ἰο {89 
ἔἤτβι. (1) ΤΉΟΥ δ΄0 88 ἴο σοῃμίθηΐθ ΘΒ ΓΟ] Υ 1111 
186 ἤτβι, 18 [Ὁ ποι δίηρ δὰ αρρϑηθὰ ἴῃ (ΒΘ τηθϑη- 
εἶπιΘ. (2) ΤΏΘΥ δγὸ ποῦ ἰκθ ἴπ6 δγϑί ἰπ ἐμοῖς 
τοϊαιΐοη, ἔθου ΠΟΥ͂ ῬΥΘΒΌΡροΘΘ (6 ΔρΡΟΒΙΔΘΥ͂ ἰδαί 
[88 ἰδ ρίδοο. Ἦδποο (Π6Υ͂ ΒΓΘ βιρρίοπιοηιοά 
ὈΥ 18 ργοοϊαπιαιΐοπ οὔ στασθ.---ὐὐδλουαλ᾽ 8 σταπά 
»τοεϊαπιαίίοπ οὗ υελουαλ᾽ 8 σταοε. ΦΦοιονδὰ Ρτο- 
οἰδὶπιοὰ ποὺ ΟἿΥ Εἰ Ἶ5. ἰὰνν ἔγοιῃ βηδί, Ὀὺὶ 8180 
Ηἰ5 σγαοθ. Ὅθθ δἰϑίοτυ οὗ (8 μοὶ 185 δὴ δίϑυ- 
ὯΔ] ἰφϑι ΠΟΥ͂ ἀραΐϊηϑι 4}} αἰβιουοηϑ οὗ (89 Ο]ἃ 
Τοοδίδπιοηις ΦοΒουδῃ, οὔ 86 ἰανν, οὗ ϑίηδι. Π|16- 
αΐθ6 {16 ΘΥΓΟΏΘΟΙΒ Ὠοίΐοη οὗἨὨ ΤΠΛῊΥ̓ ΔΥΟΤΔΌΪΝ ἰη- 
εἰϊηρὰ τὸ 186 οδυγοῖ αὐὰ ἰο ΟΠ γί βιϊδηϊ γ, ἰδ δι 
Βἰηδὶ 80}} (86 ἰδνῪ ῥγοοϊδίηθὰ ΟὨΥ ἃ ΟΌΓΒΘ, ἷ8 
σοτγγθαοῖοϑα ἴῃ {μπΐ8 ἰβίοτυ. Τσυθ, ιἰ8 σταηὰ ρτο- 
εἰδιαδίϊου οὗὁὨ ρύϑδα ἀο68 ποῖ πηι} [86 Ἰαν, }118- 
ιἷδα. δηὰ λυ αηιοηῖ, Ὀαὺ ἴν Ρμὲ8 {μἰ8 τουϑ] λείου οὗ 

οὐδ᾽ 5 δαυογιν ἰπ τη6 τὶ σὺ Τχΐ.---Ἴθ ὑννὸ Ῥαγι 8 
οὔ {6 στδιηὰ ργοοϊδιμαιίοη οὗ ) ϑονυδὴ ἔγοτα δἰηδί. 
Τι6 ἄτγβι ρϑγί, οοησογαΐης 6] οΥ μ᾽ 8. ΤΩ }] 1688: 
τιοτοϊίαϊ, κνδοίουβ, ἰοης- δι δον, εἰς. Τὴθ 890- 
δοηὰ ραγῖ, οοποογπίηρ ἢ 8 ΒΟΥΘΡΠΥ: Ηθ ᾿οὲ8 ΠῸ 
0Π68 39 υπριιη8804 (πη 80, ποί ἷπρ ππριι }8}164), 
δηὰ τυἱφ1(5 (η6 τιϊϑάσοα οὗ λίμοτα ἀροη σὨ]άτοη 
δηὰ ομιϊτοη᾿ 8 οἰ] ἤγοη, εἴο. (υἱά. σἤλρ. ΧΧ.).-- 
ΤῊΟ (πτοοίοϊά οσργθββίοη ἴον 80 ογαΊ 0688 οὗἁ 
δῖη : ΕΠ  ἔουχῖνοβ ἰπΐαυϊ (ρον ΓΒΟ ἢ 685), ἰΓ5Π8- 
ετοβϑίοη (Δ ροβίαϑυ, ἀθβογί'οη), απὰ βίη (δἰ 1 το). 
---Τίι6 ϑατγρτῖβα οὗ (9 ἰανναίτον, (ὁ υυἱιοῖ δύ {π18 
τηοπιρηὶ 5: ηδ] 88 ὨΘοοπΊΘ ἃ ἰὮΓΟΠ οὔ ᾳτ8060:; δηὰ 
1115 πα πιὉ]9 ρτοβίγαιοὴ δπὰ διογαιϊΐοα. ΟΟΏΡΑΓΘ 
ΕἸ) 185 φοϑίογο, σ]θ 9 ΘΠ ον ἢ Ῥαβ986α ὈΥ͂ Ηἷπὶ 
αἰτἢ ἃ 811}}, απ18}} γοΐσο (1 Κίημη χὶχ.). 
Ἔσχροσγίθηοθ ΜΟοΒ68 δοπη68 ὈδΔοὶς Οη66 ἴΠΟΓ9 [0 ΕἾ8 ρ6- 
(ἴοη, “ ΦοοΥ δῦ, κὸ τὶ 5, ἴῃ (Π6 πιά ϑι οΥ̓ .}5 ᾿᾿ 
ΦοῦΟΥΔ ΒΒ ΓΘΆΒΟῚ [ὉΥ ποὶ ἀοΐπρ 8ο. Υἱζ., ἐμαὶ Ηο 
οδῃποῦ (Ὁ ἰπ (89 πιϊάἀβί οἵ {ἰϊ6πὶ Ὀδοϑῖι56 ΠΟΥ ἈΓΘ 
8 8{18{-ποοῖοὰ ρΘΟρἾθ, ΜΌβ68 γΟνΟΓΒ68: 81 Ὀο- 
σϑυβο [ΠΘΥ 8τθ 51} - Πϑοῖζοιῖ, "6 ὕγηγβ Φϑβονυλῆ ἴο 
Ευ νὶὰ8 τθ6γι. Ηᾷ δἰπιοϑὶ ἴογζοίβ [0 δὺ 1} 6 

Αἴδον (19 
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Φ ΠΟΥ} 5 Οἰτδοῖον ἃ5 αν ρίνοῦ ὑπάον (ἢ 6 1η1- 
Ρτοββίοη οὔ [πθ ργοοϊδαιδίΐοι οἵ σῦδοθ, 8 νγ88 8180 
(89 0886 ὙΠ} ΤΩΔΗΥ͂ αἱ {{Ἰ το οὗ (6 Βοίογῃδ- 
1Ἰ1Ἰ0Π, Δηα 88 ἷβ 8.}}} οὔιθη [6 ὁ486, ὙΝ ΘῈ ἴΠ6Γ0 18 
ἃ ἀοβοίϊθηου οὗἉ βρί γἰϊὰ ΠΥ. θαι Φομονδῆ, τ ἃ 110 
ἀφηγίηρ ἴμ6 Γοαιϊε8ι, οἵου 8 ἃ τοῖν σοϊῃροηδαιίοη. 
ἰπηϑιεδὰ οὗ (πὸ αιιοὶ γεἸφίοη οὗἩ [9 Βρὶγὶῖ, νυ Βἰ δἢ 
οϑδϑῃπού γοὺ οοπι6, (ΠΟΥ͂ ΔΘ ἰο 06 αἰδιϊηρσιυ 6 ὈΥ͂ 
ἃ ταπὰ χο]ρίοη οὗὨ πιῖγϑοϊθθ (Ὁ ΒΟ 185 ἃ ΡΓΘΓΘ- 
αυἰδίῖο οὗ 89 ιταγὸ νοὶ] σίοα οὔ {ἰ6 βρίγιι, ἴὰ μῸ 
ΒΘ6Ώ80 ἃ ΘΟομἰΓΔαϊοιίοη οὗ 10), Βυὺ (80 χγοδί 688 
οὗ {18 Ὀγοπιΐ80 5 Ἰιϊθἃ ὈΥ 1116 ἀριμη 48 Οἢ 
ψοΐσ (6 ἰοσταιο σογοπαπὺ 18 Του οα, γογβ. 
11-26 (υἱά. (90 Ἔχοζ68185).-- ἰὴ οοποϊαδίοι ἰΐ ἰ8 
8814, “ ἡγῖιο (ποὺ 1686 ννόογαβ ;᾽" ἴον ΘΥ̓θΥῪ σοῦθ- 
ἡϑηΐ πὶ Θοά, ΘΒρθοίΙ Υ (8 ΟΠ6, 18. 8 ΥΘΥΥ͂ 
ἰοδηΐίο {1 0..-- οϑεδ᾽ τιατυείοιδὶψ οχαϊίοὰ πιοοὰ 
οπ (δε πιοιπίαϊπ. 8 ἔογ(Υ ἀὰγ8 δῃα πᾳ λ19, νυ ἃ ἷσ ἃ 
ἌΓ ἴαϑί- ηγ8 ΟἾἸΥ Ὀδσδι180 ΠΟΥ͂ ἀΓ6 16 8(-ἰἀγ8 
(υἱά, Οοπιπι. οα Μαίί, ᾽ν.).---αραΐη ἀρη τνοτ8. ΤῈ 
ἰὰνν ἰηΒη (6 ὉῪΥ δ᾽ πιρὶθ, Ὀὰΐὺ ἴῃ 108 ΥΘΥῪ 5 ΠΡ] ΟἿ ἐγ ἰῃ- 
Βαϊ οἷν ρῥτγοίοπηά.---Τ 6 ρ]οτίουβ ρἰοίατο οὗ Μοβ88 
ἀοϑοθαάϊης ἔἴγοιι {μΠ6 τιοιηΐ, Οοιῃρατγίβου οὗ {85 
σὶτἢ 89 γί ἀθβοοηί, Τ86 βἰἰαϊΐοι 185 πη ροὰ ἴα 
ἔννο ΤΟΒΡΘΟίΒ : {Π6 Ρ6ΟΡ]6 ἢδᾶγο σοροηίοι, πὰ {6᾽10- 
νὰ 88 Ῥγοοϊδί πιοὰ Η 18 στὰσο (αἱ (Π 8 ἅτβί ἀδβοθηΐ 
ἴΘ ΤηΔΥ͂ ἢαγα ἢλά, ἰο βρθαῖς ἀοραικιῖσα! ἐγ, 1} 6 
δι8 ρτίπιμδ ΟὗὨ (ἰχ6 δ ἴῃ πϊπὰ ; δἱ {18 ἀοϑοθῃὶ 
μβθγὸ γ͵χὰαὰβ ἃ ργοϑϑηϊίοηῖ οὗἉ (Ἰι6 ἐδμα (ογίϊμα; 1180 
4:8 ϑεσιιπ τι ᾿6 ΡΥΟΌΔΌΪΥ 84 ἴῃ ποΐμ ἃ Ὀοι}} {1π|68). 
Ηὁ ἀϊά οἱ Κηον ἰπαῦ {116 5Κίη οὐ 118 ἔπι ϑ β!}) 09. 
Τῦο οδροί οὗὨ 8158 βῃϊαΐηρς ἔλοο, νον. 380 84αηᾳ. ΕῸΓ 
119 ρϑορὶθ (μΐβ γσοδοοίίΐοη οὐ Μοβϑβϑ᾽ ἱπιογσοῦγΒθ 
σῖτα 46 οναιν βοθηχθα δ] τοδὶ ποτ ρα ἰ ἦν τμ Δ ἢ! 
(89 ρἱοοιιῦ οχρυθβαίοπϑ οὗ ()}0 ἰδτῦ, ΕὟΡ (89 
ΘΟ ῬΘΟΡΙΪΘ 8ηὰ [ὉΓ τιιὶθ Βϑη 5. ὉΠ 1{1658. ἴῃ 41] 
οἾἶ48865 (ἰἷ8 ἰ8 8.}}} (ῃ6 δα86: τῃηοπηϑίΐὶσ τὶ 68 
Τί ἐμὴ ΘΥΔΏρ ΘΙ] ο6] ἸΟΥ͂ (σοι. 2 (ον. 1}1.). 
ΜΠ δυο ἃ τϑαϊδηὶ ἴδοθ βίου ἃ ργθδο ιου8. 65ρ68- 
οἶδ} ἀοβϑοθηὰ ἤγοτῃ: (6 ρυϊρὶῖ. Βαῖ οιν πὴ γ 
ΑἰκοΥ τ τὰβ ἈΡΡΟΔΥΡ 858 ἴΥ ἰΔΟΥ Βαὰ βροϊθη ἰῇ ἃ 
βίδίθ οἵ βοπὺπιηϑιη Ὀ}}}8π| ΟΥ̓Δ ἰδοι (ἴοι18 ΘοΒίϑβυ. 
Βαυῖ νι Δ}} 189 δι 08 64] (π᾿ ἔδεὶϊηρ αἰνναγβ ἷϑ, 
“Ηον ἸΟΥΘΙΥ ΔΓῸὸ {1|ὸ ἴδοί,᾽᾿ ουϑὴ 89 ἴροι, 511}} 
ΤΟΥ {ἢ 6 Ροδοοίῃϊ ΒρΊ ἀοΥ οἢ (16 σοι ΘΏ8ΏΟ66. 

ΥΙ. Τ7Τῆςε Ἐγοορέίον ὁ ἐΐα Ταδεγπαοῖο. 
Ομ ρ8. χσχχυ.--χὶ. 

Τὴ6 ογροίϊοη οὐ 89 ἰδΌΘΡΠ8ο0]Ϊ6 ῬΤΘ. ΒΡ ΡΟΒΘΒ 
(8:9 γοϑίοτγαιἱ η οὗ (.)} 9 σουθηδπὶ Ὀρένγοου 96 ονϑὴ 
δηα Ηἰἷ8 ρθορῖθ, δηὰ ἱποτγοίοτο 86 ἰαίορτΥ «οἴ 
[86 ἐποοοσγαίο τοὶ σίοη. 18 ρτογθαι ϑῖιθ 18. ἴῃ 
Βυ θϑίδησο [1 Π]]οἀ δὶ ΘΥ̓ΟΡΥ ογθοίΐοη οὗ ἃ ἢοι8θ 
οὔ αοἄ. Βαΐύ ἐἰοτὸ ἂγὸ βρη ὰ (θα ρ]69 τν μϊσὰ 
ΓΘ ἴῃ 8 {γ10 56η80 Τουπηἀθἃ οἢ ἰδ ἀφοΑΥ δηά 
αἰϑῆχυγαίίοη οὗ γοϊϊρίοη ; δηὰ {8 ἰθπάθηοῦΥ ἴο 
ϑσ ἢ οδίπ Ὁ] ΘΠ ηοπί8Β ἈΡΡΘΑΙ8. 50 ἴπ ΟἿΓ ΟἾη 
ιἰπ|6.---ἈἨἜἣΒὨ6 (ὮγΘ6 ρατί8 οὗ {ἰν 0 Δ Ό ΘΓ 8016 μᾶγ9 8, 
Ρουδποηὶ δἰρηϊδοαπού: τ 6 σουγί 15 σοπιϊπιιοὰ 
ἴῃ ὑπὸ γτόοτῃ [ὉΓ σαί ἢ ΘΓ 166] }πδίγιοιίοη, ἴῃ ὈλΡ- 
ιἶδπι δῃ σοῃγπηηίίοη : [ἢ 6 ΠΟΙΥ ρἰποο 15 γοργο- 
Βθῃίοα ὉΥ͂ 116 πηατο βηκὶ {Π|0 ΒΟΡΙΊΟΠ; τἢ9 ΗΟΪΥ οὗ 
Βο] 68 ὉΥΚ {16 την π ΙΓ οὔ Π6 οῃοῖγσ. Τρ τηραϊΐο- 
γαῦ οὔ υτοῖι βου ρίνῦ [0 58π|. ΟΥ̓ {ἰν6 σον αρηΐπ, α9 
1 ἴὺ ψοτο δὴ Οἷὲ Τοοιηπιοπὶ Το] ΟΥ̓ ᾿ο] 168 ; 
τποάογη Ῥγοί οϑίβη ἴ5γὰ [6 π5 (0 τοήπσο [ἢ 6 αἰνοὶ Ὁ 
ἴο ἃ ποῦ ρητγί οὔ ἢ παν βπι| ἴὸ 8015]. ον τ οἢ 
αἰβοὶ ῥ᾽ 6 απεὶ {Π| Ὲ ἀκ ποίη Ὀρψθοι δἰ ογϑ 
δηα σοϊμιμ σι 5.---ἶθ 6. δαοτοὰ ἔοσϑ βυωθος 
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᾿ΐσθ {πὸ Ἰεχαὶ ογαἀϊηδησοβ οὗ (6 Κη σίου οὗ Οοὰ ; 
1}}86 Βδουδὰ οοΐοτθ ΒΒ 0126 116 τηοο9 δηα οὁ18- 
γαοῖογϑ ψϊο δηιδίθ ἰμ8ὺ Κἰηχάοπι (1.6: 
Βα οΙγ, ῬαΓΡ τσεσουαὶ βριθημαοΥ, βοδυ]οϑίξξ ]οοιυ 
δη ἀδγοιίοῃ, Ἡ ΒΘ ΡΣ Υ δηὰ σἱιθουΒη 688). 
θη {16 σοηϑιϊαθῆϊ ρΡαᾶτίβ οὗ {8μ6 ἰδ 0}9, υἱα, {116 
οχοροϑὶβ, ΑΒ 9 ᾿Όθγηδοὶο Ὀθοϑῦθ 8 ἰθιηρῖο, 
Βο οὐρῶι 6 ἰθΘ}019 ἰὼ ὑπὸ Νὸνν Τ᾽ δβίδιηθηϊ (ἰ πη 68 
10 ὈδΘΟΠΙΘ Αβϑίηῃ ἃ 8᾽20}]6 ἰδΌΘΓΩΔοΪΘ (Α1η08 ἰχ. 
11, 12).-ήηθ ἱΔΌΘΓΏΔΟοΪΘ 88 ()6 οὐ! ἢ] 2ῸΓΠὰ 
δὰ το μογ οὗὨ 4}} ἰσὺθ ἰθρ᾽68, ομιγοί 68, 6[18- 
γ618, δηά Βουδβεοβ οὗ Ῥγαγογ. ΑἸ} χοϊάθῃ ὑμὶπρ8 
ἀδηοίο ἐμαὶ τι ἰοἢ 18 Ῥυγα, ρογιηϑηθηί, Θίθγ Δ]; 
811] ΒΒ: Υ  ὑμίηρδ, ἰδὰὺ ὙΒΊΟἢ 19 νϑὶυδὺϊθ δὰ 
εἰϊιοτὶης ἰο δυιδὴ τἱον; 84}} ὈσΤΆσΣο ἰδίημ8, 
ιδλ νυ Πισ 18 Βίγοηρ δηὰ ἀπ τ 016. 

1. 76 ϑαῤδαιὴ α8 ἰλε ρτίπιε τεφμῖδιίς 9} αἷ γζεδί- 
υαἷς, αἰΐ τοεἰφίοιιδ ζοίἰοιοδίμρ, αἰὐ Λομδες ο,Υ7Ἱ Οοά. 
Ἡ ιουῖ (6 δα Ὀαίμ, 0 οδαγοῦ. ΟἸΙ. χχχν. 1--8. 

2. Ῥοϊωπίαγιεδα, αϑρϑοΐα!ν (Π6 γοϊΠΙΔΡΥ οἵ- 
ζογίρϑ δηὰ σο-ορογδαίίοη οὐ α]}, 18 6 Ὀ85185 οἢ 
ν Βσἢ {116 Ὠου886 δῃὰ Βοσυΐοο οὗ αἀοἀ ἀγὸ ἑουπάοα, 
γοτβ. 4--.9,. 

8. ΟὈπδϑεοτγαίεα ατί ἔῃ ἰδε δεγυΐσε Ὁ τε σίοπ, γ 618. 
80-8ῦ. [τ 1΄1Ἀ6. ποὶ ἰἰβ6]7 σοϊρίοῃ. Νοὺ ἀοοϑ ἱΐ 
ἀοτλΐμ θοῦ ΟΥ̓́ΘΡ Γοὶσίοη. Βυὶὺ ἱξ 8 8180 ποὶ ἀϊΐ- 
γοσορϑὰ ἔγοιῃι σοὶ κίου, Ἰοδϑί οὗ 84}}1 μοϑῇ]ο ἰο Σί. 
Τττλογα] ραϊπίϊος, τυδίο, ΡΟΘΙΤΥ: (86 τηοϑί οὐϊ- 
ΟἿΒ ΙΠΟΟΚΟΥΥ οὗ ἰγὰθ δῖ. Ττυθ δὶ πὶ 18 
ἌΟΣΚΒ, ἃ τοδί σὶπ οὗ αοα. 
ΤῊ ΠοΟΌΪΘ ἰῃάθιγγ οὗ ἰὯῺ9 ἰδ ΌΟΥΟΥΒ ΟἹ (ἢ 6 

Βουδο οὗ αοά, χχχνὶ. 1-7, “ΤῸ ρϑορὶθ Ὀσίῃς 
(00 πηι },᾽᾿ ἃ ΘΘΏΒΌΓΘ, δηὰ γοῦ 8 ῥΓΔΪ86. 

4. 7ΤΥε »τεραταίζοπ 9 ἰδλε αισεϊζἴησ, ὙΘΤΒ. 8--98. 
ἈΑσσοτγάϊηρ ἰο 89 ἀϊνίηο ἰά68, 86 δὺὶ τῦὍ8β ὶδο 
Βγϑί {πἰηρς, 86 ἀπο! Πρ ἰπὸ 1.81. [ἢ (86 Βυμδη 
εχϑουίίοη οἵ ἐΐ, {πλ6 ἀν 6 ]]} πη ς; (4.68 ρΡΓΘΟΘάΘΏ66. 

ὕ. Τῆς αγὰᾷ, χχχυὶϊ. 1-9, Τὸ βίδγοβ οὗ (89 
ΔΙ: [06 ΔΥΙΚ ἰ8 ἸΥδΏΒροσίδ]ο, 1 8 ποὺ 8Ό8ο- 
Ἰυ οἷν ἄχοα ἴο ΔΗΥ ρμἷδοο. Τὴ σμβογυίτη, τ ΒΘ ἢ 
ῬΓοίοοί ἐδ Ἰατν, Γοργαδϑηὶ (110 πα διαθηία] ΤΌΤΤΩῚΒ 
οἵ Οοἀ᾽ 5 βονογοΐβη γσυ]ὸ (τὸ οογιδΙ ΠΥ ποί ΓΟΡρτο- 
Βοῃίαιϊνο ἔοτιηβ οὗ ἰογγοβι ταὶ ογοηί υγ 09). ΤῈ 
οδογυ δῖ ΒοϊΪὰ ΒΨΑΥ ΟΥ̓́ ποῦ ΟὨΪΥ (6 ἰδ, Ὀαΐ 
ΘΒΡΘΟΐΑΠ αἷβο ἰλ6 τροτογ-ϑοαὺ ([1 6 605Ρ6]). 

0. 7446 ἑαδίε, γοτϑ. 10-16. Α (80]6 ἴῸΓ Ὧἢθ8- 
ΥΘΗΪΥ [οοὐἀ (οοτδί Ὁ ποὶ ἴῸΓ μὴ ὙΓΟΓ ΚΒ). 

1. Τλε οαηαϊοδίϊοῖ, γοτβ. 11-4. Ὅ|16 ερὶ τ! 4] 
ἥονον οὗ οαγὶ} Δἀογθὰ ὙΠῈ (μ9 Βρὶ γι] βίδυβ 
οὗ Ἰιδᾶγϑη. 

8. 7}: αἰίατ ο ἱποέηδέ, σουβ. 2δ-.-28, Τὴ ῬΤΔΥΘΥ 
ἀμ6 Ὠδαγὶ ἰ8 ἀϊββοϊγϑ, 88 1 σγοσο, (του δἰ 8, 
ΤΟΙ ΠΟΙἸΟΏΒ, ΥΟΥ 8, ΒΟΙΏ6-5: οἴη 688, δηα ἰθ68 ΣΒ, 
ἷπίο ἃ οἰουὰ οὗ βλοκθ δβοοῃάϊης ἰο Οοά. 

Ὁ. 71 αποϊμίϊπφ οὐδ, σου. 29. Ξγτο] οΥ̓͂ (89 
βριγῖι, τ]ὰ, βοῦθ δὰ Ἀϑα! ορ; Ὀυτηΐης, 6οη- 
ΒΕΠΊΪη, τοδηΐϊης. οβίχηρθα ἴον (0 δῃοϊηϊίης 
οὗ 4}} ι11ὸ οὈ͵)θοίβ ἰπ (6 Βδποί ΠἈΓΥ͂, δίῃσο δυο τγ- 
ἰδῖπρ 18 ἴο Ὀ6 δοηβϑογαιοα ἰοὸ 1Π6 ϑργὶϊ. 

10. Τὴδ αἴἰίατ 9. δωγπί-οῇεγίησ, χχχυῖϊὶ. 1--. 
ΤΙ ρ]ασθ ἯΒ6ΥΘ [ἢ6 ἤτο οὗ {μ6 αἀἰνὶπ δι ΒΟΥ 
ΘΟΠΒΌΙΩ6Β Παπιλη ΟἸδοτίηρ8 15. 8 ΠΟΙΥ ρμἷδλοο. βΒυὶ 
ἢι 19. ἃ ν]]ὰ ποιΐοα ἐμαὶ 1ὑ δἰρηϊῆθβ 1[π 6 τα οὗ 
116 }}, οὐ Ῥϑγσβδηῆοο ἰδ ἤγθ οὗ "0 ᾿ἱπαιϊβι(οη. 
ΒΔΓ Β 6 παὶρὶῦ τὸ ἱηνοτὺ {Π6 ἐπΐπρ, 8π'} 866. δύθῇ 
ἵπ (6 ἅτο οἵ μ6}} ἃ νουκ οὗ ἀϊνῖπο σοπιραββίοι ; 
γοὶ ψγ το ποΐ (0 Οὐ] οταίο {Π6 αἰπιϊ]ησίίοη : ἢτγα 
οὐ Τπ9 Ἰονίηρ, πὰ ἤτα οὗ {π6 πα ϊοῖα), νἱβι δίϊοη. 

11. 7} πτὉ’, απ α Ιλ πιίττοτβ ὁ ἰδλε τσοπιρη ΟἹ {8 
δὰδε, Σχχνυὶϊϊ. 8. Τὸ ρῥγίθϑιϑ, ἰκ 186 πΟΠΘΏ, 

Βῃου]ὰ ρῥγοϑοπί ὑἐμοπιβοῖνοβ ἢ 8 ΨΟΣΙΒΥ͂ ΤΙΏΔΉΏΘΡ 
Ὀοίοσγο ἀαοάἂ; μο806 ρμυτγίδοά ἔγοιη ἰὴ ἀπδβὶ οἵ 
ὙΟΥ] ] 1] 688, (ἢ 086 δαοτποὰ || ἃ οομϑβοοσζδαίϊοι 
νν ΒΊΘ ἢ ὁδὴ ΔΡΡΘΔΡ Ὀδίοτο 6 ογϑδ οὗ αοά, 

12, 7ὰε οομγί, γοτβ. 9-20. Τὸ σουγί 8 Ιατροῦ 
π8ὼ [6 ΒΔΠΟΙΌΔΡΥ ; ἰΐ ΘΙΛΌΓΔΟΘΒ ἰδ ποθ. Βαϊ 
ἰμβηαι οἶδα) ΓΘΟΟΖΏΪΖ68 ΟὨΪΥ γαπεπι πᾶ φγοΐζαπιωπηι, 
Ὧ0 ἰηἰογιηθάϊαίθ (ΓΘ Ώ 8: 01 00.8] Βρ866; γαῖ ἱΐ ἀδϑαιδ 
᾿ἰ89]ζ 8016 υἱοϊθῃιν ἰο ὀχίθηάὰ (8 ἥαπεπι οὐδοῦ δἱΪ 
ΒΡ80Θ, δηὰ σοποοῖῦοθβ (δαί ἰὑ ΡΥ βίου Β {86 οουγὶ 
1861 Ἰηἴο ἃ απεπι ὈΥ 115 τηϑυῖζοῖ [ὉΓ βδοῦ  ἤσθβ. 

18. 7Δλε εδ(ἰπιαίϊοη ὁ (λε ἐχρεηδεδ οΥ ἐλ δαπείματῳ, 
γοΓΘ, 21-8]. (ΓΟ ῬΥΓΟΡΟΥΙΥ, σμυΓΟΙ -ἰαχοβ, 
σ᾽ ΣΟ -δοσουηίβ, ἴπ6 ΤΟΥ ΟΥ̓ ΘΒΌΤΟΒ- οὶ (δοίβ, 
βου ϊὰ 6 Κορὶ ΔΎΔΥ ὕγοτῃ (89 οοπίτοὶ οὗ ΒΊΟΣ Υ- 
ΟὈ 68] σδρτῖοθ δηὰ ΒΥ ροου 68] τηΐθα8θ, δηὰ 6χ- 
ἐπ σεὰ δηὰ οοπβοογδίθα 88 ἱζ Ὀθίοσο (μῃ6 6γ08 οὗ 
θοα. 

14. Τὰε »τίοειἷϊν σαγπιεπίε, χχχὶχ. 1- 3]. 
16. 7Τλε εδοτιρίεἰΐοη οΓ δε τοοτὲ, ἀπά ἰλε »τεξεπία- 

ἕοη Οὗ ἐ], γογβ. 82-. 41: Τῆθ ἸΟΥ ΟΥ̓́ΟΡ 8 760]}- 
Βηΐϊβοα Βουδο οὗ Θοά. Τ8ο ἱπαρὶ τϊηρ ουθηΐ οἵ 8 
σὔυγοῦ Τουμπάοὰ νι(θουὶ ἀείοοϊθ, δὰ δὲ ΪἸαβί 
ΘΟΙΩ οἰ ΘΙ οτεοίθα. Νοὺ αδἰνγδυϑ δ σὨυΓΟΙ 68 
οοῃδίσυοίοα πὶ μουϊ ἀοίοοίβ ([Δ]Πῦ δγοῖθ8, 
ἰονγοσβ ουΐ οὗ ἴἴη6, αἰβργορογίΐ οῃβ8β). ῬῚΓ 4]]} 
Θμδηροδ ΟΥ̓ ἴογπιβ ἐδ ἰάεδβ. οὗ 8 ββποίυ νυ 
Βῃου]ἃ αἴναγ8 ουπίΐπυθ ἰο Ὅ6 (89 τοφυϊδιϊης 
Ῥυΐδςοῖρ]ο. ΥὙοῦ {μ6 δου ἄδησθ ΟΣ Βρίοπαον οὗ (88 
ΒΥ ὈΟΪΪΟ οἰ οπιδη δ ΤΩΔῪ ἐτο ρΘΓγ 1} (09 Βρὶ γἰ 1 .4}}} οὗ 
ΜΟΣΒΒΪΡ ἰ(586]}, 

10. Τῆς: ετγεοίίοη οὗΓὈ ἐλὲ ἰαδεγπαςῖο, απὰ ἐΐδ6 πιΐτα- 
εμΐομδ αἀεαϊσοίίοα, οὮ. ΧΙ. ΤΈγοΘ ραν ϊαγβ 8.9 
ΟἸΘΑΣῚΥ αἰδιϊηραυ ϊδηθαὰ: α. Τὴ δγϑοίϊοι ἐιβ6} 7, ἴῃ 
οοῃπηθοίΐοη νὰ ΜΒΙΟΒ {μ6 ἀδίθ 18 βἰεϊζοδηί: 
οἢ ἐδ) ἤτϑί ἀδυ οὗ (86 ἢγϑί τη (οὗ τ βοοοπὰ 
6417). Τλο δὺς δρδίΐη ἰδ |κ68 ργδσθάβθῃσο ἴῃ {116 
ογάσσ, δὰ ἰἢ 6 βδοοζὰοίϑ] οσῃδιηθηίαι Ὁ ΘΟΠῚ68 
Ϊαϑβι. ὁ. Ἐπ υπδὰ ἀδαϊοαιίοη Ὀσχίη8 ὙΘΥΥ͂ 
ΒΟ ΘΏ ΠΥ πὰ (86 υυγηΐης οἵ ἰποθηβο; 
[μ6ὴ [ΟἸ]ογ8 {η6 ὈυΓηΐ- ΟΣ 1} (Π6 βίῃ- 
οἴογίπ. ο. Βυὲ (86 οοτηρϊοίίοη οὗ 1Πη6 ἀραϊοα- 
(ἰοῦ ῥτγοσθϑαβ ἔγοιῃ ΒΥ ; πῃ ΥΩ ΌΟ] 16 ἔοτπι8 
6 δοῃθ8 ἀοἾη ΟΥ̓́Θ᾽ δὰ ἰηίο (6 Αο]]ης. 
Απὰ ιΠἷ8 βδῖη)8 βίρῃ, ἴπ9 Ρ᾿Π1ὰσ οὔ οἱοιὰ δηὰ ἤτο, 
ΓΟΡΓΟΒθηῖδ ἰῃ6 11Ὸ δηα τπηογοιιθηΐ οὗ ἐπ (86 Γ- 
ὯΔ0]0, (8 ἰΠθοογαιὶσ Οἰσηϊ γ δηὰ Ββογθάη 688, 
τοῦ. 806-88. Οπ {86 Οἰοῦρ Βδῃά, ἰθῖ 0]68 δΌϑῃ- 
ἀοποὰ ὮΥ αοάἁ δηὰ (86 βρίσίὶ οὔ ψόοσβὶρ ἃσὸ (86 
τηοδβὺ ἀββοϊδίβ οὗ βουβθο8β. Τὺ ΟὨτὶβί ἀοδὶ ζηδϑιρὰ 
(86 ἐδ ρ]9, ΜΠ 116 1ὺ νὰ8 Ὀοΐηρ γα- Ὀ01}ΠΠ|, 88 8 ἰθτ)- 
Ηὶθ χοΐηρς ἰο ταΐη. ΕἸΟΟΣ Βἷης ἰθΡ]68 οὗ μ8 
Ὠφατῦ τηλκο Βοι τ ϑηΐηρ (6 0168; 8πά (Π:680 ΤΟΔΙ]Υ͂ 
Βουτγϑὴ το ἷπ ἔαγα ΠΟΥ τ κὸ βου δ ϊης 
(Θ 01]69 οὗ ἰμ0 Βοατγί. 

ΑΘΘΙΤΙΊΟΝΑΙ, ἨΟΜΙΓΈΕΈΤΙΟΑΙ, ΗΙΝῚΒ ἘΒΟΜ 

ΒΤΑΕΚΕ. 

γοπι ἰδλ6 γοίασο ἰο χοάς. 

ΤῊ υ86 οΥ̓ {νῖ8 Ὀοοῖς δῃὰ οὗ 118 σοηξοῃΐβ 18 
(ἀδβογὶ 8 Ὀν Ὁγ. μυιίον, ἴῃ δὶθ Ῥγοίδοα ἴο 188 
ΟΙὰ Ταβίαπιθηϊ, 495 Ἰοἰϊοννβ: ΤΏΘΓΘ δύ (ἢγέα 
εἰη45 οὗ ρυρ}}5 οὗ 1110 αν: (1) Τοδο ὙΠῸ Βθαν 
{116 ἴανν δπεὶ ἀοβρῖβα ἰϊ, δηὰ Ἰοδὰ ἃ ργοδιχαία {18 
νἰτμοαὶ ἴθαν. Τὸ (686 1.10 Ἰᾶν»ν ἀ0685 ποὶ οοηιο, 
δηὰ {ΠῸὉ τὸ ἀθηοίθι ὉΥ (}}6 σ68]}}- ΜγΟΥΒΉΣ ΡΟΥΘ ἴπ 
(6 τὸ γῆ 658, Οὐ Μνΐιο86 δοσοιιπὺ ΔΙοϑο Ὀγοῖκο 
16 {0165 'π τνο, πῃ ἠϊὰ ποὶ Ὀγίης {86 ἴὰνν τὸ 
ἰθπὶ (οἰ. χχσὶϊ, 6, 19)... (32) ΤΌοβϑα ἢὸ υπάοτ- 
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ἰλκα ἰο 16] ὁ τα {86 οὐγη βίγοηρσίῃ, νἱ που 
ἔτλεθ. ΤΊιθεθ ΑτΘ ἀδποίοα ὈΥ͂ ἰΠο886 Ψ8ὸ ὁουϊὰ 
ποῖ Ἰοοκ οὐ δίοβοθ᾽ ἴϑδοθ ηθη ἢ6 Ὀτγουρηῦ ἐμ6 
ἰΑὉΪ68 (6 βοσοπὰ (ἰπ)0 (χχχίν. 80), 7ο {1686 
{πΠ6 ἰἴα'ττὶ Θοιη68, Ὀὰ0 ΠΟΥ͂ σδθποί ὈΘΑΡ ἰΐ; ἐμ θ γ0- 
ἥἴοτο (ΠΥ Ραϊ ἃ γε] οὐδὸν ἰΐ, δπὰ Ἰεϑὰ 8 Βυροοσοτί- 
{ἴσ4] ᾿ἰθ ἢ οαἰϊναγὰ ψοτῖ8 οὗὨ }10 αν, νυν ἃἰσ]ι 
}6, πουουίο 6585, 18. Δ}}1 τηϑδθ βίῃ ὉΥ (Π6 ἴα 
σ ἤθη [86 γοϊ ἰ8 6,6 ἢ ΑὟΑΥ; [ὉΓ {6 ἰανν 880 0ὺ8 
{π8ὲ οἷν ροίγονῦ 18 ποίη νιϊμουΐ Ομ τι 5 στδοα. 
(8) Τοβο ψ!ο 866 Μοβ98 οἰθαυ  νἱϊοαῦὶ ἃ τοὶ], 
ΤΏ 656 δγὸ {1059 Ὑῶ0 πηἀοτγβίδπα [}8 τηϑδηΐης οἵ 
(9 αν, ΠΟῪ ἴἰἴὺ ἀριηδηἀβ ἱπροϑϑί ὉΪ6 (πίη 5. 
ΤΠοτο βίη τ ῖκ8 ἰὼ 118 δίγοαρίἢ ; ἰογο ἀθδιί [8 
τὴν; ἴθογα ΟοἸ Δι} 8 ϑρθδὺ 8 11 ἃ ὙΘΑΥΘΥ᾽Β 
Ὀθδτα, δὰ ᾿τἰ8 βρϑδτ᾿ 8 δ νοὶ δὶσ μυπάγοά 
βἰιοἷκ 615 οὗἩ ἰγοῆ, Βο (δ ὺ 4}} (ῃ 6 δῃἰϊάγοη οὗἩἨὨ [βτγαοὶ 
ἤδο Ὀοίοτο πἰπ), οχοορὶ μα Ὀαυϊὰ δ]οπο, ΘΟ τἰϑὺ 
οἷν ογὰ, τοάφϑιῃϑ ι.9 ἤγοια 81]... Ηδεγα ἔαϊτ ἃ 
δηα Ἰοτο πιιιϑὺ ἤΑΥ͂Θ (ἢ 6 ΙΛΔΒΙΘΥΥ͂ ΟΥ̓́ΘΡ 8}} ἰα 79, 
δηά μΒοϊά ἰδ οπὶ 8]} ἴῃ ὑμοἷν ῬΡΟΎΤΟΡ. 

ΤῺ6 τοδὶῃ ροδὶ οὗὨ ἰμὶ8 Ὁοοὶς 18, ἰῃ ροποταῖ, 
Ομγῖβί, το 15 ἰ.6 τῇδ δῦοιϊ τι ῇοπλ ᾿ξ 41} 68 ἰο 
ἄἀο. Ηθ [18 ἴῃ (ἷ8 ὈοοΙς ροτίγαγοά Ὀοίοτο ΟὟΓ 
ΕΥ̓ΘΒ ὍΥ ΠΙΔῺΥ ὑΥρ68, 85 6. 5. ὉΥ {μ0 τοἀοπιρίϊοη 
ουἱ οὗ Εσγυρὶ, ὉΥ 89 Ῥαββουον- ἰδ, ὉΥ {0 
τοϑῆτιϑ, ὈΥ̓͂ [89 τοοῖς τ Βῖοῖ σαῦο ἐδ 6 τον, ὈΥ 
186 ἰδ ΌΘΥΏΔΟ]9 δηὰ 13 ὩΏΔΩΥ͂ υἱθη81}18β. ΕῸΓΡ 8}} 
{8686 ἸἸηδ309 ΘΥΘ [0 ΒΟΥΙΥ͂Θ ΙΠ0Υ0 Αἰ ϊ ποι} (ο 
ἰααζο ἕογιὶ (116 Γαΐατο αἰδγασίονῦ δηὰ οἵδοθ οὗ 
6 Ργοιιἶδοὰ Ἐθάδοποῦ. [{ 18 ΟἸνῖϑὲ ἤου 080 
ΒΆ ΚΟ (09 [9Γ86 1165 6 )Ογθ4 80 ληΥ αἰνίηθ Ὀ6η6- 
ἢϊπ, ΟΓΘ ρτοϑοῦυθ ἀπ τίη ορργαβϑίου, 16 ουἱΐ οὔ 
Ἐχγρίίΐδη Ὀοπάδρο, ἔοι τ τὴ πλδηηδ ἴῃ (86 νεῖ] ον- 
Π655, δπαὰ ζυγηϊϑηθα τυ δίου ἔγοπι (ἢ 6 χοοῖς, 
βανοα ἔγοπι συΐη, ποῖ ὶ 9ἰδηάϊης; ἐπ οῖν ἰΔοἸΔίτΥ, 
δηἃ γοσοϊνοα ὈδΔοϊς ἰηίο 89 σονοηδηΐῖ: ἐπ βιη6- 
πα Ὺ οὗὨ οὐ νὰ ογθοίϑα διηοης ἰΠ 661, δΔη {πε οῖν 
Γτοχαρηΐ πυγηατὶ πῷ 8πα αἀἰδουοαΐθηοθ ὈΟΓΏΘ ὈΥ 
Θοἀ πιιὰ στοδὶ ραιίίθησο δηά Ἰοηρ-ϑυβοτίηρ. 

(Ετοιι Η. Εἰ. Βαπιθα6}.) [π ρατνίΐουϊα», ἰμ 6 οΌ- 
͵οςι οὔ ἷ8 Ὀοοὶς ἰ8: (1) ἰο ὀχ Εἰ ̓ ν ἐμ ἐσα ἢ οὔ τἢ 9 
αἰνῖπο ργοπιΐβο οὔ (89 ἰπογθδβο οὗ Αγ μ᾿ 8 βοοά, 
ἷα 118 Τυαϊ δ μοπι; (2) (ο Ῥγοπιοίθ Θοά᾽β βοπογ, 
νι ἰοἢ γουθα] ρα (86 } [ ἰὼ ὑῃ:6 ο880 οὗ ῬΒδγδοὶι ὈΥ͂ 
Ια τα] δῆτ πάἀριποηπίβ, [8 (89 σα8ο οἵ ἰδ 
16 γ6}} 168, ὈΥ τηδοϊο]ά τιΐτα 169 ἰπ {πον ὁχοάυ8 
ἔγτοτῃ Εσγρῖ, ἴῃ (οἷν ρτοβογγαίΐοῃ ἰῃ ἰδ νἱϊὰδν- 
Π658, δὰ δ ἰμο γίνης οὗ ἰΠ9 ἰᾶαγγ: (8) ἰο 
εἰγοη ζί θη (86 δὶ (αὐ αοα Κηονδ ΠΟῪ ἴο μανὸ 
ἮΙβ ομυταῖ ἤγοτῃ οοπιρίοῖθ βιιρργοϑϑίοη δη (0 
ἀρ νον 1 ἔγοτῃ ἰοπιρίαιίοη ; (4) ἰο φῖνθ δὴ οιί- 
Ἰΐηθ οὗἨ ἐμ ζιῖατὸ χρουίθησοθ οὗἩ ὑπ σῃγοῖ ἴῃ 
1815 που], ΕῸΡ ΜἘΥ βιιουϊὰ αοα Βᾶνὸ πεά {}16 
Ὀοηάασο δηᾶὰ ορργοββίοῃ οὗὐἤἨ (δ 1βϑγϑδο] 69 ἰπ' 
ΒΕκγρι, πεῖν τοἀδοιιριη ἔγομ ἱΐ, ἀπά ἐποῖν Ὀοΐηρς 
Ἰεὰ πᾳ ἰδ ν]] ΥΠ 688, 80 ρα τ σα] ΥῪ ἀοβονῖθοα, 
δηὰ (Πὸ ἰδ οτηδοῖο ὙΠ|Ε 1.8 ἐπηϑίρα θη Β ἀπ γο8- 
8618 αΥθ ἱνῖοθ ἀοβουὶ Ὀθ, Ἔχοθρί ἱπ ογὰον ἰῃ9 
ΤΏΟΤΘ αἰ ϑιϊ ποι ἰο ρΡοτίταν Οἤγὶϑι 8 στὶς οὗἉ χτϑ- 
ἀεπιρίΐο, δπὰ (6 γοἀοιηρίϊΐοπ δοᾶ συϊάκποο οἵ 
ΗΪ8 συ τοῦ ἴῃ σοηστΓαὶ, δηὰᾶ οὗ ἃ βου] ἴῃ ραγίϊου- 
αν, ουαὐ οὗὨ {9 βρί γι] Εκγρεῦ ον {ἰ6 σατο 
οὔ ἰδὲ Ναὰνν Τ᾽ ϑοίδπιθηὶ αἴτον ΟΠ τ ]ϑι᾽ 8 θαι ἄγϑί 
᾿λά τοδί, δηα τα δα 6, δηα του 1 0116 8 στοάν 
(Ας(5 ἴχ. 81), 1 186 ΒΓΑ 6] 1168 δἴϊον 6 ἀδαῖὰ 
οὔ Φοβϑερῇ. ὙΒΟΥΘΌΥ ἱΐ οδιηθ ἰμίο 8 δβἰδίθ οὗ ορ- 

Ῥτγεββίοη, δῃὰ δα ἰοὸ οπηἄσχτ ἰδ Ῥϑυβϑοι 1 0}8 : 
ν ἤεη ἰν δὰ Ὀόθη τοῆποα {ΠΡΘΌΥ, δηἀ οτγἰοὰ ἴῸ» 
ἀο᾽ίνογδησο, ἰὰ ννὰ9 ἀοἰγαγοα ἴῃ ἴη6 {ἶἰπι6 οὗὁἩ (οη.- 
δίδηἰἷ πὸ (Πη9 αΤΓοδι, βὰν [18 Θηθιηΐε8 ΟΥὐΘΥ ΠΓΟνΤΏ, 
δὴ ἰ[5017 οχαϊ θά, ννὰ8 σοίγοθι θὰ ψὶ ἢ ΤΩ ΔΠΏ8, 
(.).Ὸ Ὀγτοδιὰ αονὰ ναοῦ οὗ 6. Βι ἴῃ ἰἰ8 ῬΤΌΒΡΟΥ- 
οὐϑ ἀδΥ8 ἰν ἀἰὰ ποὶ Ἰοηρ Γοπιδλίι ραγο ἴῃ ἰἰ8 ἀ06- 
ἰγίαθ, ἰαρϑθα ἤηΔ}}Υ ὄνθη ἴη!ο ἰΔοἸ δῖ τΥ δᾶ οταϊ- 
ὨΔΏΟΘΘΒ Οὗ τηθη, {1{Π] αοὰ ὈΓΥ ἐμ Εοίοτιημαιϊ ἢ 
ἀοβιγουθα βιι6 8 ἸἀοΙδίσΥ, δὰ (9 ρᾷᾳγθ ἀοοιτγίηθ 
δ (110 γὰρ αἰνίπο βουυΐοθ νγδὰβ δγθοίοὰ 838 {86 
ῬΓΟΡΘΟΣ Βδῃοίθδγγ οἵ αοὠ.... 80 0 18 πΊ(ἢ ἃ βουὶ 
ΨὮ 1Ο ἢ 1798 δἰ ᾶτϑί ἰὴ οαὐπναγα σοϑὶ ἀπὰ ρϑδοο: δαϊ 
1 αοἀ Ὀορσίη5 τα ΠΥ ἰοὸ σΑ}} ἰξ ουἱ οὗ (Πη6 ἀοπιΐ- 
πΐοη οἵ βίη πὰ οὗ ϑδαίβδη, ἰβθὴ ϑαίδη Ὀδρίηβ ἰὸ 
τὰρο δη [0 ΟΡΡΓΘ88 ΟΣ Υἱο] θη )γ. 

ΟἋ ἷἱ. 11 (ἔγοαι (6 “πηαϊιίδολε Μιδιίίδελο (Ο'.:- 
δηϊολε). Ἐχγρὺ μαὰ ετγοιοίοσθ Ὀθθὴ ἃ ροοὰ 
τοί ο; ΠΟΥ 0 Ὀασδίηθ ἴο 1{Π|6πὶ 8 ρσίβοῃ  δπὰ 
ἐΠ6Υ δὖὸ ἰαϑὺ ρογοοϊνοὰ τ ῇῆδὺ {μϑὶγ Τοτοα πα ΓΒ 
Ἰδὰ Ὀγουρῃῦ οὐ ποι ἴῃ Β6]] πρῷῷ ΦοΒῈΡᾺ ἰπίο 
ἘσΥΡρὶ 858 ἃ βδἷλνο: (μι 6Υ {που βοῖγοβ ἃγ6 (ἢ) 6Γ0 
τ 8᾽ανοβ. ΤΊ ο86 ψῖιο Ὀδίοτο δὰ Ὀ66η Βοποτοὰ 
ἃ8 ἰοτὰβ ἀγὸ ΠΟΥ ἀ68ρ1᾽864 85 58. 068: [056 τ᾽ ΟΤὴ 
οη9 ῬΒΔΓΔΟΪ Γαΐβοὶ ἀρ (ἢ 6 οὐδοῦ ϑουσῃῖῦ ἰο ορ- 
ῬΓ688. ΤΠ σογο αἰνί ἀοὰ ἴπίο οσογίδι ἢ σγαηρε: 
ΟΥ̓́ΘΡ ἴθ ΒΡ 6.168, 88. ἰῦ ΒΘΘΙΏ5, 88 Ῥα δὴ [8- 
Τδοὶ εἶθ ΟἼοον, δηὰ οὐϑῦ ἰθὴ βιισἢ. ΟἤσοῦΒ ἈΠ 
Ἐχγυρίίδη ἰδϑκ-ιμαϑίοσ, Τὴ βγη τ 18}} ΟἿ σοΥ 
Πϑα ἰο σοπίγοὶ ἷ8 σϑῆζ, Κοαρ ἰβθπὶ δὐ ψνοσκ, 
ἀΆΠΥ βοοῦτγο (ῃ9 τϑαυΐγοα διηοιηΐ οὗὁἨ ποῦς δπιὶ 
ἴα] οὗ Ὀγίο 9, πὰ ἀοἰ νον 'ἃ οὐον τι τἢ (ἢ 6 σοῖς ἡ 
οηἷηρ ἰο ἰῃ0 Ἐργριΐδηῃ ἐδδὶκ-τιδϑίου, οὐ 6 ΓΘ. 
ΒρΡΟΠΒΙΌ]9 ἴοῦ ἰὺ (οαρ. γν. 14}. Αἱ ἔἤτγδι {86 
ηϑὺ ἢαῦθ δὰ ἰο ῬΑΥ͂ ΠΟΥ͂ ἴαχοβ ἴῃ [00- 
ΠΘΥ͂, Δα ΔΙΟΓ (ΠΟΥ͂ ΜΟτΘ ἐπηρονογίϑθα, {Π6 Ὁ 
Βαά (ο ἀο δβουυΐϊθ Ἰδῦου.---Ρ ΠΟ Ἀ τγα8 (ἢ 6 πλπιο 
οὔ ἃ ΠΩ ΟΏΒΙΓΟΙ5 Βουροηΐ ν᾿ 16 }1 στα ἤουι ἢ οὐ οὔ 
8.86 ἸΩΔΓΒΗΥ͂ ΠΊΟΓΆΒ4 οὗ ([Π6 ΝῚ]6, δὰ ψτουρὶΐ 
τοὶ ἀοβίιγαοίΐοη οὗ τηθη πὰ Ὀεδαβίβ. Τὶ ΐβ οἱ(Υ 
(Β4δθπ|865) 8 ϑαϊα ἰο 6 (6 Β8π|Ὸὸ 88 Ὑὦλ8 [16 Ὁ- 
ψαγἀ9 0416, δπά Κηονη ἰῃ δηοίοηὶ ρσΟΟρΤΆΡΠΥ, 
88 Ροϊυβίιι, Αοσοτγάϊηρ ἰο δοῖπθ, 56 ποῦν ΕΖ ΥΡ- 
(ἴδη Κίηρ 'νν85 ηδιωθὰ ΒδθΙη868, δπὰ ρσᾶγο ἢ Ϊ8 Π8τη9 
ἴἰο (89 οἷιγ. ΒΟΙΠΟΡ (18 ΟἿ 88 ΠΟῪ Ὀπ}}}, 
ΟΥ Θηϊηγροα, ΟΥ̓ ΟὨΪΥ͂ ἤογι1 8694, οαπποὶ σογί ἢ] 
6 811, Τὴθ ἴαχϑϑ δπά (0 βΒουύυΐο αῦοσυ ΨΟΓΘ 
Θπιρὶ ογοὰ ἴῃ 80 ρυαραγίης ἰμ6 ὑνο εἰ(ἰ65 ἰπαὶ ἰη 
6456 οὗ ποοὰ (ῃοτὸ τσ 6 Καρὺ ᾿π πο ἰδ6 
ἰγθΆϑιγο8 οὗ (9 ἰκηρσάοπι, [110 ΔΥΠΙΟΤΥ͂, δηὰ 8 
Βίγοης; βαγγίβοη. Απὰ Ὀθοϑυβϑθ Ὀοίδ οἰ 68 ̓ ΔῪ 
ἴῃ (19 Ἰδηὰ οὗ ἀοϑἤθη ψΒοτο (6 [ΒΓ86}1165 ἀν οὶ, 
{πΠ690 ἵνὸ δίγοηρῃοϊὰθ ψογο Ὀσ1]ῦ0 αἀραϊηδβὶ {ἢ 9 
Ιϑτδοὶϊτο8 (Πα Βοῖνοδ, ἴῃ οτάον ἰμαύ ὑΠ 60 αὐἱρ) 
Ὅο Π0 Ὀοίίονῦ Καρί ὑπᾶονρ δῃᾶ σοίαἰποα ἴῃ (ἰ16 
Ἰλπὰ. Ἰὺ ναϑ8 Ῥταϊ βου σ Υ̓ ἰηἀορὰ ἴῃ ἢ 6 Ρ60- 
ΡΪ6, (μαΐ, ΘΓΘαΒ {ΠΥ ῬΟΥΘ ΠᾺΡ 80 στοαὶ δηΐκ 
ΔΙ πλοϑῦ ᾿π ο] τ Ὁ]9 Ορργοβϑίοπ, δηά αἱ [ἢ 6 8λ119 
{116 ὝΘΓΘ δἰπχοϑί βαρογίοσ ἰο ἐμ Ερνριϊδηβ ἴῃ 
σον, δη ἃ μοη66 τηἰχῦ πα Υ9 Γἰθθ ἢ Ρ ἴῃ ΔΓΠῚ8 
δηᾶ ἔγοοα {πο  ΙΥ98, ΟΥ̓ δὺ Ἰθηβί ᾶγνθ ψῸΠΘ 
ΔΥΟΥ͂ ΔΡΓΙΠΘα, ΠΟΥ ἀἰά πὸ διοἢ (μΐηρ, Ὀὰΐ ὑπ 6 Γ 
116 φογογηπιοηΐ οὗ αἀοή, νῆο ᾿λὰ ἀθδιἰποὰ ἴῸΡ 
{πθπὶ Δῃ ΟΧΙΓΑΟΓἾΠΔΥΥ Τοἀθαιρίϊοη, ΘἈ]ΠΑΪΥ 6ἢ- 
ἀπγοα 4] (οἷν ἴσου Ὁ]6. 

« [βρο])]ο Ῥέδλρη ἴῃ Τυτ ποτ᾽» ΒΙΌ]6, διὰ ἃ, μαγθα ΠΥ ΟΟΌ- 
Ἰοασηάσι! ψἱτ (86 ΟΙαπϑ.οαὶ υίλοη.--ΤῈ.} 

ΤΗΕ ἘΝΏ. 



Πίο Ζθα Ὁγ (τοοσίςο 



ΠΕΥΙΓΙΟΟΝ: 

ΟΒ, 

ΤῊΝ ΤΉΠᾺ}) ΒΟΟΚ ΟΝ ΜΟΒΕΝ. 

ΒΥ 

ΕΒΕΌΒΒΙΟ ΟΔΑΒΟΙΝΕΆΒ, 2.}. 
ῬΒΟΕΈΒΒΟΒ ΟΕ ΤῊΞ ΤΙΤΕΒΑΤΌΕΕ ΑΝῸ ΙΓΙΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ ΟἿ ΤΕΒΑΥΜΕΝΤ 

ΙΝ ΤῊΗΕ ΒΕΒΚΕΙΕΥ ὈΓΙΥΙΝΙΤῪ ΒΟΗΟΟΙ, ΜΙΡΟΙΕΤΟΥΝ, ΟΟΝΝ, 

ΙΝ ΝΝΗΙΓΗ͂ 15 ἹΝΟΟΒΞΡΟΒΝΒΑΤΕΈΡ 

Α ΤἈΛΝΒΙΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΝ ΟΕΒΕΛΑΤΕΒ ῬΔΕΤ ΟΕ ΤΗΕ ΟΕΕΜΑΝ 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥῪ ΟΝ ΤΕΥΙΤΙΟΌΒ, 

ΒΥ 

ΦΟΗΝ ΡΕΤΕΝ ΤΑΝΟΕ, }.}., 
ῬΕΒΟΡΈΞΒΟΒ ΟΕ ΤΗΕΟΙΟΟΥ ΙΝ ὙἼὯΠῈ ΥὙΝΙΨΕΒΒΙΤῪ ΟΕ ΒΟΝΝ, 

ΝΕ ὙΟΒΚ: 

ΞΟΒΙΒΝΈΞΠ, ΔΕ ΜΒΞΤΕΟΝΟ ἃ ΟΟ. 



Πίο Ζθα Ὁγ (τοοσίςο 



ΓΕΝΠΠΙΟΌΘ. 

ΤῊΒ ΤΗΙΕῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΘΈΕΘ. 

( ΝῊ; Λευιτιχον; Τουϊδίσιιδ.) 

“ ΤῊΣ ΒοοῖΙς οὗ ἔπ Βαοοζάοίαὶ ΤΉ οογεον, οὐ οὗ ὑπο Ῥχίθβιποοα οὗ 18Γ86], ἰο βού Τογίἢ [8 ὑνρίοδὶ Ἡο ἢ 658. ἢ 
“ΠῊΣ χοϊἐχίουϑ ΟΌΒΟΣΥΘΠ6ΘΒ Ὁν ψὨΐο. Οὐά᾽ 8 ΡΘΟρ]9 ταῦ θ6 τηϑάθ ΠΟΙ͂Υ, δῃμα ορὺ ΒΟΙΥ."--Άνακ. 

ΙΝΤΒΟΌΌΟΤΤΙΟΝ. 

ὃ 1. ΝΑΜῈ, ΟΟΝΝΕΟΤΙΟΝ, ΟΒΟΕΟΤ, ΑΝῸ ΑΥ̓ΤΗΟΒΒΗΙΡ. 

ΤῊΕΞ πυϊθηρϑ οὗ Μοβϑβ βαγὸ σοδομ θᾶ υ ἴῃ αὶ ἔγο- [Ὁ]4 ἀϊν βίοη, 086 Β6 6 γ8] ραγίβ οὗ ψΒ1ΟᾺ 
Ἦδγθ οοτηθ ἴο ὍΘ ΘΟΙΏΙΔΟΏΪΥ Κπονῃ ὈΥ͂ 86 ὨΔπι68 ρίνϑη ἰο ἔλθ ἴῃ ὑπὸ Θορίααρ!ηὐ δηὰ Ὑὰ]- 
ξαῖθ. [π (86 ΗΘΌΥΘΥ (86 ψ 8016 Ῥομίδίθαοι 15 ἀϊν θα, Δ5 ὁπ6 ὈοοΟκ, ἱπίο βθοίϊομβ (ατγαδλὶ- 
ψοί) ἴου τοϑδάϊῃρ ἰῃ [86 Βυμαρορίῖιθ8 οἡ δϑοῖ βαὈδί οὗὨ ἴΠπ6 γϑϑὺ, δῃα (6 βούθσδὶ ὈΟΟ 8 8.6 
641164 ὈΥ (86 Βτϑί ποσὰ οὔ [86 ἢγϑὺ βϑούϊΐοῃ οοηΐδίπρα ἴπ ἴμβθ. ὙμὰΒ {86 ῥὈγεβθῃΐ ὉΟΟΚ 18 
ἈῊΡ -- ἀπά δε οαἰϊεά,, 10 ἷδ 4180 641164 ὈῪ ὑπὸ ΒΔΌΝίὨ5 ἴηι {μ6 Τα] Ὁ 721 ΓΙ -ΞἪ. Ζαιῖ 
οἵ ἐλ Ῥυοθέα, θὰ ΓΞ ΠΝ ἼΒΌ τ Βοοῖ α' ἐδα Παιο φῇ οὔεγῖπφε. Τὰ ἴμ6 Βερίααριπι δηὰ 
Ψυϊραίο (818 οδηίταὶ ῬΟΟΚ οὗ [89 Ῥοπίδίθαοι 18 641164 Λευιτικὸν (βίβλιον) ἀαῃᾷ Ζιουξέίσωδ ({ἰδο᾽) 
Ὀοοδῦβο ἰύ Π48 ἴο ἄο πὶ} [86 ἀπύ68 οὗὨ [86 ῥγ᾽οβίβ, {Π6 βοπβ οὗ 1,ουνἱ. ΤῊΘ 1μον εθ, 88 ἀϊβύ 1 - 
ευϊδμοά ἔγομι {π6 ῥγίθϑίβ, ἀγθ τηϑηὐοηθα ἰὼν ΟΠ066, δπὰ ἰμαὺ ἰηςϊἀοηΐδ] νυ, ἰῃ 86 8016 ὈοοΪς 
(χχν. 82, 88). 

ΑΒ ΔΡΡΘΟΒΆΓΙΒ ἔγομι ὑπ ἩΘΌΓΘῪ Ὡδ1η6, ἰπ6 σοπποοίϊοι οὐὗἁ (818 ὈοΟΚ τ 086 056 πη πι6α]- 
Δίδ Υ ργθοθαϊΐπρ 8 ΤΟΥ 01086. ΤῊΘ ἰΔΌΘΓΠδΟΪ6 δα ΠΟῪ Ὀδ6η βοῦ ἊΡ, δῃᾶ 118 βδογϑά ἔχτηϊζαγθ 
ΔΙΤΑ ΚΟ ; {86 ὈοοΙς οὗ ΕχοάτΒ 6] 0865 νεῖν [6 πηδηςίοη οὗἩ {86 οἱουπα ἰμαὺ οογογρα 1, ἀπ {86 
ΑἸοΥν οὗ [86 Ἰοσγὰ τὶ τ ΒΙΘᾺ 1ὑ τγ85 ἢ]1]οὰ. ἩΠΪΒοτίο {86 Τογὰ μα βροόΐθϑη ἔγοτη ἰδ οἱουὰᾶ 
οη Αἰπαὶ; ΠΟῪ ΗΒ Ῥγθϑοῃοθ γγ88 τηδηϊοϑίθα ἱῃ [86 ἰθογη8016 ἴτοπὶ  ἈΙΟἢ Βοηοοίοσί ΗΘ 
ταδθ Κποῦγη Η]5 Μ1}}1. Τὸ 18. 7|8ὺ δὖ {π18 ροϊπὺ μα 1μοΥἱ συ 18 ἀἰν ἀ6α ἔτομα Εχοάυβ. ΤῊΘ 
Β8100 1,ογά 5011} Βρ δ 8 ἰο ὑ1:6 βδῖὴθ ῬΡθορὶα ἐβσουσἢ ἰῃ6 βϑῖῃθ τηραϊδίοσ; Ὀυΐ Ηθ μδα ΒαῖογΘ 
ΒΡΟΚΘη ἔσομαι ἴ6 Ποῖρη 5 οὗ Κ᾽ ηδῖ, τ Ἀ116 ον Ηθ βρϑδῖκβ ἔγοτῃ {86 βαογοὰ ἱδΌθγῃϑο1]6 ῥ᾽ μϑα 
δΔιωοηρ Ηἰἷβ ῬΡθορίθ. Αὐ [89 οἷοθο 1,ουϊύουβ 15 4180 οἱοβοῖν οοηποοίθα πὶ, δηα γού ἀἸβυ ΠΟΙ͂ 
δρραγαϊθα ἔγοτη, [86 θοὸκ οὗ ΝΌΤΑΡΘΙΒ. [Τῦ οι ΌΤΆΟΘ5. Βα δδίδη 18}}γ [λ6 Τοιμαἰ πΐτηρ ἸορἸΒ᾽αύϊοα 
εἴνϑῃ ἴῃ [06 πρὶ οΓΒοοά οὗἉ Κ΄ ηδἱ, γ 8116 ΝΣ ΌΘΓΒ ΟρθΒ ὙΓῈ {16 τα ΠΣ ΔΥῪ ΘΟ μΒὰ8 δηὰ ΟὗΠΟΣ 
τοδίίοτβ ῬΥΘρΑγδύΟΥΥ ἰὸ [86 τρδτοὶ οὗἉ [86 ΙΒγϑ6 1168 ἴῃ 086 ΒοΟΟμ ἃ γϑδγ οὔ ἴ80 Εχοάυβ. Ὑο οῃ 
ἴ86 ον οὗ (δῦ ΠΆΓΟΙ ἃ πα 6Γ οὗ δά αἰιοπαὶ σοτϊατηδηβ ἀγα μίγη ἴῃ. ΝΌΤΩΙ ΘΓ ᾿ηὐἱπλδίοὶ 
δδδοοίδίϊηρ (86 ὕτο θΟΟΚ8 ἰομοίμοῦ. 

ΤῊ ψ 8016 Ρογοα Ὀούνθοη (86 βοίϊηρ ὉΡ οὗἨὨ 86 ἰδθογηδοϊο (Εἰ. χ]. 17) δπά {ῃ9 18] 
ἀδραγίιγθ ἔγοτα Μύ. δηδὶ (ΝΌμ,. χ. 11) τγαβ θὰῦ οπθ τηοηΐῃ δηᾶ ὑ ΠΥ ἀαγβ. Μασ οὗ (Β 18 
Ὧ859 οὐουρίοα ὈΥ̓͂ [π6 ογθηίβ σθοοταρα ἴῃ {16 δυ] οῦ ομαρίοιβ οὐ ΝΟ ΘΓ, οβρϑοΐ!ν (89 οοτ- 
ηρβ Οὗ [Π6 ῥγΐίποθα οὴ ἔσψοῖνο ἀαγβ (Νηι. γν]1.) τ ΑΙ ΘᾺ ταυϑῦ Βανο δἰταοϑῦ ἰτατη α ον [0] οὰ 
π᾿ σομβοογαύζοη οἵ {86 ῥυοβίβ δῃὰ γ6 ἐδθθγηβοὶο (Ν μι. νἱϊ. 1 τ ιῦ 1μδν. νἱ}}. 10, 11), δηᾶ {88 
ἙφΟἸΘὈτϑίϊοη οὗ [86 βεοοῃὰ Ῥβββουογ (ἰχ. 1-ὅ) ὁσουρυϊηρ Βαύθῃ ἄδυβ, δη θορὰη οη [86 ἴουτ- 
ἰδοπίμ ἀδΥὺ οὗ ὑμ6 βτϑῦ βοΐ. Α11 (86 δυθηίβ οὗ Τδνι συ ταυδὺ ὑμογοίογα θ6 ἱποϊααρα πὶ μΐη 
1688 ἐδ [86 Βρ806 οὗ Οὁη6 πιοηί. ᾿ 



2 ἹΝΤΒΟΡΟΟΤΊΟΝ ΤῸ ΓΕΥΙΤΊΟΟΗ. 

ΤΟ οδ]οού οὗ [Π6 ΒοΟΙΚ ἷἰβ ἀρραγοηῦ ἴγοιῃ 118 σοῃηίβηϊβ δηὰ ἐδ εἰγοιιηχδίδησοθ ὑπ άογ τ ΐοῖ 

10 τγᾶβ ψίγϑῃ, θβρϑοΐδ! Υ ΒΘ οοπβί ἀογοα ἰῃ οοῃηῃθοϊίοη πὶ ἰμ6 τοίρθγθηοοα ὅο ἰΐ ἱπ ἐδ Νὸπ 
Τοϑίδιημθηῦ. Φεδβονδι, μανίηρ ποὺ 65 8} 1816 [86 πιδηϊ  οβίδιϊοη οὐἩ Η 5 Ῥγϑβθῆοθ διηοηρ Ηἰβ 
ΡΘΟΡΙΘ, ἀϊγθοῖβ ὑμθπὶ μον ὕο Δρρτόϑδοῖι Ηΐπ. ῬΥΪΔΓΙΥ, (818 Π85 σϑίδγθῃοσο, οὐὗὁὨ οοῦυγβα, ἴο {86 
(μθῃ αἰ βυϊης ΡΘΟρ]θ, ἁπάδγ ὑμοὶγ [λθ6π Θχιϑίϊηρ οἰγουπμηβίβῃοοθ; Ὀὰὺ 85 δρ68 γο δὰ δινδύ, δὰ 
{μ6 Ρθορὶϑ γγογθ ϑἀποδίθα ἴο ϊρῆογ βρί γἰῦι41 σΑρδοὶ νυ, {8.6 Βρ᾽ γι] τηϑδπίηρ οὗ ἔμοβο ἀΐγθο- 
(ἰοη8 88 ΠΟΘ 8Πη4ἰ τηοΓΟ βού ἔοσί ΟΥ̓ ἐ.6 Ργορμοίϑ ; υ8{}} αὖ 165ῖ, σ ϑη (ἢ6 ἔσῃ β'δογίθοδ ἴοσ 
βίῃ μδά οοπιθ, {Π6 ὑΥρίοϑδὶ δηἃ ργθραγδαίουυ ομαγβοῖου οὗ [686 Ἀσγϑδηροιμθηίβ 88 ΤᾺ] ἀοοϊαγοά. 
ΤΑΝΟΕ (Βουι. ἴῃ 1μ6ν. ἀΘη6Γ8}) βΒαγϑ “ 1ου  ουβ ἈΡΡΘΑΙΒ ἴ0 ὉΘ {86 τχοϑὺ ρου τὶν ΟἹ Τ68- 
ἰδιηοπί ἴῃ 158 ΟΠΔγδοίου οὗ 411 (μ9 ΟἹὰ Τοβίδιηθηῦ ὈΟοΟΪκΒ, βίηοο ΟὨγῖβῦ 185 ΘΓ ὶν σοιηονϑά 4]} 
ουὐναγαὰ βδουϊῆσθθ. 10 ΤΔΥῪ σοί ΠΥ Ὀ6 ΓΙ ΒΟΥ 8814 ἰμδὺ {Π6 ἰδ οὗὨ βδογὶῆσθ, οσ (86 οογϑιιο- 
η18] ΔῊ μ88 Ὀθοη δυγοραίβα Ὀγ ΟὨτἰβιϊδηϊΐγ. Βυὺ 1 {πὸ Ἰδνν ἰπ χοηθγαὶ, ἴῃ 15 ουὐπναγὰ 18- 
ἰοτί 8] δὰ ᾿ἰΐογαὶ ἔοσια 85 Ὀθθὴ βδὈσγοραίθα, οὐ πὸ οὔμογ ιδηά, ἰῃ ἰΐ8 βρίσγιϊαδὶ βϑηβο, 1 885 
Ῥϑϑη {18]1εα (6]. 11. ; Εομι. 111. ; Μαῖι. γ.); δηὰ 80 1ῦ τηυβὺ 8150 Ὀ6 βϑαϊα ἴῃ γοραγὰ ἴο ὑδμ 1δν 

οὗ βδουῆσοβ. Τδθ βου ο 8] ἰαν ἰπ 18 ἰἀθ8 ἢΔ5 ΟΠΙΥ͂ ὈΘΘῺ {Ὰ1}ν Γοϑ  ἰζθὰ ἴῃ ΟἸ τ βυ 8:1 ;---ἰη 
1.5 ῥυϊποῖρὶθ ἔα] 8164, γ68}1Ζϑά, ἴῃ ΟἸ γβί, ἐο Ὀ6 Γϑα] ζϑα ἔγοσα 0818 88 ἃ Ὀ8518, Θο;  Π88}}Υ ἰπ (86 
118 οὐὗὁἨἁ ͵ΟὨ τί βυϊαπ8. [Ι͂ἢ ὑμ6 Ἐρίβ16 ἴο [6 ἩΘΌγοτβ [86 ομαγδοῖοσ οἵ ὕδι6 βδου βοῖβὶ βγβίθι ἴῃ 
ξοποΓΆΪ, δη ραγυϊυ]ΑΥΙῪ οὗὨἨ ἰμδαῦ ραγί οὗἁ ἰξ οομϊαϊπρα ἴῃ 1,ϑυ σα, 1Β ΟἸΘΑΓΡΙΥ δθὲ ἔοσ ἢ 88 δὺ 
οΠ06 ἱπιρογίοος δηᾶὰ ὑγϑηβι[οΥΥ ἴῃ 186} ὕ, ἀηα γοῦ ἰγρῖοδὶ οὗ, Δῃ ἃ ργθραγδαύουγυ ἴοσ, “ [86 ροοὰ 
τοΐηρϑ ἰο οοτμ 6. Α Ποοά οἵ Ἰϊρξειὺ 18 ᾿πάἀ 664 γονση Ῥδοῖὶς ἔγοσα (86 δῃιὶ-ἴγρθ ὑροη 86 ἴγγρθ, 
διηὰ ἴον [18 τϑϑβοῃ ὑμ0 ΟἹα Ταεβίδιηθηῦ 18 δ΄ τυα 8 [0 Ὀ6 βαρ 'π σοπποοίΐοη πὶ ὑ86 ΝΕΟΝ; 
γοῦ οπ ἐδ ΟἶΒΟΥ μδῃᾶ, (110 ΘΟ ΎΘΊΒθ 18 8180 ἔτι, δὰ 1,μον τἰοὺβ Ὧ88 8.1}} ἃ τηοϑὺ ἱπηρογίϑηϊ 
ΡῬΌΓΡΟΒΘΟ ἴον {86 ΟὨ γί βυΐδῃ ΟἸυγοὶ ἴῃ {Πδὺ 10 Βοίβ ἔοσίι, δ θεῖ ἴῃ ἴγρὸ δῃὰ βῃδαον, {86 ν}}} οὗ 
8 ὈὉΠΟΣΔηροδΌΪο αοά ἰῃ γοραγὰ ἴο 8411 γᾷο σψου]ὰ ἄγαν πἷρὰ ἰο Ηΐ. Μυς οὗ [80 ΝΟ Ὺ 
Τοβίδιηθηΐ, 8πα οβρθοΐδ}]}ν οὗἁὨ ἰμ6 ΕΡΐβι|16 ἰο [86 ΗἩΘΌΓΟΥΒ, ΟΔΠ ΟΠΪΥ͂ Ὀ6 {ὉΠ}Υ υπαοτγβίοοα 
ΤὨγουρἢ ἃ πον]θᾶρο οὗ ον ουβ. Τὸ {818 σοῆθγαὶ οὐ͵θοὺ οὗἨ ἰμὸ Ὀοοὶς ΤΔΔΥῪ ὃ6 δἀάρά (6 
ΒΡΘΟΔ] ΡΌΓΡΟΒΟΒ, ΔΙΓΟΘΟῪ ὨΘΟΘΒΒΑΓΪ Υ͂ ἱηνο]γοα, οὗἉ ργοβϑοσυὶηρ {86 [ΒΓΔ 61 1068 4116 ἴτοηλ ἰΔΟἸΔΌΤΥ 
υγ ἰμ6 ταυ λέοστα ῥρθου ΠΑ Υ Υ οὗἉἨ ὑμοὶγν σἰαδὶ, δηα οὗ βαυϊηρ ἱμϑτι ἔγοτη ἱπαο]θηςθ ἴῃ {μον τοτ- 
ΒΕΪΡ ΗΥ πο ὀχδοίϊηρ σμαγδοίοσ οὗ (89 οοσοιβοηΐαὶ. ΤῸ Ομ γίβιίδη Εδίμοιθ, 88 ΕΒΕΒΙσΒ, 55. 
Αὐσύβτιχε, [.Εο, ΟὙ ΕΠ, 88 ΜἨ6]}} ἃΒ ΟΕΙΘῈΝ δῃηά ΤΩΔΗΥ͂ ΟἰΠΟΓΒ, Βροδὶς οὗ [86 ὈοΟΙ 848 βεί 
Του ἢ ἰῃ ὑγ0Ρ68 δπηα βῃδάονβ (86 βδογὶῆοοϑ οὗ ΟἸ τὶβὺ ; ψ 116 ΤΏΔΩΥ οὗἁ [Π|6Ππ|ὶ 8130, 88 ΤΕΒΤΌΙΠΙΙΑΝ, 
55. ΟἸΈΜΕΝΥ, ΦΕΈΚΟΜΕ, ΟἨΒΥΒΟΒΤΟΜ, δηα οἰβοῦβ, Βρϑβϑὶς οὗ [86 ἰπίδσίου ῬΡΌΓΡΟΒΘ 7υ8ὺ π|6}- 
ἐἰοηοά. 

ΟΥ̓μ6 δυϊμοσβῃΐρ οὗἩ [818 θΟΟΚ {μογα 18 110010 ποοᾶ ἴο βρϑδῖς, Ὀθοδίβθ ὑμοῦθ 18 ΣΤ Ἀ]Υ ΠΟ 
ΤΟΟΙᾺ ἴου ἀουδί. 'ΓΪΒ '8 ηοὺ [π6 Ρ]866 ἰο οοταδὺ (0 Ορ᾿ πίοῃβ οὗ ῃοβθ οὔ ἐϊο8 στο, ᾿ἰκὸ Κα- 
ΤΊΒΟΗ, μο] ἃ λ6 ψ01]90 Ῥοηίδίθυοι ἴο αν Ὀθθὴ ἃ ΥΘΣΥ ἰαΐθ οι ]δίίοι ἔγομι ἔγαρτηθηΐβ οὗ 
ΥΔΓΙΟΙΒ ἀαίοβ, δα [Π6 Μοβαὶ ὁ βυβίοθσῃη ἴο ἤδγθ Ὀθθη ΟὯ6 Οὗ ζγδάθβὶ πυμηδη ἀονοϊορηιθηῖ. ΤῺΘ 
Ρουοηβ βδδβϑίρηῃηθα ὈΥ̓ ΚΝΟΒΕΙ, ἴο ἀπούμογ δυΐμογ ἴμδη [16 “ ΕΟ Ἶδὺ᾽} αγὸ σχ. 16-20; χνυἱὶ.-χχ.; 
ΧΧΙΪΙ, Ρασγὺ οὗ νϑυ. 2 δηὰ υϑὺ. 8, υϑῖβ. 18, 19, 22, 29-44; χχὶν. 10-28; χχυ. 18-22 ; δπὰ χσυὶ.; 
Ῥαὺ [86 ΓΟΆΒΟῺΒ αἰγθη “ΓΘ ἴοο ὑγβηβραγθ Ὁ Ὁ Ὁ ηΒΑ 015 Ἀ0ΓΟΥ̓ [0 πδοα βογίουβ αἰβουββίοῃ."» 
ΟθῃΘΓΑΙΥ, ἰδ τὺ ΡῈ βαϊἃ ὑπαὺ ουϑὴ [ῃοβθ οὐἱϊοϑ 80 χαθϑίϊοῃ τηοϑῦ ΘΔΥΠΘΒΟΥ 6 Μοββδὶς 
ΔΌΪΒΟΙΒΗΪΡ οἴ ϑοῖὴθ οἰβσ ρογίϊοῃβ οὐ {86 Ῥοηϊαίθι ἢ τὸ δρτϑοὰ ἰῃδὺ 1,ουϊιλουβ τηϑὺ ΠΔΥΘ 
Ρτοοθϑαρα βυιθαίδη 14}}[ ἔγοιῃ Μοβοβ. ΤἝΏΘΓΟ ἰδ ΓΟΔΙ]Υ̓ ΠΟ ΒΟΟΡΘ ἴῃ {μι18 θοοῖς ἴον [86 Φ μον βιῖς 
δΔηά ΕἸΟ ἰϑἐϊς ΟΠ ΓΟΥΘΥΙΒΥ ; ἴοτ μου ΚΝΟΒΕΙ, ἀο] ἱρῷ ἴο ρΡοϊπὺ ουῦ (86 ἀϊδ!ποὶ ρΡοτγίϊοηβ 
ὉΥ 680} ττίίοῦ, γαῖ ἢ 6 Ὠ8Π16 ὈΙΝ ΠΘΥ͂ΘΓ ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ [,6γ. δοβοϊυΐοὶυ, Ὀυῦ ΟἿΪΥ ὙΠ 8 ροβ- 

Βοββῖγθ Ῥχσγοηοιῃ ππδγκίπρ 86 ΠΟΣΟΥ͂ 88 ΡΘΟΙ]ΑΥΙΥ͂ 1Βγ8 618 αοά. ([{ ἰδ ΒοΘΥΟΓ ομσο περά, 

ΧΙΧ. 4, [Ὁ [4156 ζοάβ). ΤΏ6 ὈοΟΪΚ οομὐδὶῃΒ ΘΥΘΓΥ͂ ΡΟββὶ Ὁ]6 πηϑεὶς οὗ σου  ΡΟΓΔΠΘΟΙΒ δυίδογ- 

ΒΕΪΡ, δηὰ ἐμοῦ δῖὸ οοηβίδης ἱπαϊ!οδίίοηβ οὗ 15 μβανίης Ὀθθη τυυϊ τίη ἀυγίηρ [86 116 ἴῃ (86 

ΜΠ άΘγηθαθ, ΤῊΘ ογὰβ υβοὰ [ῸΓ [8:6 ΒΑΠΟΙΌΔΙΥ Δ’ο οἰὕμον [939 (4 ὑἱπι68) οὐ ὉΠ (85 
{{π68) 8πὰ ΠΘΥΘΥ ΔΠΥ͂ ἴθτπι ἐπ ρ  Υἱηρ ἃ πογΘ ροττηδηθπῦ βυγαοίασθ ἘῸγ [Π6 ἀπο] ηρΒ οὗ (89 
ῬΘΟρΙθ, 3 ἴῃ [}:9 Β6186 ΟὗἨ 8 ΒΟΙΕΘ, 'β ΠΟΥ͂ΟΥ 86 Θχοθρῦ ἴῃ γϑίδγοποο [ο {89 ζαΐατα μα ἱϊδεΐοι 

οὗ ἴῃ ρχομιΐβοα Ἰδηὰ, πο 15 {Π6 ΤΟΥ Βισ Κρ θθοβαβο 10 ΟΟΟΌΓΒ {μ᾽ τύγ -βουθη ὑΐπιθ8 πὶ {815 

Β6Ώ86, 8η4 ἴῃ 811 οὗ ἴμθτα τὶ ἐσργοβδ τϑίδγθμοθ ἴο 86 ξαΐαγο, ὁχοθρὺ χχυϊὶ. 14,156, τ βογα ἐμὰ 
τοίδυθμοο 18 τ] 16α; ὭΣ, ΠΡ, διὰ ΤῺ ἀο ποῦ οοοῦν αἵ 8}}; Ὑτκ ἐξηΐ, ΟΟΟΌΓΪΒ ΟἿ ςΘ, τ ἢ}}16 [80 
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ἱπάοβηϊίο νοσὰ 22 18 ἔουπὰ οἷραΐ {{π|68; 3, τ ΒΙΟΒ 8 ποίου ἄσωδα ἨῸΓ ἐσηΐ, Ὀυϊ δοοίλ, 

ὀσοιτβ ἔσαν ἐΐπιδα ἰῃ ἐδ δοτηηδπά8 οοπποοίθα τὶ [86 Οὔβοσνυαηοθ οὗ [86 [δαϑί οὗ ἐδΌΘΓΏΔ0]68, 
Δα πὴ αϑρθοΐβὶ σοίργθηοο ἰ0 ἴ5γ86}᾽5 μαυΐηρ ἀνϑὶῦ ἴῃ ῬΟΟΙΙΒ αὖ ὑπ ὶγ σβῦ δοταΐηρ ουὖὖ ἴγοτα 
Ἐχγυρὺ (χσχῖῖ!. 48). ΤῊ 86 οὗ 411 {686 ὕβιγπηβ 18 ὑ8 ΘΧΔΟΙΪΥ βυϊ δα ἰο 86 τ] ἀθγ 685 ρουὶοά, 
θαΐ ποῖ ἴο 88γΥ οἴμογ. Τῇ 086 οὗὨ δ" Π ἴον {Π6 θαι ηΐηθ, Β0 ἔγθα θη} οσμδηρθά ἰῃ 1Π6 βδιμδ- 
τἰϊδη ἴο ἐδ, δηα 80 ροϊηϊθα ὈΥ ὑμ6 Μαβογϑίβ ;ἰ [89 86 οὗ ΠῚ) ἴογ [86 Ῥθυρ]ό, 80 οΘοτησπλοη ἴπ 
Ἐχ., 1,ου., Ναπι., πὰ “051., δά βο ἰυΐγοαιθηὺῦ 6ἰβοθγα; [86 υϑ08] ἀφσϑϊρσηδίίοη οὗὨἨ ὑΠ6ηι 85 
186 ολέϊάγεη 9 Ἰϑγαοῖ, αὶ ῬΆΓαΒ6 ὅο ᾿δυρ Υ Θχοηδηρθα [ὉΓ [86 βὲτηρ]6 ζϑγαοῖ ἴῃ Ἰδαίου Ἡ το; 

ΔΠᾺἔ ΤΩΔΗΥ ΟἾΠΟΓ ΤΏΔΓΚΒ Ῥοϊηὺ ἴο [Π6 6δι] οβὲ ρογὶοα οὐἤἁἩ ΗἩδθῦγον [ἰτογαύαγο 88. {δ {ΐπ|6 οὗἉ (89 
ςοιῃροβιἐΐοη οὗ [8158 θοοῖς. ΤῊΘ θοΟΙΚ 1561} γορθδίθαϊν οἰ αἰμηβ ἴο Γϑοογὰ {86 Ἰαν8 Ἡ 1Ο ἢ ὝΤΘΓΘ 
σίνθῃ ἰο Μοβοβ ἐπ οιηπέ δἰπαὶϊ, οὐ ἐπ ἐλ τιοϊάογηε88 97 δἰπαὶ (Υἱϊ. 88. χχν. 1; χχνὶ. 46; χχυὶϊ. 
84), ἀπά 'π ὁη6 ἰηβίδηςθ (χυΐ. 1), (86 ὑπ|6 18 ΒΏΔΓΡΙΥ ἀρῆπραά 88 δέος 86 ἀβθαίῃ οὗ Αδγοπβ 
ὕπνο 8018, 8π4α δβοηγχούϊτη68 (χχὶ. 24; χχιϊ!. 44) {86 Ἰπιτλοαϊαῦο ρυ] 1 οαἰΐομ οὗὨ {116 Ἰανγα 18 τη 6 }- 
τἰοηθ. ὙΤῆογο ἅγὰ τρασϑθηΐ γοίθσθ ποθ ἴο {πο ἔλη0 “ΒΘ γὸ ὍΘ οομθ ἰηΐο {86 ἸΑπᾶ οὗἉ Ο4- 
ὨΆΒΉ ᾽ 485 γοῦ 'ἴπ [86 ξαΐατο (χὶν. 84: χίχὶ 28, χχὶϊ!, 10); δηὰ Ἰανγ ΔΓὸ ρίνϑη [ὉΓ 186 1 ἐδθ 
ἩΪ] ἀΘΓΏ6Β8, 88 6. 5., [116 Βαυσηΐοῦ οὗἉ 811} δη:14}5 πη θη ρα [ῸΣ Ἰοοα δὖ (μ6 ἄοον οὗἉ [86 Δ γΠ 8619 
88 Βϑου  ῆοο5 (κΥὶ]. 1-6), τ ΒΙΟΒ που]ὰ μᾶγὸ ῬΘ6 ἢ ἱπ ρΟββ1 016 ὅο οὔβθγνο σμθη {(Π6 [118 ἴῃ [86 
ΟἈΣΤῚΡ Μὰἅδβ Θχο δηρϑα [ῸΓ ἰμαὺ ἱπ μ6 βοδιίογοα οἰδϊ68 οὗἩ Οδηδδη, δηἃ τ Ἰοἢ τνλ58 δοίι8}}} δΌτο- 

Βαϊοα οὐ {86 ογϑ οὗἩ [86 δηἴΐγβηοθ πο [86 Ρῥγομῃβοα Ἰδπὰ (Ὠεαΐ. χὶ!. 156, 20-22), Τη {8159 δῦτο- 
δυο ΠΟ Τ᾿ ΘὨ 0. 18 τη 8646 Οὗ [86 ῥγονίουβ αν, Ὀαΐ 118 Ἔχ βϑύθποσθ 18 1101164, δηἃ [6 σἤδηρθ 
18 Ὀ5864 οἢ {1160 ἀϊβίδησο οὗ {ποῖν πιΐαγο μοῖλθ8. ΤΏΘΓΟ 18 γοαθηῦ ΤΟίΈΓΘ ΠΟΘ ἰη [86 Ἰαννγ5 ὅο {89 
“ἈΠ (ἰΐν. 12, 21; νυἱ. 11; χίϊ, 46. χὶν. 8, 8: χνὶ. 26, 27, 28), 80 [δῇ ἰῃ ΔῸΣ ἰἰϊπλοθ 

ὈΘΟΆΠῚΘ ΠΟΟΘΘΘΆΓΥ ἴο δαορὺ 848 ἃ. Τ16 οὗ ἱπἰογργοίδιίοη ὑμπαὺ {818 βΒμου]ὰ δἰ ναγβ Ὀ6 υπαἀογείοοα 
ἴῃ {86 ἴδὺν οὗ (86 εἰν ἴῃ νι ΐο ἢ ὑπ 6 βαποίθδυΥ βίοοά. ΤὨτουρμουῦ ῃ 6 ὈοοΪς ΑἌΓΟΙ ΔΡΡΘΑΙΒ 88 
[86 ΟὨΪΥ Εἰ ρὮ-Ῥυὶοϑῦ (ΔΙ πουρ ἢ {118 ὕθγπι 18 ὩΘΥΟΥ 864) Δηα ῥγου 8ῖοη 18 ΓΟρ δ θα] Ὁ τηδαο [ῸΓ 
Ἦΐ8 800, 80 βΒῃου]ά 6 δποϊηἰθαᾶ, δηὰ βῃου]ὰ πιϊπίβίοσ ἱπ Ϊ8 βίοδα - δῃὰ Αδγοῃ ΒΒ ΒΟΏΒ ἈΡΌΘΑΥ 
85 ἦ86 ΟὨΪΥ ῥγοϑίθ. Το ον 68 μανὸ ποῦ γοῦ Ὀ66Ὼ Βρροϊηίθα, ΒΟΥ ΔΓΘ ΠΟΥ͂ ΟΥ̓ΘΥ τηθηϊϊαηρά 
δχοθρῦ ἴῃ 16 Ῥ4588 06 ἰῃ χοίθγθηοο ἴο ὑμὶν οἱὐΐθ8 ἴῃ (86 ζαΐαγο Ῥγοϊαβοα Ἰαπα (χχυ. 82, 88). 
Νοῖ ἴο ἀνγὸ1}1 αστί 6 ἀροη ραγίϊσυ]αγβ, 1Ὁ ΤΩΔΥ Ἠ6 Βαϊ ἰη ἃ πογὰ ἰμαύ τὸ βᾶνθ Ἀθγθ, δηα ὮΘΥΘ 
ΟὨΪΥ, [86 111] βδοτὶ βοἷ8] απᾶὰ ῥυ ϑυ Υ βγβίθιη ᾿ 1 οἢ 18 Σοοορη Ζοα 88 οχίβίϊηρ ἴῃ {86 ὕπνο [0]- 
Ἰοτίης ὈοΟΚΒ οὗἩ ὑμ6 Ῥϑηίαίθα οι, απὰ 41}} βυθδεοαπθηῦ ἩΘΌγον Ἰἰἰογαΐασθ. ΕῸΣ δὴ δχοϑ]θηὺ 
ΒΌΓΩΤΊΔΙΥ Οὗ [Π6 ον άθηοο, β66 ΑΒΕΙΝΟΤΟΝΒ “ Ἦ Βοὴ γγὰϑ8 [πΠ0 Ροπίδίθαυοα τυ ΐθῃ 7) (Ἰοπάοῃ: 
Ολνίδέαη Ενϊάσηοο ΟΌηι. ὁ δος. Ῥ, Ο. Κὶ.). 

ΤΏὮΘ ΟὨΪΥ͂ ρᾶββαρθ ργθβοπίϊηρ ΔΩΥ͂ γα] αἰ ΠΟΥ ἴῃ τοραγὰ ἴο ἐμ ἀαία οὐ 016 ὈΟΟΚ 15 συ, 
28, “ΤΒαδΐ [86 ἰδῃὰ βρᾷβ ποῦ γοι ουῦ 4150, ψβθ γα ἀθΗ]6 1, δ 1Ὁ βραϑα ουὖῦ ἴῃ 6 παίίοῃβ {μα 
ΜΟΙ ὈΘΙΌΓΘ γοι.᾽ ΕὉΓ {86 ὑγὰ 6 Β6η86 οὗὨ {Π686 ἸγοΓά8, 8660 ἔῃ: σΟΙΏΤΩΘΗἑΔΥΥ ; Ὀὰῦ Θυθῃ ἰδ κίηρ; 
ἴδ 88 1Ὁ βίδηαϑ ἴῃ {86 Α. Υ'., δηά βυρροβίηρ 6 τ|8ο1]6 ὀχμογίδίοπ, νοῦβ. 24-80, ο αν Ὀθθῃ 
δα ἀοα ὃν αἰνίηα ἀἰϊγοοιίΐοη θη Μόοβ68 πηδαθ Ηἷβ θη4] σου ϊβίοῃ οὗ [6 ποῦ οὐ 186 ρἱαΐπϑ οὗ 
ΜοδΡ, ψγ6 Ὅδῇ 685}}Υ πη ἀογβίδηα [86 Ἰαηρσιιαρο. ΑἸγοδαν, {π6 σοηααοδὺ οὗ [86 ὑγδηβ- “ογάδηϊο 
Το Ίοη γγ8 ΔΟΟΟΙ 1586, Δηὰ {π8ὺ οἵ 86 τοϑῦ οὗ (Π6 Ἰαπὰ τγ88 ἴο Ὀ6 ᾿Ἰγατη θα αἰ ] Υ Θα ογθα ΠΡΟΏ 
ΜΠ (ῃ16 οἰ αγοβῦ ρτοσηἶβο οὗ βιιοσθθβ, Οοα στΆγΩΒ [80 ῬΘΟΡ]9 ὑβγουρῃ Μοβθθ, Ἀθη 8}} 8}4]]} 
δ6 ἄοῃρ, ποὺ ἴο {Ὁ]]οῦν ἴῃ [6 γᾷ γ8 οὗ ἐ}6 Οδπδδηϊίοθ, 1οϑὺ ΠΟΥ 4180 {Βοτη βου 68 Β Ε{ἔἘΓ 85 ὑπο ὶγ 
Ῥτοἀθοῦβθοῦβ ῃδὰ βυβεγθα, Τὺ 8 β' ΠΙΡΙΥ 84 οδ86 οὗ {86 ΤωογὰΒ βρθακίηρ ἴγοπι [86 βίβηα-ροϊπῦ 
οὗ 8ῃ δοδοιρ ]8ῃ64 ποΥΚ, 8116 [06 ΟΣ τγαϑ ἴῃ ῬΓΟΡΊΘΒΒ, Δη ἃ Δ5ΒΌΓΘΑ]Υ ΒΟῸη ἰο Ὀ6 ΟΟμ- 
Ῥ᾽οἰθά, [ὑ [58 ὑο Ὀ6 ποιοὰ ὑμαὺ ἰη τῃ6 θοοκ 1.561 [86 οἰαίτα ἰο Μοβαῖς δα μου ρ 15 ἀἸΒΟ  ΠΟΙΥ 
Τηδ 6 ἴη [86 ]ἸΔβὺ γϑγβθ οὔ οβδρ. Χχχυύϊ., δῃὰ δρϑὶπ οὗ ἐμ6 δρρομαϊΐχ, οδρ. χχνὶϊ. (οοὰρ. ΝΌμ. 
χχχΥῖ. 18). 

8 3. ὉΝΙΤΥῪ ΑΝῸ ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΟΕ ΓΙΕΥΙΤΊΟΤΒ. 

ΤῈ ΒΟΟΚ οὗ 1, ον ὑοῦ 18 τι υκϑα ὁπ [86 Ββυγίδοθ τ δ {8686 6] Θπηθηΐβ οὗἩ Ὁ 1 : 1 18 8}} 
οοπὐγρα ἴῃ {86 πον ]γ-ογθοίρα ἰβὈ γηδοΐθ;; δπα ΟἿΪΥ 8 16} ΘΟ ἶκα ραββοα ΔΎΤΑΥ Ὀούνθοι 118 Ὀ6- 
Εἰδηΐηρ πα 19 Οἴοβθ. ὙΒΘΓΘ 8. ὨΘΟΘΒΒΑΤΙ]Υ ταῦ γΥ  Θ Υ ἐπ 80 ΘΟπβἰ ἀΘγ8 6 8 φο]]θοὕοῃ οὗ 
ανγβ, δᾶ βοπηϑίίηρ' οὗ ἰδίου! 68] παγγαίνο ἰη οοπηθουύΐοη τὶ 86 ἱπητηθα αῦθ δρρ!οαιϊοπ οὗ 
ἰθοθο ἰατβ; Βαΐ [86 τιδίῃ ρΌΓΡρΟΒΘ 18 ΘΥΟΙΥ ΒΘΓΘ ρρδγοηΐῦ δηα ΘΟ Ὁ] 1 πρ;---ἰἢ 9 Δγγδηροιηθηΐθ 



4 ἹΝΤΒΟΡΟΌΟΤΊΟΝ ΤῸ ΓΕΥΙΤΊΙΟΌΞΒ. 

ὙΒΘΓΘΌΥ͂ 8 Βἰη{] ΡΘΟΡΪΘ ΤΠΔΥ͂ ΔΡΡγοδοῖ, δπα σϑιηδῖπ ἰῇ Ῥαγπιϑηθηὺ σοηπιηηαηΐοι ὙΟΒ ἃ ΒΟΥ 
αοά. Τιιῖβ νι} Ὀδίϊου ἀρρϑᾶγ ἰῃ {86 [Ὁ] ον [4016 οὗ οομύθηϊβ. ΤῊΘ δγγδηρθιμθηΐ οὗ ἰδ6 
ὈοΟΪΚ 8 48 βυβίθιηδίϊο 88 ἴμο πδίαγο οὗ [[5 οομύθη!β 8] ονθά. [Ιἢ γεραγά ὕο 0η6 ογ ὑγο δ]]οροὰ 
ἰπϑίδῃοοβ οὗ τϑρουιοα (χὶ. 89, 40 οοπιραγοα τι χχίϊ, 8, Δῃὰ χίχ, 9 ψΠ χχὶϊὶ, 22) 10 15 βιμῇ- 
οἶθηῦ ἴο 848Υ ἰμδὺ {μ6 Ὺ ψοτθ ἱπιοη οη8] (866 ὑμ6 ΘΟ ΠΓΔΣΥ); διὰ ἴῃ γτοραγὰ ἴὸ βανογαὶ 
σΒδρίεθγϑ Βῃρροβϑαᾶ ἴο Ὀ6 ρἰδοϑά οαὖ οὗἉ {μ6ῖὉ παίυγαὶ δομπθοϊίοῃ, (88 6. σ., οἴδρθ. χὶΐ. δῃὰ στ. 
ἴδ ΒΙ ΠΙΡΙΥ ἄοοϑθ ποῦ ϑρρϑδϑγ (δαῦ {π6 {γοϑα οὗ σοῃμπβοίίοηῃ ἴῃ {Π6 τιΐηι οΥὗἹὨἩἨ Μοβθβ τῶβ {86 Β8116 
88 ἴῃ {Πα οὗ [6 οτγιἰἰϊο. [Ιἡ ἔδοῦ, ἴῃ [6 ᾿πβίβϑησοδ 8Δ|16ρ6α, [88 ρσγϑαὺῦ 1,6 ρ βου βθθπιβ ἴ0 μᾶγο 
ἰλοπ ΘΒρϑοΐδὶ ραΐηβ ἴο Ὀγθδὶς ὑμπαῦ οομῃθοίίοη ὙΠ ἰΟΪι 18 ΠΟΥ͂ ΒΡΟΚΘη οὗ 88 ἴπ παῖ γαὶ οηθ, δηὰ 
885 ὑμ8, [ῸΥ ἱτπηροτίδηῦ ΤΘΆΒΟΉ8, Βοραγαῖθα {86 ρυγ βοδίίοη δίοσ ομἹ]ἀ- δ γί ἔγουι 411 οἰιοῦ 
Ραγ βοβίϊοπβ τ αἰ οἢ ταϊρηῦ οὐ γυνβθ λδνθ βθοιηθα ἴο Ὀ6 οὗ [86 βϑ81ὴ60 Ἑσμδγδοίοσ. ὅϑ6}} ροίϊηϊβ 
ψΨ1}1} θ6 ποιϊςρα ἴῃ ἀοίβ}} ἱπ (86 σοι μηθηΐασΥ. Νογθγί 6 1688, 1Ὁ 18 ἴο ὉΘ τοι] οΓρα ἰμαῦ [,- 
Υἱθσυ8 τγ88 ρσίνϑη αὖ βἰηδὶ ἰῃ υἱ  νν οὗ δὴ ἱπιτη θα αίθ δηὰ ἀἰγθοῦ τ τοὶ ἴο Οδηδϑα, ψ ΙΘΝ Βμου]ά 
δνθ οαἰταϊπαὺθα ἱπ (μ6 ροββϑοβϑβίοῃ οὗ [8 ργοῃϑθα Ἰδαπὰ. ὝΒθη {818 δὰ Ὀδθη ργουθηϊδα ἴῃ 
σΟμ9Θαῦθηο6 ΟΥ̓ {86 βἷη οὗὨ [86 ΡΘΟΡΪδ6, ἃ ἰοῃρς ὑΐπχ0--δῦονθ ἐμ γιγ-οῖ ιν γ68γ8---Ῥαβ9οα ΔΝΑΥ͂ 
Ὀοέοτο {6 ϑῃοδιῃρηηθπῦ ΟΠ. (Π6 ρ͵αὶηΒ οὗ λῆοδθ. Ὀυτσίηρ [818 ρογίοά {86 ἰδ γ88 [Ἀγ ὶν ἴῃ 
ΒΌΘΥΔΏΟΘ, 88 15 Βιονῃ ὮΥ͂ ἰδ6 ἰδοῦ {Πα [8 τηοϑῦ ἱπηρογαίνο σοαυϊγοιηθηῖ, οἰτοιπχοϊβίοη, τα 5 
ΘΠ ΓΟΙΥ οὔ θα ἴο ὑπ ο]οβο (Ψ08}. Υ. ὅ-8). Αἴὔοσ {πΐ8 Ἰοὴρ ἰπύδγναὶ, 10 18. ποῦ ὈΠΓΘΑΒΟΠΔ8Ὸ]Θ 
ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ ὑμδῦ {6 τυϊηρβ οὗ ΜΙ οϑοϑ συ] ἤδνθ ὈΘΘὴ γον 8θα Ὀοίοσο [ἷΪβ ἀδδίῃ, δπὰ βυοὶ 
οἰδυβοβ δη4 οχμογίδίϊοηβ δα θα 848 {6 σῃδηροα οἰ οι πηβίδῃ 668 πιὶρῦ Γοαῦΐϊγο. ΤΉΘΒΘ ρΘ53ΒΆρΌ8, 
ΒΟ νΟΥ, ἰἢ ΓΘ 8}}γ πυϊ θη δὲ ἰδῇ {1π|6, 50 [ἌΓ ἔγοιῃ Ὀδίηρ; ἰῃ ΔΗΥ͂ ἀορτοα ἱμοοηρτγύουβ 10} [0 
οτἱσίπαὶ πόοσῖκ, ἀο θαῦ 8}}] οαὖῦ δα ΘῃΡἢ.45126 118 (ΘΟ ΠρΒ. 

ΤῊΘ οοπίοηίβ οὗἩ ον υουβϑ ΔΥῸ δγγδηρρα 1ἢ {86 10] νης 4016 'π ΒΟ ἢ 8 ὙΆΥ 88 ἰ0 ΒΠΟΝ 
Βοιηοίὶηρς οὗ 86 σοηποοίίοη οὗἉ 1(8 ραγίβ. 

ΒΟΟΚ 1--Οἴ ἀρριοδοὶ ἴο Θοᾶἅ. (Ὁ Πδρϑ. 1.-- Σ ΥΙ1.). 

ΕἼΒΒΤ ΡΑΒΤ. (ἰ.---νῦ.) 1,8.) οὔ βαογίβοο. 
ἃ 1. Οἴδμῃοταὶ τὰ ]68 ἔογ [86 5'δουῆςαβ. (1.-νὶ. 7). 

Α. Βιυτηὺ οἤοεϊηρβ. 1. 

ΒΒ. ΟΙΪαἰΐουϑβ (Μεδὺ οἴογι ρΒ). 1]. 

Ῥεδοο οἴδγϊηρβ. 11}. 

δίῃ οδδγίηρ, ἱν.-ν. 18. 

Τγοβρδβ5 οἤδγίηρβ. υ. 14---νὶ. 7. ΕΣ; 

ἃ 2. βέρθοϊδὶ ἰπϑίγυοιίομπβ οἰ ον ἰὸν {μ6 Ῥυίοϑίϑ, νἱ. 8-γνῖ!. 88. 

Εὸν Βατγηΐ οβογίηρβ. τἱ. 8-18, 

“4. ΟΡ] δίοηβ (Μοδῦ οἤδυηρ8). νἱ. 14-28, 

“810 οἴἴδυϊηρβ. νΥἱ. 24-80. 

“ ἼΎρβρ888 Οἤἴδυϊηρβ. υἱ]. 1-6. 

[1.6 Ῥγοβίβ᾽ ρογίίοη οὗ [86 δῦονϑ. νυἱΐ. 7-10. 

“ Ῥρβοο οἴἴευϊηρβ ἰῃ {Π6ῚῚ νϑγοΥ. Υἱὶ. 11-21. 

““ [86 Βα δῃηὰ ἴμι6 ΒΙοοά. νἱϊ. 22--27. 

“4. {86 ῥγίοβίβ᾽ ρογίϊοη οὐ ρϑϑοα οἥδγίηρϑ. υἱῖ. 28-960. 

Οομποϊ]αβίου οὗὨ [15 Θοοϊίοη, νἱϊ. 857, 88. 

ΠΟΥ σΩΜΡ» 

ΒΕΟΘΟΝ ῬΑΕΤ. Ἡϊϑίογίοδὶ, (νυ }}.--χ.). 

δ 1. Τα Οοπβοογαίίζου οὗ ἴῃ 6 Ῥυϊοβίβ. υἱϊ]. 

ξ 2. Ἐπίγϑηοθ οὗ Αδίοη δά ἢἶΪβ βοῃβ8 οὐ {ποὶγ οδῆσθ. ἰχ. 

ἃ 8. ΤΏ βίῃ δά ρυηἰβῃμηθηΐ οὗ Νάδῃῆ δηὰ ΑὈΐμα, χ, 



88. ΤῊΝ ΒΕΓΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ ΕΥΙΤΙΟΑΙ, ΟΟΡΕ ΤῸ ΒΕΑΤΗΕΝ ὕ8Δ6Ε8. ὄ 

ΤΉῊΙΕΒΡ ΡΑΒΤ. Το 1.78 Οὔ Ῥαγγ. (ΧΙ. --χν.). 

1. 1.805 οὗ οἰθδῃ δηὰ ὑποϊϑδη ἴοοα. χίὶ. 

ἃ 3. Τιαντθ οὔ ρυτγ δορίίοη αἴϊον οἢ}]4-ἰσίῃ. χὶ. 

ἢ 8. 1,848 ΘΟποογηΐηρ Θρτοϑυ. (Χ 1}., χῖν.). 

Α. Ἑχαδπιϊηδίίΐοη δηὰ 15 γοβυϊ. χὶἹ]. 1--46. 

Β. ΤΟΡΓΟΒῪ ἴῃ ΟἹο  ἰηρ Δηα Ἰοαύμογ, σὶϊ!. 47--9, 

Ο. Οἰοδηβίης δῃμῆ χοδιοσαίίοη οὗ 8 [6 ρεῖ. χὶνῦ. 1-82. 

Ὦ. ΙΩΘΡΓΟΒΥῪ ἴῃ 8 Ὠοιιβ6. χὶν. 88--ὖ8. 

Ἑ. ΟὐὈποϊυβίοη. χίν. δ4-δ7. 

ὃ 4, βδχυδὶ ᾿ἱπιρυγ 165 δηα ΟἸ]ΘΔΏΒΙΏΡΒ. ΧΥ͂. 

ἘΌΤΕΤΗ ῬΑΒΤ. Τὰ Αγ οὗ Αἰοποιμθηΐ. χνὶ. 

ΒΟΟΕ ΙΣ.---Οὐ οομτππδηοθ ἰπ οοτατα πίοι νὴ Θοᾶ. (ΟΒαρβ ΣΧ Υ͂ΣΙΙ.- - ΣΧ ΧΙ... 

ΕἸἼΒΒῚ ΡΑΒΤ. Ηο]ΐηοθββ οἢ ἴπ6 ραγὺ οὗ [86 Ρ6ΟΡ]6. (χνὶϊ.---ΣΧ.). 

ξ 1. Ηοϊΐηοββ ἰη σορασζὰ ἰο Εοοα, χυΐϊἱ. 

ἃ 2. Ηο]ΐπο85 οὗ {86 Μαγγίαρϑ γϑ δίΐοη. ΧΥυΙΙ. 

ξ 8. Ηο]ΐπ685 οὗ Οοπάαπςοῦ ἰοναγὰβ αοα δηὰ τδΔῃ. χὶχ. 

“4, Ῥαυμίβμηηοηί ἔοσς Ὁ πμο 688. Χχ. 

ΒΕΈΟΟΝΧ. ΡΑΒΤ. Ηο]Ἰπμ685 ὁη [Π6 ματι οὗ [8 Ῥγοβίβ, δὰ ΒΟ] 688 οὗ [86 

ΟΒοσίηρβ. χχὶ., χχὶϊ. 

ΤΉῊΙΕΡ ῬΑΒΤ. απο βοαίίοη οὗ Εδαβίβ. (χχὶ!.---χχυ.). 

ἐ 1. ΟΥ̓́ΤΙΘ Βαθθαῖι9 ἀπά Απησδὶ Ἐδαβίβ. χχὶὶ, 
ἃ 2. ΟΥ̓δο ΗΟΙΥ ἰδιηρ8 δπὰ ὅ'μον- γοδά. χχῖν. 1-9. 

ἢ 8. Ηἰϊδβίοτγίοδὶ. Τὴ ρυπίβμιηεηῦ οὗ ἃ ΒΙβρῃθιηθῦ. χχὶν. 10-28, 

ἀ 4. ΟΥ̓ἐδο βαυθαίοαὶ πὰ Ψ0ὈὉ1166 γϑασβ. Χχυ. 

ἘΌΤΒΤΗ ῬΑΒΥ. ΟὐὈποΙυδϑίοη. Ῥγομΐδοβ δα ΤἈσοαίβ. χχυὶ. 

ΑΡρΡομάϊχ, Οἴνονβ. Χχχχυ!ὶ. 

ξ 8. ΤῊΕ ΒΕΙΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΒ ΙΕΥ̓ΙΤΙΟΑΙ, ΟΟΡΕῈ ΤῸ ΗΕΑΤΗΕΝ ὕϑάσεβ. 

ὙΜΊΘΟΙΥ ἀϊνογροηΐ γἱογβ ἤανο Ὀθθη Βο]ά ὈΥ αἰ βοσοηῦ τυ ἴαγθ ΡΟῚ 0.18 Β. δ] Θοῦ. ΞΡΕΝΟΕΒ 
(2 εσίδια Ἡεδναογιηι) 88 αἰβροβραᾶ ἰο πὰ δὴ Ἐρυρίϊδη οτἱρίῃ [Ὁ δ᾽ πλοϑὺ θυϑσυ Μοβαὶο ἰπ- 
βοὴ. ΒΑΕΗΒ (ϑυπιδοίἐξ ἀο86 Μίζοϑαϊδολση Οἰἰέι.8) ἈΔ5 βουρηῦ ἴο αἀΐβργονθ 411 οοπῃροίϊοῃ 
Ῥεύνθθῃ ἔμθη. Τμο ἃ ργίογὲ ρου ΠΥ Β66 8 γ7 61} οχργοββοὰ ΌὉΥ ΜΆΒΒΗΑΝ (ἐπ (αη. οσἠτοΉ. 
(ρυρί., Ρ. 1δ4, οἀ. 1,610Ρ5.}ὺ 45 αυοίοα ὈΥ ΒΟΒΕΝΜΌΕΙΜΕΞΝ (γε. ἴῃ 7ευ., Ῥ. δ, ποῖα). “79 
ΚηΟΥ ἴτοπι βογρύατο [μαῦ 16 Η ΘΌγονγΒ ΟΣ [ὉΓ ἃ Ἰοηρ {ἰπ6 ἱπηδὈϊίαπία οὗ Ἐρυρῦ; δῃά τ 
ΤΑΘΔΥ͂ Βυθροοῦ, ποὺ ψίιῃουΐ τρᾶβοη, ἰμδὺ πον ἀἸὰ ποὺ ΜΒΟΙΪΙΥ οαϑὶ οὔ ΕΥρύδη υὑϑαροβ, Ὀαὺ 
ΤΑΙ ΘΓ ὑμδῦ ΒοπΊ6 [Γ8095 οὗἉ Εργρίίδη Βα ὈΪῦ τοπηδηθὰ, ΜδηΥ ᾿δῖν8 οὐὨἩ Μοβθ58. δῖ ἔγοτῃ δηποϊθηῦ 
ουπίοπμΒ. Ἧ Βδίδνογ πἰηἀόγοα (86 σμζειϑ οὗ {Π6 γα Πεἱΐν, μ6 βίγ σ]γ ἔουραθ. Μόοβββ αὔτο- 
ξαϊοα τηοβὺ οἵ ἰῃς Εργριίδη γχἰΐθϑ, βομιθ 6 ομδηραά, βοῖηθ 6 ΒοΙα 88 ᾿πα θδγοηΐ, Βοιλθ 6 Ρ6Γ- 
τηἰ 64, δηα ονθη σοτημηληἀοά." Ὑοὐ [18 Ἰορ]8]αιῖοη ὈΥ͂ ᾿[8 ΤΏΔΗΥ Δα ἐἰ0η8 ἃ μα ΟἸ 5810Π8, 
ΔΠ4 706 σΘῃθΓΔ] του ἀΐηρ οὗ 811 (μὲ τοδί πο Ὀθοδπιθ, ἃ8 ΕΟΒΕΝΜ ΕΙΜΕΒ 4180 Το ΆΓΚΒ, 

ΡΘΟυ] ΥΪΥ͂ ἀπα ἀϊδιϊ ποι ον ἩΘΌσοΝ, δἀδρίεαἃ ἰο ἱμποὶγ προά3, Δα ΒΒ ΔΙΓΡΙΥ βοραγαύίην τθπὶ 
ἴτοπι 411 Οὔ Β6Γ ῬΘΟρΪθ. 



6 ἹΝΤΒΟΡΟΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΨΕΥΙΤΊΟΥΞ. 

10 σδῃ ΒΟδΓΟΘΙΥ ὍΘ ὨΘΟΘΒΘΒΑΥΥ͂ ἴο Βροϑὶς οὗ δύ ὑπῃ6 Μοβαϊς δ ἰδυρηῦ ἴῃ οομηοη πὴϊὰ 
1.6 ουβίοτῃβ οἔ“8}1 Ρ6ΟΡ]6 δὖ 118 ρογὶοα οὗ (6 πον! ἀ᾽β ἰϑίοσυ. Τὰ δἷπὶ Οὐ [86 ἰδ τγ88 ἴὸ 
6]ονδίθ ὕ86 1βγαϑὶ ἴθ8 [0 ἃ ἰοῦ δηὰ Ὀείζεσ βίδπααγα, Ὀυὺ σϑηθΥ, πὰ 88 ὑπο Ὺ ἡ ΓΘ 8016 ἴο 
Ῥθᾶγ ἰὅ. Οδγίαϊῃ θββϑηῖίδ) 18 8 τ γ ρίνθη, ἀηἀ [ἢ 686 τ6ΓΟ ἰηδἰβίδα Ὡροη Δ ϑο  αὐο Υ δὰ πῖϊὰ 
ΟΥΘΓΥ͂ γαῦὶθα ἴογ οὗὅὨἨ οομιμηδηὰ ἩΒΊο. ὁου]ὰ Δαὰ ἰο [6 διμρῃδβίβ. Τὰ απὶϊγ οἵ Θοά, ἀπὰ 
ΗΐΪ8 οἰμηϊρούθῃοοθ, νοῦ δυρῦ 10 8 αἰδύϊποίηθβϑ ψ ΐοἷ ν᾽ 85 ἔλθ (λα ἰὴρ οαΐ ἔγοια (Π6 ψοσὶ 8 

τοοο]]θοτίοη, δηα τ ΙΟἢ τῦ8 βοϑγοοὶν Βηα 6᾽βθῦνῃ γα δὖ {818 ρϑγὶοά, Ἔχοθρί ἴῃ ὅμ6 ὈοΟΚ οὗ Φοῦ, 

ΜΨΈ]ΟῺ ἸΩΔΥ͂ ἰἴθ6} ᾶγα θθθη πη Πα ἴῃ Μοβαῖο ἤδη8. 850, ἴοο, [8:6 ὨΘΟΘββ Υ οὗὨ ουθναγαᾷ βδογα- 
ΤαΘὨΐ8] ΟὈΒΟΓΨΘΏΘΘΒ 10Γ {86 ὙΠΟΪΘ ΡΘΟΡ]6, ΜΒ ΘΓΘΟΥ͂ σοτηιη πΐοη πὶ οὐ [Βτουρῃ Ηἰβ ΟΒαγοὰ 
Βῃουὰ Ὀ6 πηδἰηίδ᾽ 6, ΤΕΓΘ ΒίγΟ ΣΙ ᾿ηβίϑιθα ΡΟ, 85 ἰπ οἰσοατπηοϊδίοη δηὰ ἴπ6 Ῥαββουθγ, δπὰ 

οὐδοῦ ϑδοτῆθθβ. Βυὺ νΏΘΠ 6 ΟΟΠ16 ἰ0 ΘΟμΒΙ 46 Γ ἴπ6 οΘοπάαοῦ οὗ [86 ογἀϊ πΑΓῪ ᾿1ἴ6, 6 πὰ [88 

ὈΠΙΨΘΙΒΆΙΠΥ τοοονϑα ουβίοῃμθ οὗ (6 0ϊπη68 ποὺ δὈγοραίοα, θυΣ ΟὨ]Υ τοϑϊγαϊ πο απ ομοοκοὰ 
Δοοογάϊηρ, ἴο {86 σρδοῖῦν οὗ (Π8 Ρ6ορ]8. Α1} {Πππ᾿656 οθοῖκβ πὰ γοϑίγαϊη β τγογο ἔῃ 186 ἀϊτεοίίοι 
οὗ, δῃὰ Ἰοοκίηρ ἰοναγα, [6 ἰσθμοῦ βίδηἀαγὰ οὗἉ {110 ποῦ! ΠΥ οὗἩἨ [86 Θο58ρ6], 88 τηΔΥ Ὀ6 Β66ἢ ἴῃ 
[86 ἰΔτν οὗ τθυθηῆρβθ, γ]6 ΓΘ ὉΠ]1πλ 16 ἃ γ Προ μο6 γ᾽) 88 Γοβίτὶοίθα ἴ0 8. ΓΘ[ΓΗ 5  ΠΠΡΙΥ Θα 8] ὕο [86 
πη ΥΥ τϑοοϊνοα ; ἴῃ 6 ἰατνϑ οὗ τηϑγγίαρθ, ψ ἱοὰ ἱπηροθοα τηδὴν τοϑἐγϊ οὐ ομβ οὐ [86 ἴγθοάοπι 
οὗ ἀΐνοτοα δηὰ οἵ ροϊ υρϑῃιῦ ; ἴῃ ὅπ ἰαννβ οὗ βδυθγυ, ἘΠ 1ΟὮ 50 ΡΎΘΑΟ πὶ εἰραύοα 0Π6 ΒΑΓ 51 08 

οὔ (μαὺ οοπαϊζίοη. Βαῦ ἰπῃ ὑμθῆθ, 88 1π ΠΊΔΩΥ͂ ΟΥΠΟΥΓ Ιηδίίογβ, {πον Ἡρθδαυ θην ΕΔΙΠΟΥ ἀρϑὶ! 

ἰοηάοῦν ἢ Η]5 ΡΘΟΡ]6, πὰ "ἴογ [86 ΒΓ Π688 οὗ ὑμαῖτ ῃϑαγὶβ᾽" βυβοσθα τχδηῦ ὑμίηρθ τ οὶ 
ΜΕ, γοὺ σοηίγατΥ ἴο ΗΒ Μ|1]. 

ΤῊ 58516 βῬῬῃθΓδὶ ὈΥΪΠΟΙ Ρ]65 ΔΡΡΙΥ ἴο ὑμ6 γούθηϊ οι διηοης ὑδ 6πὶ οὗἉ ΤΟΥ͂ ᾿παςἢ οὗ Ἐξγρ- 
(ἤδη ουβίοτω δηα ἰανν. [0 18 ΙΏΟΓΘ ᾿τπηρογίδη ἴο Βρϑαῖϊς οὗ [686 Ὀδοδυβα (η6 [ϑγδο δα ̓ ἰνοα 80 
Ἰοηρ 84 ἰη βιιο ο1086 σοπίδοι τ]ὰ 186 ΕργΥρΡ(ΐΔη8 ἔγοπι {Π6 ΨΘΓΥ {ἴπλ6 οὗἩ ὑμποῖγ θορί πηϊηρ 0 
ΤΩ] ΡΥ ἱπίο 8 πδύϊοη ἀη0}} {86 ΟΥ̓́Θ οὗ [86 ῥτομμαϊραιίοη οὗὨ [26 σ᾽ ηδιυς Ἰορἰϑ]διίοη. Ῥαγ- 
(ἸΟΌ]ΑΥ ροϊηΐβ ἢ 10} (1.18 Ἰορ 8] αὐΐοη τγα8 δα αρίοα ἴο (86 αἰγοδάν δοαιιϊγοα μα Ὀϊ (8 δπὰ ἰά6885 
οὗ {86 Ροορίθ, Ν111 Ὅ6 ποίϊορα ἴῃ [16 ΘΟΙΆ ΠῚ ΘΠ ΑΓΥ͂ ἃ5 ΟΟΟΑΒΙΟη ΤΟΟΊΪΓΟΒ., [10 18. ΟὨΪΥ͂ ΠΟΟΟΒΕΔΓΥ͂ 
Β6τα ἴο ροϊηὖ οαΐ οη ἴμ6 ο)0 παπᾶ ΒΟ δρραγθηῦ ἰασμπ Ἰῃ ἴΠ6 Μοβαὶς ἰθδο ἱ ηρ' ΤΩΔΥῪ ὑπ 8 6 
οχρ δι θα, δῃὰ οἡ {86 οὐ θὺ, μον ΓΘ ΙΥ {86 Εργρύϊδη σμἐέιδ 1156] ὨΔα ΔΙΧΟΔαῪ Ὀ6οα τη! Βοθά, 
ἴῃ 811 ῬγοθδὈ 1 γ, ὉΥ ὑμ6 ἰηΒυρηςα οὗ [86 ἔδύμογα οὗ ἴη6 76 ν]58} ῬΡ600]6. ΒΥ σοπϑιἀογβίίη οὗ 
{16 ἴΌγιηοῦ ἰῦ 18 Βθθῃ, 6. 5., ΜΕΥ 80 {0016 βου] ἃ αν Ὀδθὴ βαϊὰ ἴῃ (89 Μοβαῖδ τυ ηρθ οὗ 
᾿πητηοσία ΠΥ δα {86 ἔαΐαγα 116. ΤῊ 8 ἀοοίτ πα γγ)ὰϑ ἀΘΟΡΙΥ Θηρτγάνθῃ ἱπ ἴμ6 ΕργΡ(δη τηϊηα, 
Δηα ᾿ἰηἰουού θη 88 ἃ Τὰ πἀδιηθηΐδὶ ρσυϊηοῖρ]6 τ Ὁ ὑμοὶν ΠΟ]6 ὑΠΘΟΙΟΟΥ 83πα πογϑηῖρ. Τύ ραββοὰ 
ὁπ ἴο {86 ΙΒΓ86}1065 848 0η6 Οὗ [οϑθ ΘΙ] ΘΙ ΘὨΓΆΤΥ {Γ ἢ 5 50 ὉΠΊΝΘΓΒΑΙΥ τοσοϊνοα (μαὺ 10 προοαρὰ 
ποῦ ἰο Ὀ6 ἄνγοϊῦ ἁροηβ. Το Ἰαἰϊου 18 ΠΘΟΘΘΒΆΓΙΠΥ ἱπνοϊνοα 1 τηοῦὸ ΟὈΒΟΌΓΙΥ; Ὀαὺ τ θη τᾶ 
σοηβίογ [86 ἰοΥπ]5 οἡ ψ ἢ ΐοῖ ΑΓΒ 8 πὶ τὴλϑ γοοοϊνϑα ὈΥ̓͂ {πΠ6 πηοπαγοὶ οὗ Εργρὺ ; [16 ρΡοβίτϊοη 
οσσυρὶοα αὐ 4 ἰαίον ἀαίθ ΟΥ̓ 7 δοοῦ ; [86 τηὶς οὗἉ Φόβερἢ, 8δηα 18 ἱπιουυταρα τυ ἢ [86 δἰ σἢ- 

Ῥτίοϑον Αγαγ ; 8η4 ΤΟΠΙΘΙΩΌΘΥ δῇ {86 βαπλθ {(ἴπὴ6 ὑπδὺ 1Ππ6 ργ᾽θϑίῃοοά οἵ Ερυρῦ νὰ 81}}} ἴῃ 
Ῥοββϑϑβίοῃ οὗ ἃ ῃἰρίιοῦ δηἀ ῬΈΌΓΟΥ βοογοῦ ὑβθο] ον  ὑμδη νγὼ8 σοτη πη] οαίθα ἴυ [6 ὈΘΟΡΪ6---ἶῦϑ 
Β66 ΠΟΨ ἰβιβ86] οου]Ἱά ἤδνϑ δοοορίθα ἔγοτα (6 ᾿δπά οὗ {86 ῬΏΔΓΔΟΙΒ δὴ δχίθηὐ οἵ οαβίοιηϑ, (ἴ0 
6 ΡατγΒαα, τηοα ρα, δΔηά ἱοπεα ὉΥ τποὶγ οσσὴ Θἰη διεὶς Ἰορ]ϑ᾽ δυο) τ αἰσὰ 10 παρ ῦ αν ὈΘΘπ 
ἀδηρογΟὰΒ (0 ΓΘοαῖνθ ἵἔγολ ΘΗΥ͂ ΟἾΒΟΓ ῬΘΌρ]6. Ὑοῦ ρἰδί πὶ ν, νυ μβαΐονογ οὗ ἀοίδι! τηᾶν βαγθ Ὀδθη 
δἀορίοα ἤτοπι Εργρίίδη ϑουγορϑ, 1Ὁ γγϑ8 80 οοπποοίρα δηά οοτγτγοϊαίθα ἰῃ (μ6 Μοβαῖο Ἰορ βίου 
ὑμαῦ [16 ΜῈΟ]6 βρίγὶὺ οὗ [86 ἔτγγο ϑγβίβθιηβ θθοϑπιθ ἰοἰ8}}ν 8} 16. 

84. 1ἸΤΕΒΑΤΟΒΕ. 

ΤῊ αποϊρηῦ νουβίοῃβ 86 οὐ στοαὺ γϑαθ ἴῃ [86 ἰηϊοτρτγοίβεϊοη οὐ [86 ὑδοι ΠΙΆ] ἰΔηρΌΒΡΘ 

οὔΠ6 αν. ΤΈο Βαιηδτγίίϑη ἰοχί δηὰ γογϑίοη (ψ μΐοῖ μόύννονοῦ βοπιθίϊηθβ Ὀε ΓΑΥ͂ 8 νϑηὺ οὗ 

ΤΆΤ ΔΛ ΟΥ̓ ἴῃ ἀοίαὶ! πίῃ ἴπ6 τίμα] 86 ργαου βεᾷ αἱ 7 6γιιβα] 6) οἵζθη ρῖνϑ να] 8016 τεδάϊηρβ; 

Β0 4ἴκοὸ ἴπ6 βαρίααρί πε, [6 ΟἸ 4146 6 Τατγριιπια, ἀπὰ οὗ Ἰδαῖος ἀβδίθ, {πθ΄ Βυτίας Ἀπὰ 186 Ψαϊξβία. 

ΤῊ Νὸν Τρεϊαπιθηῖ, ϑβρθοίϑ!]γ (μ6 ἘΡίβ:18 ἴο [ῆ6 ἩδΌγονβ βαρ Ἶθ8 ἴο ἃ Ιᾶγρα δχύθηϊ 8 

ἐπβρί γε φοπιπιθπίατν ἀροη Του ἴου8. ΤἼ6 ναγίουβ ὑγθα ΐβοβ οὔ ῬΏ11ο, δηᾶ (88 δῃι αι} 168 οὗ 

Φοβορῆαβ, ρῖνο αἶδο ΓᾺΠῪ [6 ἀποίοπθ θχρ]απαιίοῃϑ Οὗ ἸΠΔΠΥ͂ βίησίο ραϑϑαρθη ἀπὰ υἱθπβ οὗ 

ἸΑΥρῸΓ Βθοι!οῃΒ. 
Βίασο ἐμοῖς ἐπι {8μ6 ᾿ἰδογαΐαγο οὗἩ 1,μου  ου8 15. νο] απ ποιθ, οοη βίβλος οΟὗἁ,.ἁ ΘΟΤΩ ΤΩ ΘὨ ΔΓΙΘΒ, 



ξ 4. {Π{ΤΈ ΒΑΤΌΒΕ. Ι 

οὔ βρϑοΐδὶ ὑγθδῦϊθοβ ἀροα [86 8] 6ο5 ὙΠῸ  ΒΙΟΒ 10 18 οοσαρὶοα, δηὰ οὗὨ ΔγοοοΙορ σ8] ἰηγοβὶὶ- 
καϊϊοπβ 1ΠΠππιγαιίηρ ἴθ. ΟΥ̓ βρϑοΐδὶ ὑγθδῦϊβοβ Β.ΓΠοϊοηῦ τηθηύϊοι Μ01}1} 06 πιϑθ ἢ οομηροίΐοῃ 

πὶϊ ἴ.6 δι] θα β ἴὸ τ Ιο ἢ {ΠΟΥ͂ τοῦθ, δηὰ ἰὕ 18 Ἀπ ΘΟΟΒΒΑΓΥ ΠΘΓΘ ὕο ραγύϊου τα τοῦ οὗ 

Διο ΘοΪοῦγ. Οὗ ουμλθῃίδυ 68 ἰλ6 ΓΟ] ΟΝ Ὡς ΔΘ ἰλο86 ΜΝ ἱοἢ παν Ὀθθα ΟὨΙΘΗ͂Υ τβοὰ ἴῃ ἰῃ6 
Ῥτγθραγαῦοη οὔ 886 ργθοβϑηῦ σοσκ : ΟἈΙΘῈΝ : δεέεοία πὶ ἴου. ἀπ Πονι. ἐπ Πευ. ΤΗΕΟΡΟΒΕΊ, 
Οιμαεί. πα 1ευ. ΑὐΟΥΒΤΙΝΕ, φυασεί. πὶ Ζεῦ. ΒΙΒΙ ΤΑ ΜΑΧ. ΨΕΒΒΙΟΝΟΜ, οοπίαϊηΐηρ {μ6 δηποία- 
ἰἰοηβ οὗ ΝΊΟΘΟΙ ΑΒ ΡῈ 1βα, ΤΊΕΙΝῦΒ, ΜΈΕΝΟΟΒΙΤΒ, δηα ἘΒΤΙῦΒ, Ῥατγῖβ, 1060. ΟΑἸΥΙΝ, 
ἐπ ΡῬοπέαίειολωπι. ΟΕΙΤΙΟΙ βάΆσδι, μοηάοῃ, 1660. ῬΟΙΙ, ϑγηπορδῖθ, ᾿οπάοι, 1689. ΜΙΟΠΑΕΙΒ, 
Βιδί. Ἠεῦν., 116, 1720. ΟΑἼΜΕΤ, ὙΝ ἰγοοβθαγμὶ!, 1789. ῬΑΤΕΙΟΚ, Τοπάοῃ, 1842, δηά ἔγθα. 
ἘΟΒΕΝΜΕΙ,ΕΒ, 1μοἰρβῖς, 1824. Οἴτλοτο σθοοπὶ ἀδἰθ, ΚΝΟΒΕΙῚ, (οὗ Θβρθοΐα] γ] 6), 1,οἰρείο, 
1858. ΒΟΟΤΗΒΟΥΡ, δ ἰδί. Ἡεῦν., Ῥοπίοίγαοῦ (πο ἀαἴθ). ΒΑΒΒΕΤΤ᾽ Β δυπορϑδὶδ 9. ΟΥἰξοίβηιδ. 
Τ,οπάοη, 1847. ΚΑΙΊΒΟΗ, Ζευϊέσωδ, Ἰιοπάομ, 1872. ΟΥΤΟ ΥΟΝ ΟἜΠΆΘΗ οἢ {Π6 Τεηπέαίειοὴ, 
{ἰγβηϑιαιθα ΌΥ ΠὈΟΎΚΝΙΝΟ, Ιοηάοη, 1860, ΨΨΟΒΡΒΎΟΕΒΤΗ, Ιμοπάοῃ, 1805, ΚΈΕΙΠΙ, δπὰ ὨῈΕ- 
1ΤΥΖΒΟΗ οἱ ἴῃ6 ἐεπέαϊεμοί,; (ΚΕΙΙ,)), ὑγδηϑ)αιθα ὈΥ ΜΑΒΤΙΝ, ἘΔΙΗΡασρ,, 1806, ΜΌΆΕΡΗΥ 
οὔ 7ευϊίσιδ, Ατὰ. ἘΔ4., Αηάονογ, 1872, ΟἿΑΒΚ, ἴῃ 86 δρεαξζεγ᾽β Ο(Ὀπιπιεπίατῃ, ΝῈ Ὑ ΟΥ̓Κ, 
1872. ΕἸΒΡΙΈΞΤΟΝΕ, ϑυγποηνηι οὗ δε Οἰά Τιϑέαηπιεηπί, Ἰομάοη, 1871. Τὸ πΒ]ΟὮ ταυβὲ Ὅο 

Δα αρά, 859 σοηΐδίηϊηρ ΤΠ Οἢ ΟΥ̓ ΠΟΙΩΤ ΘΠ ΔΓΥ͂ ΟἹ ἰαγρθ ῬΟΓΓΟΏΒ οΟὗὨ [18 ὈοοΪς, ΒΑΈΗᾺ, ϑγηιδοῖϊξ 

εθ λίοδαϊδολοη, Οζια, Ἡοἰάο θοτρ, 1887--80, 25 Αιῆαγε, Ἐτβίοσ Βαπά, Ἡ οἱ ἀοΙ θογρ, 1874. 

ΟΥΤΕΑΜ οἡ ,ϑαογίβοεδ, ἰγαπδίδίθα ὈΥ Α1ῈΝ, Ἰοπάοπ, 1817. - ἨΈΝΟΒΤΕΝΒΕΒΟ, 226 Ομγεν 
δε ἐεὶ!. ϑολγὶ, Βου]η, 1889.ο ΚΟΒΤΖ οα Δαογίῇος, ΔΜ ϊΐαι, 1804 ΠΕΒΜΑΝΝ ΒΟΉΤΙΠΤΖ, 
Αὐἰοδέαπιοεη εἰ οὴς Τῆεοίοσίο, ἘΥδακίατί α Μ.. 1809, 2 νοῖϊβι (ΞΉΙΕΚ, 7λεοίοσιο 68 Αἰέεξη, Τεϑία- 
ταεηΐδ, 2 νοΐβ., ΤᾺ δ᾽ ηρσοη, 1878--74 (8 ἰταπϑ] ἴοι 15 ἰη ὑΠ 6 ργθ88 οὗ Τὶ ᾧ Τὶ, (Ἰασκ). ΟΥ̓ ΑΝΟΘΕΒ 
ΟΥ̓́ΤΩ ΘΟΙΩΠΘΗΓΔΑΙΥ (1874) 848 τη Οἢ 88 ΡΟΒΒΙ 6, αηὰ ἰὺ 18 6 1ονοα ουοσυ ἐϊηρ ΟΥὨ ἱπιροτίδῃοα, ἢ85 
Βδρη ᾿ηἰγοαμπορὰ ἱπίο ἐ}8 τ ογῖ, το ἢ τγ85 ΔΙ γοδ αν 761} Δἀναπορα ὈοίοΓγο 15 ρα] οαξίοη. Βα ΟὮ 
Ῥογ[ΟΠ8 ΔΓΘ ΔΙ ΤΥΆΥ8 αἰβυ ΠΟΌΪΥ τιαγκοά, [ἢ βουσὶ οὗ [89 σμαρέουβ 18. ΘΟΙΩΤΩΘΗ ΔΓΙΥ͂ 18 σΊΎΘα 
ἐπ 011; ἴῃ οἴμοσβ, ΠΟΔΙΪΥ 80. 



Πίο Ζθα Ὁγ (τοοσίςο 



ῬΒΕΙΙΜΙΝΑΒΥ͂ ΝΟΤΕῈ ΟΝ ΤΗ͂Β ΙΕΥΙΤΊΟΑΙ, ΒΑΟΒΙΕΙΘΕΒ. 9 

ΡῬΒΕΙΠΠΝΑΒΥ ΝΟῚῈ ΟΝ ΤῊΝ ΚΡΥΠΊΟΑΙ, ΒΛΟΒΙΕΊΟΕΒ, 

Ἀ 

1 μου  ἰσὰβ ῬΤΟΡΘΓΡΙΥ͂ Ορο τ 1} (86 1ανν οὗ βδογίῆσο, θθοδῦβο ὑπιἰ8 ττᾶϑ [86 οαηΐγο δπὰ Ὀαϑὶβ 
οὔ 80 Ὠϊνίπθ βοσνὶοθ ἴῃ 186 ποτ] γ-ογοούθα ἐδ ογηαοϊο, Βαΐ βίῃμοθ βδοῦ  ῆἔσοβ δυο ἴο ἀο ψὶ ἢ 
186 Τοϊδίϊ ἢ οὗὨ Ἰθδη ἴο Οοά, ἐμ Υ σϑῃ ΟὨ]Υ Βα ϑίδοίου Υ Ὀ6 οοῃηδι ἀογοὰ ἴῃ οοπμηθοίίοη τ 
86 65.805} 68 1Δοἷ8 οὗὨἨ (βοβο γοϊδίϊοῃβ. ΟΥ̓ {π686 ἴδοίβ ἴῃ Χ60 8γθ {πη ἀδηηθηίδὶ: {π6 οτἱρὶπαὶ 
οομ οι οὗ τη8η ἴῃ ἃ βἰδίθ οὗ μο] 685 δηά οἵ οοτχητηααΐοη τὶ} Οαοάἄ ; {16 ἔ8}}, ὈΥ͂ πῖοῖ ΒΘ 

Ὀοοδπια βἰ ἴα], δὰ ἰμυβ δ] οηαίθα ἔγοια αοά ; δῃὰ (86 ῥγομμηἶβο, σίνϑῃ δὖ [86 ὙΘΥῪ ταοτηθηῦ οὗ 
ΤἸΏΔΠ᾿Β Ῥδϑϑῖηρ ἔγοπι [Π 6 Ομ δ᾽ δίδία ἴο {89 οἶμοσ. Τὴ6 Ὀγοιηΐβο ᾿2ϑ ὑμιδῦ ἴῃ [Π6 αΐατο [6 πὸ- 
ἸΏΔΠΒ βοϑα βῃου]ά Ὀγαΐβο [}.6 Βογρϑηῦ 8 μ684---ἰ Πα ἴπ (86 Ἰοηρ βίσαρρ θ θούνγθθῃ τη δηα [ἢ9 
Ροτοῦ οὗ ον, οη6 Ὀοσ οὗ ψομηδῃ βῃου]ὰ οὈίδὶπ [ἢ ΗΠ8] νἱοίοσυ. ΤῊ18 Ῥγοιΐθθ 7188 ΘΥΘΡ 
Ομ οσ ΙΒ α ὈΥ͂ [π6 ἀονουΐ πῃ 411 [86 ζ0] τὶς αρο8 48 [86 δηοθοΥ οὗἉ (μ6ἷτ ΒΟΡΘ, δηὰ 105 σθα]}Ζδ- 
(01, 88 Β66Ὼ δὖ {86 Ὀἰτῃ οὗ Οδίη δπᾶ οὗ ΝΌδἢ, νγαβ σοῃ 8 }}Ὁ[ ἸοοΙκοα ἔογ. ΤῊΘ οχρθοίδι οι 
οἔα θεϊίνεσον, Βδάβοιηοῦ, Μοβδίδη, Ὀθοδῖηθ Π6 σοιασηοῃ Βογίίαρο οὗ Βυμηδη ν, ΔΙ που ρ ἢ 88 
Εἶθ το] ΑὙΤΔΥ, ἰδ ἑδπα δα ἴο Ὀδοοχηθ λϊηΐ δπὰ οὔβουγθ. ὙΒΟγΟίΟσΘ ὑπ 6 γ0 οϑηηθ0 [δ 64]] ἴῃ 
ΑὈγϑἤδηι οὗ ἃ ΡΘΟΌ ΑΓ ΡῬΘΟΡ]6, ἰῃ τι μοπὶ {818 ΟΡ ββοιά ποῦ ΟΠΪΥ͂ Ὀ6 Κορὺ αἰΐνθ, θαὺ, 85 [ᾺΓ 
85 ΡΟΒΒΙὉ]6, βανϑὰ ἴτοτα ἀἰβίοσγίίοη δ πα στ ἰβϑοοποορίίοη. [1ὺ τγγῶβ αἰβύϊ μοῦ] γ {8:6 Ὀ]βϑίηρ, οὗὁἨ ΑὈτδ- 
ΜΔ} Β 6811, 86 ὈΙΓΟΒ τ σῦ τοηθυγθα ὕο ᾿ἷ8 βοῃ δηᾶ ρτδπάβοῃ, δηὰ [8.6 γθᾶβοι [0Γ [89 ΟΒοΐοθ δῃὰᾶ 
[80 οβῖο οὗ 8 ρϑου 87 ΡΘΟΡΪΘ. 

Ετοπὶ ἴ86 οἰγουτηδίδησοθ ὈποΓ Ἡ ΒΙΟΙ (8.18 Ῥγουαἶβθ Ῥγ88 σίνοη, δηα {86 ὙΔΥ ἴῃ πΒΙΟΣ ἰὐ 18 
σΟΠΒΙΔΠΟΥ ἰγοαίθα ἴῃ Βδνοϊδίίου, ἰδ ἷἰξ ῥ]αίη (πδὶ [86 τοβίογαϊίοπ οὗ πιϑῃ ἴο 1}1 δομηπηπηΐοη 
πὴ αοα οου]ὰ ΟὨἸΥ ὈῸ6 Ῥγοῦχαῦ δϑουῦ ὈΥ̓͂ (Π6 τοβίογδοη οὗ τηδ π᾿ 8 ΒΟ] Π6898; ἰῦ γγ88 ΟἸΪΥ ἴῃ 
οδοάϊξοποο ἴο {6 Ὠϊνίπθ ψ1}} ἐμ τηδη οου]ὰ οὈἰδίπ α-οημϑ-ταθηΐ ΝΠ 18 Μία κογ. ΤὨῊΪΐδ τὶς 
δ661Ὼ ἰο 6 Β0 ΕΠ] ΟἸ ΘΠ Ε]Ὺ Ρ]δη 88 ἃ ὑγαςῃ οὗὨ ηδίμγα] σοϊϊρίοη, θυ ἰῦ τγ88 8180 Δα Πἀδη Ὁ ἰδυρὩς 
ἴῃ Ὠἰβίογυυ δῃὰ ἴῃ βουτὶρίασο. Νοῖῦ ΟἹ] γγ88 10 βῃονῃ ὈΥ̓͂ ἱμλ0 χγοδαῦ ᾿υἀρηπηθηΐβ ΡΟ ἰὐβηβργοθ- 
δίοῃ 'π ἐμ 6 ἄοίυρο, ἰῃ ΒΑΡοὶ, ἰῃ ἐμ6 ονυουίατον οὐ βοάοιι, εἰο., θὰ σομϑίδ ΒΕ] [86 τοϊδίϊνο δπὰ 
ῬΑΓΓΪΔ1 αἰζαϊπτηθηῦ οὗὨ ΒΟ] Π685, 388 ἰῃ (89 οα86 οὗ Εποοῖ, Νοβδῇ, δῃὰ οἴμοσβ, 88 πιδὰθ [ῃ9 
δτουῃά οὗ 8 το Οἱ Ὁ ΙΔΥχοῦ Ὀαβίοναδϊὶ οὐ 86 Ὀἰνίηθ ἴδνοσ. ΑΡγδ δηλ 8 δοοθρίδποθ 88 6Χ- 
ὈτΟΒϑΙν σγουῃάρθα ὕροῦ μΐἷ8 ζαὶ {}--- ὨὩΘΟΘΒΒΑΣΙΥ ἱποϊυάίηρ [086 ογΚ8 πὶ πουῦῦ τ οὶ ΓΑΙ ΓῊ 18 
ἀελ---Δηα 8ο νι} ὑμ9 ΟΥΒΟΓ Βαγοθα σοοουηΐθα ἱπ [86 οἱονθηί σμδρίον οὗ Ηθῦγονβ. 1δίου, 
Μοβοβ ἰπ δἷβ ραγίϊης Ἔχ βογίδιϊζομβ ἴῃ Ὀϑα δ ΠΟΙΩΥ, ΘΟΠΞΙΑΠΟΙΥ πα βίγο ΡΥ ὑγρθ8 [Π6 πθοεδ- 
δἰ(γ οὔ 4 Ἰονίπρ ορϑάϊθῃποθ βρτυϊηρίηρ ἔγομι [86 Ἀδαγξ, δὰ {8 18 ΤΊΟΓΘ δη ἸΏΟΓῸ ἔ}}Ὺ ἀπίο] δὰ. 
ὈΥ 186 ῥτορϑὺϑ ἔγοτῃ βασηθοὶ ἀούτη, 85 86 Ῥ6ΟΡ]θ ΘΙΘ 80]6 ο Ὀ6ΑΓ ἴῦ. 

Μοβηξίπιθ ἔγοπι πο ἢγεί, 'ῃ [16 σΆ86 οὗ Οὐδίῃ δηὰ Αὐδὶ, δῃἃὰ ῬγοῦδΌΪΥ β0}}} ϑδυ] ον, δὰ 
(θη διπιοης 81} μδίϊοηΒ 88 ΤΠΘΥ ΔΓΟΒΘ, Ββ τ ἤσο8 Ἤ6ΓΘ σεβοσίθα [0 85 ἃ ᾿γ68ῃ8 οὗ ΔρΡργοόδοῖὶ ἰὸ 
αοά. Ετοχα ἐμοῖσ υαηϊνογβα! ἶγ, ἰὑ 18 Ρ] δίη (μδὺ ΓΠΘῪ ποτ Ἰοοκοα ὈΡΟῚ 88 ἴῃ 8016 ὙΔΥ ΠΕΙρίηρ, 
ἴο Ὀγίηρ δϑουὺ (μαὲ τοϑίογαίίομ οὗ οοτασαπηΐοι τὶ αοα πἱοῖι βου] μᾶνο Ὀθθπ σϑδομθα ὮΥ͂ 
8 Ῥεγίδοῦ ΒΟ] 688; Ὀυΐ βίποθ τῆδπ νγἃ8 οοηβοίουβ ἢ6 αἰά ποῦ ρῬοββθβθβ {1118 ΒΟ]: Π 688, βδογϊῆσθς 
ὝΘΓΙΘ Γεβογία ἴθ. Α8 ὑμοΥ͂ πούδγ οου]Ἱὰ μᾶγὸ Ὀθθὴ οβδτγοα ὈΥ̓͂ ἃ β' 1685 Ῥοΐηρ, ὉΠ 6 Υ ΠΘΟΘΒΒΆΓΙΥ 

ἴπγοῖνθ σοπίδθβίοη οἵ βίη. Βείμογ βδοσῖῆοο ἴῃ ἐΐβ οὐ κί π 88 ἃ Οἰ νῖπο ᾿πβεϊταύϊοπ, οὐ Ἡ Β θέ ῸΓ 
᾿ῦ Βργδῃρ; ἔγοτι 8 Ἀπ δ ἢ ΘΟΠΒΟϊ ΙΒ 688 οὗ 18 Ῥσορτί δἰΥ,, ἰδ Βθγο ἱτηπηδύθτίαὶ. ΤΑΧΟΕ ἰδ Κα [86 
Ἰαϊίον υἱθνσ. [10 Βρϑϑάϊ]γ τϑοοϊνοα [86 Ὠἱνίπθ ββποίίοη δῃᾶ οοπηηδηα, ΤΉΘΟΓΘΙΪΟΔΙ]Υ͂ ὑ89 88- 
οτἶδοθ σου] αν Βα πο ἰπίγίπϑίς γαΐαθ ἔοτ [π6 ἔουχί νθῃθδ8 οὗ βὶῃ, ΤᾺΘ δυΐδοσ οὗ [ῃ9 ΕἸ ΡΙΒι19 

ἰο πο Ἡοῦτονβ (ἰχ. 18; χ. 4) [88 δθυπ ἈΠΕ ββόπη ὑμαὺ τγ8116 βϑογ ἤο68 ταῦ Ὠᾶνθ ἰπ 

ἘΠΘῈ ΕΊΝΕΣ 8 οογδίῃ Δρβο]αΐθ γϑῖὰθ ΤῸΣ ΡΌΓΡΟΒΘΒ οὗἉ σογοιβθοπξαὶ ρυτγ βοδίίοη, [θτο Μ͵)88 γϑῦ Ὡ0 



10 ΓΕΥΙΤΙΟΌΞΒ. 

ἙΟΏΩΤΌΪΥ οὐ οοττγοϊδίίου θείνθο ἰμο Ὀ]οοᾶ οὗ Ρᾳ1}15 δῃὰ ροβία δηὰ [6 γϑίλουαὶ οὗ μυτηδη βίῃ, 

Ήδῃοθ, ἰΒοοσοι δ! ν αἷβο, βδοίβοοβ, ἩΔ116 [Π6Ὺ σοοοϊνοὰ (89 Ὀἱνίμθ δρργοθδίζοι, πηυδὺ μανθ 

ὈΘΘΏ 8 ἰξΙΏΡΟΓΔΓΥ ἱπδίἐταϊίοι, ἢ ΒοΣη 6 ἩΔΥ͂ ἀΒο Ὁ] ἴο ταδη ἴογ (μ6 πηο Ὀοίηρ, Ὀαΐ Ἰοοϊκίηρ ἴοτ- 

παγὰ ἰὸ {86 ἴτι9 αἰοποιρμϑηΐ ὈΥ [δ6 Υἱοίοσυ οὗ [9 ποιωδῃ᾽ βϑοὰ ΟΥὺὲσ ου]}]. ὙΤδμὺβ ββδουῆἔοοβ 
ΔΙῸ ἴῃ ὑμῖν Ὑ ΓΥ παίαγο ἰγρίοδὶ ; μανίηρς {110 ἴοτοθ ἰῃ τιθιλβεῖνοβ, δὰ γοῦ δρροϊμὐθαὰ ἴοσ [86 
ΔΟΟΟΙΩΡ ἰΒμτηθηΐ οὗ ἃ τοβα πο σδἢ ΟὨ]Υ Ὁθ ὕσγυ]γ δἰἰαὶ ποὰ 1η [86 ΓΒ] τηϑαΐ οὗ [86 ργίμλουδὶ 
Ῥτοιηἶβδθο. Ηον ἴλγ [5 ἔτ παίῃσο οὗ δου θ.068 ΙΔΔΥ͂ ΒανΘ ὈΘΘῺ ΤΠΟΓΘ ΟΥ̓ 1668 αἰ ΤΥ ρογοοϊνοα 

᾿ὉΥ τρϑὴ ἔτγοσωῃ [86 ουϊδοί, ἐΐ ἰδ οῦ ΠΘΟΘΒΘΑΓΤΥ͂ ΒΘΓΘ ἴο ἱπαυΐτο. [Ὁ δ οὐυίουβ ἰδαὖ ἔγοπι (8 ροϊπς 
οὗ υἱοῦ 86 ἱπίγί πϑὶο υδὶιθ οὗ [1:6 βϑοσϊ ἤοθα ἮἯΔ8 Θῃ ΓΟΪΥ 8 ΒΟΟΟΠΟΔΙΥ͂ ταδίϊοσ ; ὑπο ῖγ ἯΠΟῸ]6 

οοΔοΟΥ τοβϑυϊοα ἔγοιι (86 Ὀὶνίηθ δρροϊηϊπηοηῦ ΟΥἩ Δρργορδίίζοη οὗ μ6πὶ. 
ΤῊ ἰθ μά ΘΠΟΥ οὗ δη δρατί ἔγοῃῃ Βονοϊδίίου ἴο οοστυρίίου ἴῃ Ηἷδ ἰάθδ6 οὗ αοἄ δπὰ οἵ [86 

ΣΩΘΔΏΒ Οὗ ΔρΡργοδοβίηρς Ηΐπι 18 ΒΟ ΠΘΓΘ ΤΠΟΓΘ ΔΓ ἰμ8η ἰῃ τορασὰ ἰο βϑουίβοο. Το ροάϑ 
οὗ 16 μοδίμθῃ ΜΟΓΟ, [ῸΓ [86 τηοβὺ ρατί, ἀοἰ βοδίζοπβ οὗ παῖυγο ΟΓὁ ΒῸΓ ΡΟΎΘΙΒ; ἰμ 60 τορτγοβοηίθα 
πδίαγαϊὶ ἴογοεβ, δηὰ ἰμβίεδα οὗ οτἱ χἱ παίϊηρς τὸ [μϑυγβοῖνοθ χονογηθὰ ΕΥ̓ παίῃγαὶ ᾿ατθ. Τὶ ἰδ 
ἰσυθ, ἩΒοίμΘΣ ἰΠ ΘΓ ογοθα ψεγο ρο] γυμοϊδίίο, 88 ὑμαῦ οὗἉἨ [6 ατγθοῖζβ δηὰ Εοιδῃϑ, ογ ρϑηϊιεϊδές, 
88 ἰῃαὺ οὗ Βυα ἶδπι. [Ιῃᾳ Ηοῦτγον αν, οα (9 οἵας απά, αοἷ Δρρθδῖβ “' 88 (9 Οτὔϑδαῖοσ δηὰ 
οῃμηἱροίουὺ Β.]6Γ οὗ [86 υπίγογθο, ἃ ῬΡογβοῦδὶ 1 ογὰ οὗ δὴ ἱπιροσβοῦδὶ που], ὑοίδ}} ἀϊδεϊποῖ 
ἤγοια ἰὑ ἰπ Θββθῆσθ, δη ἃ ΔΌΒΟΙ αὐ] 7 ϑναγίηρ ἰὑ δοοοσαΐηρ ἴο Ηἰΐδ 11}; θαϊ αἷδὸ {86 τῃογοϊα] 
Ἑδίθοῦ οὗ ππδηκίηα. “ἸΒοτγοίοτο ἐμ βδουίῆοθα οὗ [6 Ηοῦτγονβ πᾶνθ ἃ φπιόογαΐ οἵ εἰλῥοαξ, 

᾿ἴδοθο οὗἉἨ οἶμοὺ Ὡδίϊοῃβ ἃ ῬΌΓΟΙΥ οοϑηνίοαΐ ΟΥὨ ρῥυεῖοαΐ ΟὨΔΓΔΟοίοΓ; [1.6 ΌΓΙΔΟΣ ἰοπα ἴο ΝΟΥ ὌΡΟΣ 
τηϊηὰ δηὰ βου], πο ἰδίύοσ Ὀρου ἔθδιβ δηὰ ἰηϊογεβδία ; (86 οὔθ βἰγινϑ ἴο οἱουαίθ ἐδ 6 ΟΠΌΤΟΥ ἴο 
6 δαποιγ οὗ αοἄ, ἰδο οἶδοῦ ἴο Ἰοτγοσ {86 ψοΐβ ἴο [8:9 ΠΔΙΤΟΙ 685 δη ἃ βο ἤβ η688 οὗ ᾿βϑη.᾿ἡ 
ΚΑΙ ΙΒΟΗ. Μογθουύοσ, διηοης ἴΠ6 Ὠοδίμου, αοἀ νὰϑ σοραγάρὰ δ8 δ᾽ οπδαίθα, διὰ ἴο Ὁθ ργορὶ- 
εἰαιϊοα ἰῃ βοἢ ΑΥΒ 85 ηϑη οοὐ]Ἱὰ ἀονδβο ; βδοσ ῆσο5 ΟΓΘ σομβἑ ἀογοα 88 βαυΐηρ 8 οογίδὶπ 58 [15- 
ἔγϊῃ ΡΟΜΘΓ ἴῃ ἘΠΘΙΉΒΘΙγΘΒ, ἃ8 ἴῃ ΒΟΙῺΘ δοτὺ ἃ συΐά »γὸ σιο, ἀηἃ 88. δὴ ὁρῶ ορεγαίμπι, ἰπἀ6- 
Ῥοπαοηῦ οὗ [86 πιοΓἈ] 118 οὗ (μ6 οδγοσ. Ηδποθ 88 [}:9 οσοββίοῃ σοβο ἴῃ ἱωωροτίδῃοο, ἰμ6 γϑὶυθ 
οὗ [8 Βδοῦῖῆοθ γγἃβ ἱῃογθαβθα ουϑὴ ἴο 86 οχίθηὺὐ οὗ βοηχοίπχοδ πδίηρ Βαπιδῃ υἱοί πι8. Ατλοησ 
[110 [Βγβ6] 168, Βαοῦ 668 το πον ἴο Ὀ6 οὗ Οοα᾽ 5 ον δρροϊηϊιηθηΐ 88 8 68:8 Οὗ ἈΡρΎοδ ἢ 
ἴο Ηΐμι. ΤΟΥ Βιδὰ  διδάον, ἱπάϑοά, οὗ 9 Βοδίμβϑῃ ομδγδοίοσ, 88 οἴδείηρ δοίαδὶ σοι Ρ6ῃ88- 
ἐἰοπβ ἔογ οογίδϊ ἢ οβϑησοδ αραϊηδὺ ἔμ ἰμοοοσγδίδο εἰδίθ, Ὀαὺ (18 88 ὙΘΙῪ βοοομάδλσυ. ΤΟΙ 
τοδί οὐ)θοῖ ψγ8 ἰ0 Ὀγάχο οὐοὸσς ἔπ συ] Ὀούτθοῃ δἰπία] τπλη πὰ ἃ ΒΟΥ ΘΟο, ΑἸΓΒουΡὮ 186 
ἔαιο οὗ ΒΔοτὶ ῃ668 ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΥ͂ δίδη5 ὈΥ ἰΐβ6 17, γοῦ [19 Βδπ9 1,6 ῳ Ἰβ] δῦοσ ΘΥΟΓΥ ΠΟΙ ᾿πβἰδί9 ὌΡΟΣ 
[86 ΠΘΟΘΒΒΙΥ͂ οὗ ἃ ἸΙονίηρ οροαΐθηοο ο οα,. ἨἩΐδποθ, ΒΟΊΤΘΥΟΥ ΘΟΒΟΪΥ βϑουἤσοα τηϊρ εὐ Ὀ6 ΔΙ] ονγοὰ, 
ΔὨα ΘΥΘ Θηοουγαροα 85 ΕἾΘΘ- ΜἩΠ]|, δηὰ Ῥεδοθ, δπὰ ΤὨ δ -οδογίπρσβ, δ ποτ ὩυΠΘΓΟΌΒ Υἱοὸ- 
({π8 ΜΕΘΙΓΘ γοαυϊγοὰ δὖ 86 ἔδβιϊνβ] 8 δπ ἃ οἡ οἶμοσς οδοδδίοῃβ ἴον Ὀυγηὺ οἴδετίηρβ, [86 5΄᾽η-οδοσίης 
τηυδύ (οχοορύ ἴῃ οογίδί πὶ βρϑοΐ! ν ἀρβηοα 64868) Ὀθ οὗἉ {μ6 σοιηχηοποϑὺ δηὰ ομοδροβϑὺ οὗ [6 
ἀοπηθδοίίς δηΐπι8]8, διὰ ουθη (18 δ΄ ΥΒ, 88 ὨΘΑΙΙΥ͂ 88 τϊρῦ Ὀθ0, οἵ ἃ υπἰΐοττα γα. ΤΏΘΙΘ 
ἯΔ5 Π0 σ,δαδίίου ἰῃ ἔμ τὰ] οὗ [0 οδογίπρ ἰῃ ρῥσορογίίοη ἰο 86 Βοϊπουβηοββ οὗ (λ9 οΟἥδΏΟ06 ; 
1.6 δἰοηδιηθηῦ [ὉΓΣ 81] βἰπβ, Ἡδδίθυοσ [86 ἄοστθο οὗ ὑμοὶγ ψυδυ Υ, τγὰ8 (8ῃ6 βαῆθ. Εσθῃ [88 
τωθτΩϊηρ δη ονθηΐηρ ΒΔΓ [66 [ὉΓ [86 Ὑ80]6 ρϑορῖὶθ τμΐος, δ κουρὰ ποῦ δ γι ΠΕ] Υ ἃ δἰ -οὔδσείηρ, 
γοῦ δά 8 βοιηθν ῃδὺ Ῥσορ  ὑἰδίοσυ Ἵομδιδοίοσ, γαϑ δβι}}} [86 βἰῃρίθ ἰδ. ΒΥ (μϊ8 (86 ἰγρὶοδὶ 
ΠΆΔΤΘ ΟἱἨ ΒΔΟΙΙἤ6Θ ΔΒ 8 [δ ΡΟΓΑΓΥ͂ δὰ, ἰπ (561, ἱποβδοίι 8] πιθϑπϑ, γγ88 δίσοη ΣΙ Υ ΧΡ Γοβθοα, 

Τμδῦ (Π6 δηοίθπίβ δὰ ὑμ6 ἰάθα οἵ βίῃ 88 ἃ τὔοσγαὶ οβδηοο δζαϊπαοὶ αἀοά, δ ἱπάθοὰ Ὀθϑῃ 
οα]δοᾶ ᾿π ᾳαοϑίίοπ ; Ὀαΐ βθθπηβ ἴοο οαογίβδίη, δὲ ᾿ἰϑαδὲ διθοὺς (89 Εφσγρίΐδηβ, (86 Ηϊπάοοε, διὰ 
186 1ΒγαΘ 1068, ἴο τοααΐγθ ργοοῦ, 10 ἴθ δυπμδηε!γ οχργεββοὰ ἴῃ ἴμ6 Βοοῖς οὔ 7200. Ι( πιϑῦ ὉΘ 
Ὑγ6}1, ἰλϑῦσοτοσ, ἴο ροϊπῦ οι βοπιθ οὗ ὑμὸ Ἀθδ48 οἵ (δ ουϊάδποο ἐμαὶ βαοσίοθ τγϑϑ τοζαγάβα 88 ἃ 
Ῥτορ᾽ ἐἱδιΐοι ΤΣ βυ οἷ βίῃ, ἱ, 6., 88. 8 τῆθϑηβ ἴογ οδίδἰηΐηρς [μ6 Ὠἰἱνίπο ραγάοη ἴον ϊ8 μα ΐΣ. Ῥτο- 
τηΐβοηῦ ἐμ (16 ον! άθηοϑ ἰβ [86 ἔδού [πδῦ τηϑηςἰοποά, (μαὲ ἐθτο νγαϑ πὸ ργοροτγίίοῃ Ὀϑύνγθθῃ (89 
οὔδιμοο διὰ (89 γϑ]υθ οὗὨἩ ἴδ ββοσίβοθ; βἷποο ἴμο ἱάϑα οὗ οοηιρεηδαΐξίοη 88 ὉμΠ08 Ἔχοϊυάοά, 1ὲ 
τουβδίηϑ ἴπδὲ τ δὺ ττδ8 δουρμῦ [ὉΓ 88 γογσίσεηοθθ. ΟΑΙΥΊΝ (ἰπ 1ω6γ. 1.) ᾿πΒΈ}Υ τοπλαγῖβ ἐδ δὶ 
186 ἰά68 οὗὨ τϑοοῃολ] δέΐου τὶ ἢ αοἀ τγᾶϑ οοππϑοῦθά ἀπᾶογ [86 οἱὰ ἀϊπροηβαίζου τὶς βδοτὶῆοθ 
ΔίοΓ 8 Βϑογατηθηΐβὶ [δϑΐοπ, 88 πὶ Ὀαρίΐδια πον. ἩΗδίογίοδΙΥ, ἐὲ8 1468 οἵ βδογίβοθ 88 8 
ΤΑΘΔΏΒ οὗ ΟὈἰδϊ πη ΤΟγρίνεθεβ ἷβ οἰ θαυ Ὀγοαρσῃὺ οὐὐ ἴῃ 86 ββογίῆθεβ οἵ 700, Ὀοίὰ ἔον δα 
οὐ] άγεα ἰὼ (86 Φ{πιθ οὗ μΐο ῥγοβρεγὶ (70Ὁ ἱ. δ), ἀαὰ ἕοτ Ηἷβ (τίη β δον δἰβ δϑιοιου (χιὶ, 
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8). ΤΗΟΙΤΟΚ, ζΟ]ονίης ΚΟΘΉΟΙ,,, μδ5 ββοπτῃ (Π 88. Π1., Αρρ. Ερ. Ηδθδγ.) ὑμαὲ ἐδ ἰᾶρα οὗ 
ΒΌΘΝ Ργοριδίίοι 88 ργϑυδὶοηΐ ἰπγουρμουΐ 411 δη αἱ ; ἐπα οἰθαπ δῃΐπι8}58 Μ6ΓΘ ομδηροά 
ἴπ {δεῖν δέαξωδ οῃ [μ9 ἜΣρΓθβΒ βτουηά οἵὗἉ (μοῖγ οΐῃρ “8 βίῃ-οδδσίη," “δὴ δἰοπειηθηΐ," 80 
18 (86 ρΡασίβ οὗ ἔβθτα ποῦ οοηβαπιθα ὑροη (86 δἰ αν ταϊρῦ θ6 δαίθῃ οπ]ῦύ ὈΥ̓͂ ἰδ ρτίϑδίβ, δα ὰ 
(δεῖν ταπιϑίηβ πιυβὲ Ὅ6 Ὀαγηθί, ΟΥ εἶδθ ἰμ9 ψ8016 Ὀαγηοὰ, πίζμβουὶ [86 οδτὰρ (Εχ. χχίχ. 14: 
εν. ἷν. 11, 12,21; υἱ,. 80; χνὶ. 27, 28, εἰο.); ὑμαὺ (86 ἰάθβ 18 βίοι Υ Ὀτουραῦ οαὐἱ ἴῃ 1,6γ. 
ΧΥΙΣ. 11, δῃὰ ἴῃ ρϑγα ]οὶ ραββαρθβ. “ΤᾺ 11{6 οὗ [6 ἤδβῃ ἷβ ἰῃ (86 Ὀ]οοά : δῃὰ 1 δυὸ ρίνϑῃ ἰΐ 
ἴο γοῦ ἀροα [86 Αἰίαγ [0 τγαῖζθ 8ῃ δἰοῃθσηθηῦ [ὉΣ γοῦγ βου]β;᾽" (μδὐ 'π [86 οα86 οὗ 8 τηυγάογ ὈΥ͂ 
ὉΒΚύονση πδπαβ (Π εις. χχὶ. 9) ὅδ:6 χα] οὗὨἉ [86 οτίπλθ πιυβὺ τοδῦ ἀροῦ [86 ἩΒοΙΘ ποὶρ οσμοοὰ 
ὈΠῸ] (86 ὈΘΟρ]9 δὰ βυτῃθο]  68}}Υ ἰχαπδέοστοα ὑμαῦ μοῦ ἰο ἃ υἱοϊξηι, δηὰ (μἰ8 δὰ θθϑῃ 
οἴοσγοὰ 'π βδοσῖδοο; δῃὰ ἤπα]]ν, ἐμαὺ [86 τἰΐαα)] οὗὨ [86 ἀΔΥ οὗὨ δἱοῃϑιηϑθῃῦ πΘΟ ΘΒ ΤΥ ᾿ ΠΟΙ Υ68 
1815 ἰάθα. (Ξε οὐ οὔδρ. χνὶ) “ὙΤῈ6 ποϊίοῃ οὗ ̓ πίοσῃδὶ αἰοποιμθηῦ,,.. Ἰοστηϑὰ ἃ ἀϊβυϊποιΐνγο 
ἰδδίατε οὗ [86 (Βοοΐοαν οὗὨ ἴμο Ῥοπίδίουον.᾽" ἙΚΑΙΊΒΟΗ, 1. Ρ. 16]. 

Οἱ Ῥδββίηρ ἴγοϊῃ (8.680 ΤΏΟΓΘ 26 ΠΟΓΆΪ ΠΟΙ Βι ἀογα οὴ8 ἴο (Π6 ραγ σα] Δ Σ δγαίθμι οὗ ἐμ Ι,ονὶ- 
ἘἸΘΑΙ βϑογ βοοβ, ἐὺ ποοάβ ἴο Ὅθ σοῃβίδ ΠΥ ὈΟΓΠΘ ἴῃ ταἰϊπὰ {παὺ (μ686, ΤᾺΣ ἔγουαι Ὀοὶηρ 8 ΠΟῪ 
ἐπβιαὐοη, 6 ΓΟ ἴῃ ἔδοϊ ἃ βρϑοΐδὶ δυγδηροηιθηὺ ἀπ βυβίουμδίϊζίηρ οὗ ομθ οὗἩ {86 πηοδβὺ δποίθης 
ἐποιϊαὐΐοβ πότῃ ἴο τδη. ΤῊΘ ΟἸδηρο του [06 ὁπ6 ἴο {86 ΟἾΘΣ {88 β γί ΟἿ Ῥδγβ!]οὶ 
ἴ8ο οοῦγβο οἵ ἀϊνίῃθ Ορογαίζουβ ἰῃ πδῖπσθ ΤῊΘ ΔΎ] ΟΣ ἰθ ΟΥΟΥ [{} ὁ ἸΠΟΓΘ βΌΠΟΙΑΙ δηὰ ΘΟΙΡτΘ- 
Βοηβῖνο; [86 Ἰδοὺ (ἢ τῇογο βρϑοΐδ] ζϑὰ οί ἴῃ δἰγαοίατο δὰ δπποίΐουβ. ΑἙ (ἢ βϑῆηθ {πὰ 
[86 αν 85 ποῦ ΤΘΓΟΙΥ 8 Θυοϊυζίου, ἃ Βοσιδὶ ἀονοϊοριηοηὺ οὗ Ὠἰνίηθ ἰοδοδίπρ ῬσοΥ ΟυΙΥ͂ 
τοροϊγοα, θὰ ἰδ παβ ἀἰδβύληςοιγ “ δἀάοα Ὀεδοδῦβο οὐ ἰγαηβρτοαβίομβ Ἀ80}} (δ 6 ῥτγοπιϊβοὰ βϑϑϑὰ 
Βῃουα οοτλθ.᾿ ἯὯ[6 πηυδὺ ἐμογοίοσο Ὀ6 ργθρασοὰ ἴο βπὰ ἴῃ ἱἰΐ οβροοΐδὶ βαίερυδγαβ ἴογ [89 
σΒόβθῆ ῬΘΟρΪο δρβίηδῦ [8ό86 τηἰβοοποορίίοηβ ψ ΐο ἢ ὈΘΟΒΠῚΘ ΘΟΙΏσΟΙ Βιηοηρ ἴλ6 Βοδίβος, δηὰ 
αἶβο ἃ οοηῃϑίδηϊ σχοϊαύΐοη ἴο 18 ὅπ] οδυβο δῃὰ ἰΐῃ ἐσγηείπ τ θη “ (Π6 βεοᾶ βῃου]ά οοταθ." 

1 Μ111 Ἀ6ΙΡ πιδύογ δ! ]}γ ἴο ἃ οἷδδγ ἰάθβα οὗ 9 Μοβαὶο βαουὶ οἱ] Ἄγβύθιῃ 1 γὸ Ἔχϑιηΐηθ {89 
ὙΑΓΙΙΟῸΌΒ ΟΓΩΒ υϑοά ἴογ βδουϊῆσο Ὀοίοτο δηὰ ὑπᾶογ ἴῃ9 αν, μαυΐπς τοχαγὰ 8150 ἰ0 86 β086- 
αυρηΐ 8809 Οὗ ἐμ εδηθ ψογάβ δῃὰ ἴο {ποὶσ υϑυϊοῦβ γα 5] δύο ἰὰ [ἢ 6 δησίοηῦ ὙΘΙΒΙΟΏΒ. 

ΤΟ οδγ οὶ ποσὰ (μδὺ οσσυγ8 ἰ8 4180 [86 τοδὶ ζοηοχαὶ ἴῃ 18 οτὶ ρα] βθῆϑθ, ἱβοῦρἢ πον 
86 ἴνν δῦ δοαυΐγοβ ἃ βύτ  ΟἿῪ ὑθο 168] οἰ βοδίίϊοη : ΠΣ, σίνοα ὈΥ [860 ἸΕΣΙσΟΙΤΑΡΉΟΥΒ 89 
ἔτγοτα ἃ τοοῦ ποὺ 864, Γ122--- 1}.---ἰο αἰδίτέδωΐε, ἰο ἀεἰἴσεῦ, αὐπὰ Ἀθηοο ἐο πιαΐα α ργεδεηί ῇ, ἰο 
σίσε. Τὰ [86 1,Χ Χ. ἰδ ἰβ ἰγβηβ]αίθὰ Ὀοΐοτο (86 ἰδὺν ΟὨ]Υ͂ ΕΥ̓͂ [89 πογὰβ δῶρον (οῃ. ἷν. 4; 
χχχὶίϊ, 18, 18, 20, 21, εἰο.} μὰ θυσία (6ῃ. ἶν. 8, δ ΟὨ]Υ); ἴῃ {86 ΔΨ, ΘΙ ἐὺ ΟΟΟΌΪΒ ὙΘΙΥ͂ ἔγθ- 
ΌΘΕΙΙΥ, ΟὨΪΥῪ ὉΥ͂ θυσία ΟΥ ὉΥ ἴππ οομῃ δἰ παύου δῶρον θυσία, δηα {Πιἷ5 18 8:6 ὁ886 αἰ8δο πῃ ἘΖαϊκὶ οἱ 
(Ποῦ ὑπῖςοο, 1[μογν. 1. 13: Ναι. χυ ἱ. 9, (86 ἴοστη 18 θυσίασμα)ὴ, ἀχοορὶ ἰπ 86 βἷπρ]θ ἴῃ- 
δβίδῃοθ οὗ σεμίδαλις, 1,6γ. ἷχ, 4. Αἴτον [86 Ὀοοῖα οὗὨ ἰμθ ἰδν Ὀοΐὰ {Π686 ὑγαῃβ αι οηΒ δ.Ὸ ἔγθ- 
4υΘΏΟΥ οιμρ] ουϑᾶ, δηὰ 4180 προσφορά ὁμο6 (ΡΒ. χχχίχ. 9), ξένιον ἐὮγοθ {{π|68, δῃἃ ἔγοιθὨ Υ͂ 
19 ἩΘΌΓΟΥ πογὰ ἰδ βί ΡΥ οχργοαβοᾶ ἰη ἀγροῖς Ἰούΐθσβ μαναά, ΤΟ Ψαϊρ. ἰσδηβὶαύθβ ὈΥ̓ ηηὼ- 
πῖρϑ, πιωπιδουίωηι, οὐαξίο, οδίαξίο δαογὶ Ποϊδ, ἀπὰ δαογύβοίμηι; Ὀσὰὺ ἱπ ὑπ6 1αν οδέαξίο διὰ δαογὲ- 
“βοίωπι ἅτὸ [86 ἴδυτωβ σοπλ ΟΥ̓ θα ρ]ογοὰ, [ἢ [πο Α. Υ,. περαί- ΟΠ) γι σ, ΟΥ Ά ΒΊΤΑΡΙΥ οὔεγίησ, ἷβ 
[86 ΟἿΪΥ ἰταηβ᾽ αὐΐου ἴῃ Ἐπχ., [ον., ΝΠπι. δηὰ ΕΖοϊς.; Ὀπὺ ργέδοπέ, σὺ, δαογὶῆοο δαὰ οδίαξίοη 
ΔΙῸ υ86ἃ ΘἰΒο 6 ΓΘ 88 γ70}} 85 ἴῃ656, ὉΒΌΔΙ]Υ δοσογάϊΐηρ ἕο {1:8 βοῆβο ἐπιρ Ἰϊοὰ ὈΥ {86 οοπίοχί. 
Τῇ πογὰ 15 υβοὰ ουίδὶ 6 οὗ {86 ἴδ'ννὸ ἰπ (80 χΘΏΘΓΑΙ Β6Π86 οὗ ἃ Ῥγορ (ἰδίου μἱὺ οὐ ἰγϊ θα θ ἴο 
ΔΗΥ͂ ΟΏ6, δηὰ Βο6πΟΘ οὗ Βι0}} ἃ οἷ ἰο αοά, οΥ βαοσγίδοθ ἰπ ἰΐβ πηοδῦ ζΘΏΘΓΑΙ δθΏ86. [10 ἰβ υϑοᾶ 
ΟΥ̓ [89 οβογίπρβ οὗ θο(Ὰ Οδίη δηὰ Αδοὶ, [8 οὔθ πη] οοάν, (δ 6 οἶον ὈϊΪοοάγ. [Ια ἴδ. 6 ῥγορβείβ 
ἴς ἰΒ υδοα 85 ἃ πογὰ [0Γ βδοῦὶ ὅδο 'π ροηθσγαῖ. [Ὁ [8 υβοὰ γθα ΘὩ ΟΥ̓ ἴῃ [80 αἰδίογί δὶ ὈΟΟΪΚΒ οὗ 
εἶπα οὐ ὑτἱδαΐο ἔγομι τηδη ἴο δὴ 88 ἔγοπι 7800 ἰο Εδδα, ἰο ΦοΒΟρΡᾺ ἱπ Ἐργρὺ, οὗ [86 Μοβδὺ- 
1065 απὰ σ'γγίδηβ ἴοὸ Τανϊὰ, δηα ἀϊδέληουν οὗὨ ἰγϊθυΐο, 2 ΚίηρμΒ χυϊἱ. 8, 4, εἰο. Ιῃ (86 ᾿ὰνν (Εἰχ., 
1,ου., Ναμι., ἰο ψ  ΐοῖ τσοὺ Ὀ6 δἀἀοὰ ἘΖοϊς..) ἰδ 458 ἃ δ] Ὁ] ἀοβηςφα ἰδομηΐο8) δἰ χη βοδίίοπ, 
δηᾷ ἰ5 Δρρ θᾶ οὨἹΥ ἴο 186 οὐ αἰΐοη (4. Υ. τιοαἰ-οδδγίηρ) ὁχοθρὺ ἴῃ ΝΌμι. γ., θογο ἰΐ 8 υδρα 
(εἶχ ἐἶπλ68) οὔ [86 ἘπΌΪοΟΔΥ ᾿οαϊουθγ-οδογίηρ οὗ ὈΔΙογ. 1 18 δἰ σαγ ἱμβογθίοσο ἰὼ ὑμ6 δὰ ἃ 
Ὀϊοοά 688 οδδσΐης, δηὰ οὶ ΠΘΑΙΙΥ Δ΄ γα Β δὴ δοοοιηρδηϊπηθηῦ οὗ ἃ Ὀ]ΟΟΑΥ͂ οἶδε ρ, τλΑΥ ὉΘ 

τοραγάἀοα ἴῃ 15 οτί αἰ παὶ βθῆβθ οὗ δ κί ἰο αοά, οδδιθὰ δἱοηρς πὶ ἃ ββογίῆσθ ποσὰ βύγι Οὔ 80 

ΟΆ11.ὁἅ. [πῃ ἐδ6 ἴον ἱπαίδποοα ἰῃ πμΐοι ἰῦ βίδα δίομο ᾿ὑ ΠΟΥΟΣ ΔΡΡΘΑΙΒ 88 οἴἶδβγεὰ [07 [86 ρυγ- 

Ροθ6 οὗ δἰοῃοπιεπί, [ἢ ἰδ 6880 οὗ {Π6 δἰ π-οδδσίηρ οὗἉ θοῦ δ᾽ οννθὰ ἴῃ αχίγοιαθ ρουδσίυ (16 Υ. 
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γ. 11-18) (18 '8 ἘΧΡΓΟΒΕΙΥῪ αἰδιληρσυϊεηοὰ ἔγοτα ἐμο ΤΠ) πὶ [μδὲ (80 τουπιδίη ον βου ]ὰ Ὀοϊουρ 
[ο [89 ρῥτίεβι, ΠΠΠ2Ώ3, 

ΤῊΘ ποσὰ ψαΐομ οοποα ποχὲ ἴῃ ἴμ9 ογᾶδν οὗ ἐμ τϑοογὰ 5 Γ)}, ἀετί γοὰ ἴτοπι ΤΩ, ἐ 
αφοεμα, ἕο σίουυ, ἕο δωγΉ. ΤΌ Ἰαρδῃβ ὈΠΙΪΌΓΙΩΪΥ ὑδγρυρμοῦς ἰμ9 ΟἹὰ Τεβίδιηδῃξ: ἐὴδς ωλοῖε 

δωγηΐ-δαογίβοσ, 80 δρϑοί δ68}}Υ ἱπάϑεὰ ἐμδὲ ὑπίοο (Πϑαξ, χαχίδ, 10; Ρβ. 11. 19 [21]) 23: 
φῳ΄οῖε ἰδ δυ υϑε αἱοὰ ἴον ἰδ. ΙῺ 8 [6ὉῪ ΟΆ868 1ὑ 8 ὙΔΥΪΟΌΒΙΥ ἰγαπϑαιθα ὈΥ [86 υΧΧ. (οπο0 6868 
ἀδικία, ἀνάβασις, ἀναφορά, εἰχ ἰὐπ68 θυσία, ἐπϊτύθθῃ {ἐπ|68 κάρπωμα, ἴδτδὸ {ΐπιθ8 κάρπωσις), Ὀὰΐ ΐπ 

[86 γαδὺ ἸΔΟΥ͂ οὗὨ 6Ά868 ΟΥ̓ ΒΟΙῺ6 ἰσγπὶ δἰ χηϊ γίηρ ἴ.6 Βο]οσδυσί, ὁλοκάρπωμα (ΤὮΓΘΟ {ἐπ|65), 
ὁλοκάρπωσις (ο᾽ογοπ {{π268), ὁλοκαύτωμα (τηοδὺ ἐγοαθοηί)γ), ὁλοκαύτωσις (βονθη γ-Ὦ γθ6 ἐἰπι68). 
Ια ἴδ6 ΨΌΪΕ. ἔθ ΟὨΪΥ Γοπαογηρδ ἃγὸ λοίοοαιδίωηι (Β6] οπι λοίοοαμέοηια) δηαὰ λοδίΐα, Θχοορὶ ἃ 
ΥΟΙΥ ΟῊῪ τη68 οδίαξίο; ἴῃ ὑμ6 Α. Υ., δἰγγαυβ δἰἴμὸ δωγηξολογπσ ΟΥἩ δωνηξ δαογίοο, ΒΘ 
ΔΙῸ υϑοὰ ἰοΥΟΠΔΗΡΘΘΌΪΥ, δηὰ βϑοῖὰ ἴο δνο Ὀδδθη ἰηὐοηϑα ἴο ΘΟΠΥΘΥ͂ {80 ΒΔΙΩ6 τηοδηΐηρσ. [10 
δ ἔτϑι υϑοὰ πῃ ἀδῃ. Υἱϊ!. 20 ἴον (86 βαουίδοοβα οἴδσοα ὈΣΥ Νόδῇ, δῃὰ ἱβγουρβουὶ ὅφῃ. χχὶ!. 1ὶ 
δ. 4180 υϑοὰ {πγοθ ἔἶπιθα πῃ Εὐχοάὰβ (χ. 25; χυ]ἱἱ. 12; χχῖγ. δ) ἴῃ σγοϊδίου ἴο βϑοσὶ 9608 ὑργουϊοῦδ 
ἴο ἔδοεθ οὔδο 1,ουνἱ 68] δγείθαμ. [Ἷη ἴὸ ἰδ ἰἴδο! ἢ ἰδ ΟΟΟΌΓΣΒ ὙΘΙΥ ἔγραῦ ΘὨΠΥ, δΔηα 6150 ἰπ {16 
δε ροοαυοηὺῦ ὈΟΟΚΒ. Τὺ οοπδυλιαύθα {816 ἀΔΙΥ τηοτηΐηρ πὰ ουθηΐης βϑουϊῆσθ ἴὸγ (86 σοηφτορα- 
οη. [1 τὰβ αἰ ΤΑΥ͂ 8ῃ ΔΗ ΪΠ)8] βδουδῆοθ δηὰ τἪδαβ ἩΔΟΪΪΥ͂ Θομδαϊησά, Ἔχοορὶ [.6 δβἰκίη, ροι 

ἐδο αἰΐατ.0. [ἢ εἰμιϊβοδίζοη Ὁ τγδϑ [86 τηοϑὲ ζϑῃοσαὶ οὗ 411 [86 βδουίβοθβ, δῃὰ ἴῃ ἔβδοι νὰ {86 
ΟὨΪΥ ππϑρ6ο811ΖΘα ὈΪΟΟΑΥ βδογὶῆοθ οὗ ἰδ αν. 10 τηυσδὺ Ὀ6 τεραγαθα {μογοίοσο 85 ἱποϊυάϊηρ 
πὶ ιΐη 186 17, τλοσΘ ΟΥ ᾽θδα ἀἰδυληοί]γ, (86 468 οὗ 41} οὐ οὺ βδοσιῆσοθϑ; ἐὑ τι 8 ΙΏΘΒΠᾺ οὗ δΡ- 
ῬΙΌΔΟΙ ἴο αοὰ ἴῃ ΘΥ̓́ΟΙΥ ἯΔΥ ἴ ἩΒΙΟΒ ἐμαὺ Δρρσοδοῖι οουἹὰ Ὀ6 Θχργεββθὰ, 10 νδϑ ποῖ ἀϊδ- 
εἰ οὔ ἃ δἰ οὔσης ; γοῦ [86 ἔβοῦ (μαὺ ἰὑ δου] Ὀ6 δοοορίθα ἴοΥ [86 οΟἸΈΓΟΓ “ἴο τιδῖχο δίοπο- 

ταϑηὺ ἴον δἰπι (Ἴ337, ον. ἱ. 4) 18 ῥγοπιίῃμοπί ἴῃ ἐπ τἰζαδὶ, δηὰ ἐμ9 βϑίηθ ἰάθα 18 ἀϊβι ποῦ 
Ὀγοῦρύ οὐὐ ἰπ {Π6 (ΡΓΟΌΔΌΪΥ ΘΑΓΙ16Γ) ββοσ  οοβ οὗ ὅοὉ (Φοῦ 1. δ; χἸΣ!. 8). ΤΏΟΓΟ ἰ8 ἃ γα ρὶπ- 
68] τοαχὶπι: “186 Ὀυγηί. οὔδδογίηρ οχρίδίοβ 86 ὑγϑηβγοββίοηβ οὗ [5γ86],᾽ δῃὰ {18 1468 18 11 
ἐχργοββοὰ ἱπ ἴπ9 Ταγριτθ. “ΤΏ Ὀυγη οἴ γί, 88 1Ὁ '6 6 τηοϑθὺ δῃοίθηΐ, Β0Ὸ 8180 18 1ὁ 186 
ταοδὺ θη Γαὶ δηά ἱπιρογίδηϊ ἱη (6 Μοβαὶο ομξέμ, ἀριστη δ' ἔστιν ἡ ὁλόκαντος (ῬὮΪ]Ο ἀθ νἱοῦ., Ρ. 
888). ΤΕΟΙσΟΚ (Π ΐδ8. 11. ἰῃ Ηθθτγ.). Ὑοὺ ΤΉΟΙΌΘΕΚ δἰθοσνδαγαβ βοραγαίθβ ἐμ:18 βδου ῆοθ 
ᾳυΐϊΐο ἴοο ΔΌδο] αὐϑὶν ἴτοτὰ ὑπο β' ῃ- οθεσίηρ, ΤΒΘ Ἰαίΐοσ ἱπάθϑα, 88 βρθοὶδ]}Ζίπρ ὁη6 ἔδδίαγο οὗ 
ἴμο Ὀυγη-οἰδτίης, δὰ 4 ἀἰ οσϑηὺ γἰϊιδ], δηὰ νδβ πὶ μοῦΐ {86 οὐ]δίΐοη ; 88 οβογθα ΟἹ]Ὺ ἴοσ 
86 οχρίδίΐου οἵ βἷη, ἰξ οαγτιοὰ τ 10 ἴο Πο80 ἯΏΟ Ὀοτθ 118 ἀποοημβυπιοα 869} 8 ἀβῆϊ]οπιθηξ 
με οἢ οου]ὰ ποὺ αὐἰΐδοι ἰο ἴλ6 Ὀατηί-οΒδτίηρ, βίημοθ (μἷβ ἱποϊυάοὰ οὐδοῦ ἰάθδϑ δἷβδὸ πὶ ΐπ 
ἐιβοιῖ, Βαϊ 4}} ὑ8ΐ8 ΌΥ̓͂ ΠΟ τηοδηβ Του ἱα ὑμδὺ ἰῃ ἰΐβ ζϑηθγαὶ, ΘΟ ΡΟ ΒΘΏΒΙΥο ομδγβοίοσ, 86 
δαυτγη -οὔδιίπρ ββου ἃ ἱποϊθο {δ ἰάοα οὗ Ἔχρίδιΐϊοι ἴῸΣ βίῃ Μ ΒῚΟἢ ἰβ αἰβυ ΒΟΥ διϊδομβοά ἰοὸ ἱὰ 
ἰπ 0 Ιαν. [1ὲ νδϑ οἴη οδσοα αδ͵80 89 ἃ ὑγαΐῖβο οὐ {8 δηκ-οὔεσίηρ (2 δια. νἱ. 17, εἰο.). Αβ 
Δἰτοδαγ βαϊᾷ, 1Ὁ 88 [8:9 ὁΠπ6 ΘΟ ΡΥ ΘΒΘΏΒΙΥΘ βϑουὶ ῆοθ ἀδΙγ οἶδα ἀροῖ {86 Δ᾽ἴδγ οὗ ὑπ δθϑσ- 
Ὡδοῖο (Εχ. χχὶχ. 838-42); 1 νγὰϑ ἀου Ὀ]6ἃ οἡ 6 αδΌραιἃ (ΝΌπα. χχυἹ!. 9, 10), δηὰ τη0}11- 
Ρ οὰ, νι δααοὰ νἱοί πα οὗ αἰρῆογ γδῖαθ, οα [86 Βτβί οὗ δδοὶ σροητὰ (ἰδ. 11); 8πὰ 50 8150 δὲ 
[86 ρτοαὺ ΥὙΘΔΙΙΥ ἐδβίλνα Ἱβ (ἐδ. 16 --χχῖχ, 89). 80 ΓᾺΓΣ 88 ὑμ6 Ὀυγηϊ-οἤδυίης δα ἃ βρϑοὶβο εἰρ- 
πἰδοδίίοη οὗ 18 οὐτῃ, 118 τηϑϑηΐηρ 18 ΚΘΏΘΓΘΙΥ͂ δεβυσηθα ὈΥ ὑμοοϊορίδηθ ἴο δ Ὀ66η ἰμαὶ οὗ 
Θοϊτο οοπδοογδίοη ἴο αοα. ϑϑυοῖὶ ἃ τηϑδηΐῃς 8 σοΥίδ  ὩΪῪ δι] οἰ ΘΕ ΠΠΥ ΔΡΡτοργίαϊα; Ὀὰυϊ ἐδ 

ΘΥ͂ΟΥ ἀἰδυϊ οὐ} Υ δἰἐσὶ θαϊοά ἰο 1 ἱπ ἴδ βετιρίαγοδ οἰἴδον οὗ ἴδ ΟἹ οὐ Νὸνν Τοβίδιηθηΐς, [Τὶ ἷ5 
ΒΟΥΘΥ͂ΟΣ ΘΟμδίΔΕΟΥ ἀοδβοσί θὰ ἱπ [86 το τΘ ζϑηθγαὶ Β6Π86 Οὗ 8 πι68}8 ΟὗὨ ΔΡΡΙΌΔΟΝ ἰο αοά. 

ΓΙΞῚ ἰβ πϑ0α ποῦ 80 σι οἷ [ῸΓ ΔΗΥ͂ ρΑγ Ι σ]18Γ ἰκἰπὰ οὗὨ βδοσίβοθ 88 (ὉΓ {86 υἱσίάπι ὉΣ ΔΗ͂ 
βϑοῦῆοθ. [1ὺ 18 ἔΓΘαΌΘΗΥ ἙσΟΌρ]οα πὶ βοπὶθ οὗ πογὰ ἀοίοσιηϊηΐηρ (86 Κίηά οὗἁὨ ββδογῖβοϑ 

ἱπίοἀεᾶ, οΒρϑοΐδ ον ΓΞ. ὙΒθΩ ποῦ 8οὸ ἰἀ θη 64, 1Ὁ ΤΑΥ͂ πιο ΔΩΥ [κἰπὰ οὗἁ βδοσὶ ῆοθ 
(Δ που ρ πιοβὺ ἔγθαυθπ } Ὁ υδοἀ οὗὨ ἐπ ρϑδοθ- οδδυξηρβ), δῃὰ ἀοϑβ ποὺ ἐμβδγοίογο τϑαυΐγο ρατγίϊ- 
ΟΌΪΔΓ οοποί ἀογαίΐοῃ. 10 οοοῦτβ δτβὶ ἰῃ θη. χχχὶ. δ4 δηὰ χὶνὶ. 1, δὰ 'β ζϑ ΘΥΆΙΥ σοπἀογοὰ 
ἴῃ {0 ΙΧ, δπὰ γα]. θύσια απὰ λοείϊα. ΤῊΘ νοῦ ἰδ (6 ὑθομβιπῖοαὶ ποσὰ ἴον δἰδυρῃίοτίης 
ΔΗΪΓ.Α]5 ἴῃ βου 06, ΠΟΥ ἷβ ἐὺ ΘΥΘΥ δοὰ ἴῃ ΔΗΥ͂ ΟἴἶοΥ Β6286 ἱπ (ῃ9 Ῥοηίαίθυοι ἀχοορὲ ἰῃὰ Πεαΐ. 
χὶϊ. 16, 21, τ 6γ9 Ῥϑστηϊβϑίοη ἰβ γίνϑηῃ ἴο [8086 δἱ 8 ἀϊβίδποθ ἔγοιῃ (ἢ: 8 ββῃ οί ΤΥ ἴο ΒΔ  βδογὶ- 
βοΐδὶ δῃΐπη818 βἰ ΠΡ ἴῸγ ἕοοὰ. [Ιῃ (86 Ἰαίδσ θοοκα ἔμι6 το 8ΓΘ ὙΘΥΥ͂ ΤΘῪῪ ΟΥΒΟΓ οχοθρίϊομβ ἰοὸ 
να ὑδακο: 1 βδπι. χχυ δ, 24; 2 ΟἼτοη. χυϊὶ. ῶ, ἘΖοῖκ. χχχὶν. 8. ΕἾοσα (μι ἷ5 ποσὰ ἰβ ἀοσί νοὰ 
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80 ΗἩΘΌΓΟΥΥ ΠΒΠῚΘ [ὉΣ {86 αδἱίδασ, ΓΞ, πού, 858 βοσηϑίξπιθϑ δεβογίϑα, Ὀθοδυβο βϑουἱῆσοθ ΤΘΓΘ 
ΟΥ̓ Ἶ 8117 δ᾽αῖη ρου ὑπ δἰΐαγ; Ὀπὺπὺ Ὀθοδαθο [ϊ5 να [6 ΡΙδΔ060 οὗ ἀδευἐπαίίοα ἴον 1861}. 

Νὸο οὗβοσ πογὰϑ ἴῸῦ βϑοτῖβοϑ ΟΟΟΌΓ ὑπ] [89 ἰΐτηο οὗ [86 Εχοάυσα. ΤΈΆΘτΘ [86 γαγίουβ βρ6- 
αἰαὶ ἰσοὰ ἔοστηβ οὗ (με Μοβαῖὶς βϑογ σϑβ ᾶγὸ ἀδδβοσὶ Ὀ6α , Ὀυΐ ὈΘίΌΓΟ βροακίηρ οὗ (πο80 (86 ποτὰ 
ΣΦ» ταυϑῦ Ὀ6 τηϑηοποά, πΒῖοὶ 18 ἔγεαυ 1} τορἀογοὰ (οἰ ἱπ Του. δπὰ Ναὶ.) Οὐδ οσΣ 
φαογίοο. Τὶ ἰ8 ποῦ, ΒΟΤΘΥΘΥ, ῬΓΟΡΟΥΙ͂Υ ἃ Βδουϊ σαὶ ἴθι; σὺ ΤΔΘΓΟΙΥ 8 πογὰ οὗ ὙϑτῪ Ὀτοδὰ 
αἱ χηϊδοαιίϊοη ---ἰἰϊκο ποίεω οΥ ἀ0---ἘΪΟΒ ἷ8 δἀαρίοα ἰῃ δϑῆβο ἴο ἐΐβ οοπηθοίίοῃ, 1 δγθὺ ὁσσΌΓΒ 
ἔπ {86 τηραπίηρ δαογίος ἴῃ ἘΧ. χχὶχ. 86. ὙΒΟΡΟΐΌσΤΟ ραϑβδίπρ ὈΥ 818, (16 δδυ ἰοϑὶ ὀβρϑοΐδὶ 
ΒΔΟΥῚ Ποἷ4] ὕδυτα οὗ (86 Ἰατν ἰβ ΠΌΒ, πάσχα, ραδοῖα, Ῥαββονθῦ. 1ὖ οοσΌγΒ ὅγθ πὶ Εἰ. χἱϊ. 11, δπὰ 

Τγοα ΘΏΟΥ Δ ΣΎ ΓΒ, δἰ ΒΟΌρὮ ΟὨ]Υ οποθ ἰπ 1,εν, (χχὶϊ. δ). Τὴθ ποὰπ δἰ γα 5 τηθϑηβ (86 
Ἰδιὴῦ β᾽ δίῃ Ὁ. {86 μοδά οὗὨ δδοῖ μοῦϑο ἱη [βγαϑὶ οα (86 1408} Νίβδη, δῃὰ οδίθῃ ὮὉΥ͂ Ηἷπι δῃηὰ ἷβ 
ΖΑτΑῚῚΥ [86 [01] τυ ουθηΐηρ, ΟΥ δὖ ἰϑαδὲ {89 βαυϑθῃ ἀδγβ᾽ [οδβὲ οὐ ΔΝ [815 88 (86 Ὀορίη- 
πίη, δηα [86 ομαγδοίονϊβιὶς ἔεαίασο Τὴ ἰδίου οὗ ἰΐ ἱπεεϊζα οη 18 ΠΥ αίνϑῃ π Ἐν. χὶϊ. 
Ἑγτοτὰ [Π6 δραπάδηϊ ΤΟίδσθ 68 ἴο ἰὺ πῃ 17:6 Νὸνν Τοβίαιηθηΐ ἰΐ ᾿γ8 δ ΠΥ ἀοδίσπθαὰ 88 δῇ 
Ἔβρϑοΐδὶ ὑγρο οὗ ΟἸἈγιδῦ. [ΤῈ ναβ αἴβυϊ ΟΙ]Υ 8 βδουῖβοθ, θοΐπρ τοοκοπθὰ ἃ 13 ἰὰ Ναπι. ἰχ. 7, 
18, ἀπά β] ἴῃ ἴῃ [86 ρἴδοο οὔ βαοσίβοο (Πϑαΐ. χνὶ. δ, 6), δῃὰ 9 Ὀ]οοά, αἴζοσ ὑπ βγβὺ ἰμϑεξτ- 
Το, 85 Βρυὶη Κ] ἃ Ὁγ ἰδο ῥυἱοϑίβ (2 ΟἼγοη. χχχ. 16; χχχυ. 11), 88 δινγτηθα ὈῪ 411} 76 88 
δου δου 166; ἱπάθ6α, ἰΐ 15 πη οΘοππθοίζοη πὰ (86 Ῥαββονογ ὑμδῦ (π6 πχϑηΐίοη οὗ {6 ἰγοδίιηθος 
οὔ [89 Ὀ]οοά οὗ βδογῖβοοθ ῃγβὺ οοοῦσβ. [0 ἰβ οἰδαβοὰ ὈΥ ΟΥΤΒΑΜ δηιοηρ (86 ΕΟΠαγϑεϊο βδοτὶ- 
βἤοδα, δῃᾷ ἰβ δϑβίηἱ]αιθα ἐο {μοι ὈΥ (86 [οὐ ἐμαῦ ἰΐα βθϑὴ νταβ δαΐθῃ Υ (89 ΟΠΤΟΣ δηὰ Ηΐδ 
Βουβοβο]α ; Ὀαὺ 18 ἀἰδύϊη τι οα ἔγομι ἐϊοῖα ἱπ μανίηρ ποίὶηρ οὗὨ ἰὁ χίνϑῃ ἴο ἐμ ρῥυίοδί, 1ὶ 
ὙΔ5Β ΓΘΔΙ]Υ͂ 8 580 7806 δρροϊηϊεά Ὀείοτο [δ 6 ἱπβυϊαἰίοη οὗ (6 ρῥγἱοβδίμβοοά ἰῃ πο οδοὶ μοδὰ 
οὗ [δ}9 ἔΆΣΣΪΥ οἴογοα, δῃὰ ἰμυ8 10 Ῥογροίυδιοα (Π6 ΤΟΙΔΘΙὈΓΔησΟ ὑμαῖ, ὈΥ͂ ὑπο ἷσ οδ ] ἕηρ, [ἢ 9 
ἯΟ]6 πδίϊοη ΓΘ 8 ΒΟΙΪΥ͂ Ρ60Ρ]6, οοϑϑη “ ἴο ἄγαν Ὡθδν ἰο Θοἀ,᾽ Τὶ8 Εἰβίοσί ο το  δίζοῃβ δ.θ 
ΔΙ ΤΑΥΒ τηοϑὺ ργοιϊηθηύ, δη ἐΐ ν͵88 ἴῃ ἴδοὺ 89 στοαὺ βδογβιηθηὺ οὗ 1:6 οουθηδηῦ ὈῚ ὙΙΘΒ 
Οοά δὰ ἀοἰγεγοα 1βγϑοὶ δηὰ οομῃειϊ αϊοα μοὶ ΗΒ ΟΒοβοπ Ῥθορὶθ. [18 οοἰυγδαίίοῃ οοηβίϊ- 
ζαϊεα {6 οἰ οὗ οὗ (Π6 ἔπ γθθ στοδῦ Δ πΠ08] [οβ λναβ, δ ἃ 88 086 ΟὨΪΥ Οῃ6 Οὗ ἴμϑῖὰ μανίης ἃ 
ζαπαιη θη 4}}Κ βδουὶ οἷ 4] ομαγαοίοσ, 10 ὑμ8 Ὀδοδτη6 8 δὲ ἴγγ}9 οὗὨ [86 Π6Ὺ οογεηδηΐ δηὰ οὐ (89 
ἀρ ίνογαηοο ὑΒ γοῦν ἢ υὐεδας ἔγοιαῃ [86 Ὀοπᾶδοθ οὗ βἱῃη. 

ΤΙ Ὁ) (ἥἄομα Ὁ ἢ) ΟΥ Ροδοο-οβογίηρ, 18 βγεῦ τιοηϊοημοα ΕχΧ, χχ. 24, ἱπ τεΐργοῃοθ ἴὸ 
ἐμ Ταΐατο ὀἤδιίημρ οὗ {86 Ιανν, Ὀπύ ἰῃ 8 ὙΑΥ ὑμαῦ βθϑῖλβ (0 ἱπρ]Υ͂ 8 Ῥγουΐϊουβ (Δ 0} 1} υὶγ τὶ 
ἐμ ΐα Κἰπὰ οἵὗἨ βαοσοθ 11 1β γσοπάογοὰά ἱπ ἐμ 1,Χ Χ, βομπηθίϊπϑβ ὈΥ εἰρηνικός, Ὀσ ΠΔΟΓΘ ΖΘΏΘΓΒΙ]Υ͂ 
ὈΥ͂ σωτήριον, δῃὰ ἰῃ 86 7 υ]ς. ΌὉΥ »αοίβοιδ πὰ δαϊωΐαγε; ἷπ ἴ}6 Α. Υ΄. π᾿ ΌΣΤΩΙΥ »εαοε-οὔεγίησ. 
τ] ηάᾶον ἴδ6 ἰδ ἰὺ 88 βοραγαίοα ἰηΐο γθο γαγϊϑίϊθα: ὑμ86 ὑμδηῖ, [86 νόον, δηὰ ἴμθ ἔγϑϑ- Χ1}] 
οδδσγίησ. 8.66 Ὡμᾶοσ Υἱὶ. 12. [Ιῃ Του. υἱΐ. 12, 18, 1δ; χχίΐ. 29, (86 ὑμδηκ- οὔδυϊηρ ᾽845 [ὁ 
ἀϊδιϊ ποῦ ὩΔΙΏ6, τὴ, ΜΘ ἀο65 ποῖ 6ἸΒΟ ΓΘ ΟΟΟΌΓ ἰη {δ αν, ὑπουχὶὶ ἐγοχυοηύ δον γα. 
ΤῊ ΐδ ναυϊοῖυ ἱποϊυ θὰ 411 (86 Ῥγοβογι δοαἃ {πδηκ- οδδιίηρθ. ΤῈ ἰάοα οὗἁ ρῥγορὶ (ἱδίϊοῃ τγὰ8 1688 
Ρτοιηΐηθηῦ ἴῃ [818 ἰΠ8ῃ ἰῃ ΔΗΥ͂ ΟΥΒ6Γ βδογί ἔσθ, δοῦρα 86 Βρεϊπκι πῆς οὗἨ ἴ86 Ὀ]οοα--- ΒΊ ὁ ἢ 
88 ΔΙ ΑΥΒ Ὀγορ ἡ δίουν ---ἰοσιηθα 8 ρατὺ οὗ ἰΐβ σα]; Ὀυΐ 10 γγὰβ Ὄβρϑοίδ! Υ ὑῃ.6 βδοσίοθ οὗ 
οοπηπππηΐου πὶ} αοά, ἰπ τὶ ἢ (89 Ὀϊοοά νγᾶβ βργὶ κα δηὰ {86 ἔαῦ θυγποὰ ἀροὸπ ἰμ6 δἰΐαγ, 
οογίδίπ ρογίζομβ ρίνϑῃ ἴο [86 ῥυίθϑίβ, ἀπὰ ἐμ γοϑδὺ οοῃδασαθαὰ ὉΥ̓͂ {Π6 ΟΠἾΈΓΟΥ ὙΠῸ ἷβ. Δαν 
δὰ (γθη 8 ἰῃ ἃ ΒΟΙΪΥ βδοιβοΐδὶ τηοδ]. [Ι͂ΐ [86 ΜΠ ΘΓΠΙΘΕΒ ὯΟ βου ΒοἿδ] δηΐηλδὶ ταὶ σὺ Ὀ6 υϑρὰ 
ἴον ἴοοά Ἔὀχοορί ἐξ μὰ βτϑί Ῥθθῃ οδιϑα 88 ἃ βϑοσῆοθ. [0 παύιγα γ Ὀθοδπιθ ὁη6 οὗὨ [86 τηοβὲ 
οοΟμ 0 Οὗ 4]] {}:9 Βροιίβοεβ, δηᾶ ἐμ υἱοί πηβ [Ὁ Ὁ “6 γθ βοιηϑίσηθθ ρὑγονϊἀθὰ 1 ΠΟΣΊ ΟΌΒ 

ὨΌΠΩΡΟΙΒ, 88 δὖ Βοϊοου᾽ Β ἀδάϊοβδίίοη οὗ ἐμ ὑθιρ]6 (1 Κίπρβ υἱῖῖ. 68). Ῥοδοθ- οὔθσίῃρβ ὑπ ΓΟ, 

ἴον ἴ86 τηοδβῦ μαζί, γοϊαηΐασυ, θαΐ ΤΟΣ δἷ8ὸ ργοβουϊ θα οἢ βϑύθγβὶ οΟοαβί 08, 88 δὺ ὑμ6 {018]}- 

ταθηῦ οὗ 6 Ναζατγίίο νον (Ν παι. νἱ. 17), δῃ ἃ δύὸ σοῃβίβῃ Υ οχρϑοίθα αὐ [86 γτοδὺ ἐδβδίϊνδὶβ. 
“ΤῊ Ρϑδοθ- τίς γγ88 δ ναΥ8 ῥσϑοθάθά ὈΥ͂ ἐῃθ ρῥἰδοῦϊαῦ υἱοίδτη, ἩΙΘΏΘΥΘΙ ΒΩΥ͂ ΡΘΙΒΟΩ Οἵ- 

[το μοί ποθ Κίπάβ οἵἉ βδουίῆσεβ οῃ ἐδ βᾶπιθ ἀδύ. ΕΣ. χχῖχ. 14, 22; Νμπι. Υἱ. 14, 16, 17." 

ΟΥὐταμ. ΑἸ βουρὰ (ἢ6 Ὁἷγ) ἰδ ποῦ χηϑῃηὐϊοηοσα Ὁπᾶογ 1(8 αἰδεϊποιενο Βδῖη6 Ὀοίοσο ΕἸΣ. Χχχ. 

24, γοῦ 10 σαῃποῦ ὮΘ ἀοαδιοά ἐμαὶ βαοτίβοϑα οὔ [86 βαῖηθ ομαγβοίθσ τὸ ἱποϊυδθά ἴῃ (86 τῆ γθ 

ξοηΘΓΑΙ ἴσσπι, ΓΞΙ, δὖ 8 τηπο ἢ ΘΑυ] ον ρογϊοα (866 ει. χχχὶ. δά; Εχ. χ. 25; ΧΥΙΙΪ. 12), 88 

ἘΛΩΥ ΟΣ Οοσίδ ΠΥ οοσηταοι δὖ 411 ἐΐπιθα ΔΙΉΟΏΡ, 186 Ἀοδίμθῃ. Ιῃ (86 ΝΟΥ Τοδίαπιοαὶ [86γ 

8δῖο δ]υἀοὰ ἰο πῃ ῬὨΙ]. ἱν. 18 δηὰ Ηθ}. χἱἱΐὶ. 1δ, 16. 



14 ΤΕΥΙΤΙΟΟἙ. ἡ 

ΓΝΘΠ (ἔτοσα 89 ῬΙΒ6] οὗ ΚΟΠ) ἴῃ {86 5686 οὗ δῖ ΟΟΟΌΣΒ ἱῃ θη. ἰγ. 7 δηᾷἃ το] ΘΠ Ϊγ ; 

Ὀαὺ ἰπ [μ6 Βθ6η890 οὗ δ͵η-οὔεγίπο 'β ποῦ ἰουπὰ Ὀθοέοτο ἴΠ6 6ϑ 81 }8ητηθηῦ οὗ (86 1,οὙ] 168] βγείθπι, 
ΤΟ ἤγβϑὲ ἱπβίϑῃοθ οὗἉ [818 686 18 ἴῃ ΕΣ. χχίχ, 14, δἴνονυ συ Ὡ]1οὴ 1ὑ 18 ὙΟΥῪ ἰγοααθηῦ Ὀοΐα ἰη [Π6 

" ἸΔῈ δῃά ἴῃ [δ ἰαίογ ὈοΟκϑ. Βοδι 68 ἃ γδσίϑἱυ οὗ οσοββϑίοῃδὶ ὑγϑῃβ] δίϊοηβ, [6 808] τοπάοσίηρ 
ἰπ 89 1 ΧΧ, ἰΒ ἁμαρτία, δῃηᾷ ἱπ (6  ΌΪ,. ρεοσαίωα. [πῃ 6 Α. Υ͂. 1 1Β γδυϊουβ!υ ἐσδηρβὶαἰθὰ 
»ωπίληιεηΐ, ρυπδληιεηΐ οἱ δἷη, ρων ποαίοη 707 δίπ, ρωγύνίηρ, δίππεν, δἷπ απα εἰη-οδεγίησ ; ὉὈπὲ 
119 ἸδΔϑύ ἔνγο δῖὸ ὈΥ͂ Δ. [86 τηοβὺ οοιηθου 1ύὺ ͵β μι ἀϊδιϊησῦγο, ὑθοβηῖςαὶ πογὰ ἴῃ [89 δΔῈῪ 
ἴον [86 ῥ᾽ δοῦϊδν οὔἶδοσίτρ [ῸΓ βίη. ΕῸΣ 105 σἱθα8] 866 ἰν.---ν, 18, ὙΠο βἰη-οδυϊηρβ οὗ πὶ ἢ 
[86 Ὀ]οοά ν8 οαγγοα τι ΐη [80 βΒαποίθιδλευ, δὰ τ μοδο θοαΐοβ σοσὸ Ὀατηρα πὶίμοαῦῦ [ἢ 6 σϑτορ, 
ΔΙῸ ΡΑτϊοΌΪΑΥΪΥ χοΐοσγοα ἴο ἱπ (9 ΝΟ Ταοβίδημθηΐ 885 ἐγρῖοϑὶ οὗ ΟἸσῖβε; Ὀὰπὺ Τοσθ ΡΘΏΘΓΑΙ 
ΤΟίγΘηΟ6Β ἰο Ηΐπ 88 οὖγ Κη - Οὔ υῖ ρ ἀγ6 Ττοαυσοηῦ. β᾽η- οὔθ 5 ΟΓΘ Ῥγοβοσὶ θα (α) δὲ δδοῖὶ 
ΠΟῪ Ση00Ώ, Ναηι. χχγυὶ!. 1δ.; (δ) δὖ δδοὶ οὗἩ ὑπὸ (γθθ ρτοδῖ [δθβϑδίνδβ, ΝΌμλ. χχυἹἹ. 22, 80: 
Χχίχ. 160,19, 22, 25, 28, 81, 84, 88 : (0) αὖ ἴ.6 ἔοδδβί οὗ ἐγυτωροίβ οη ἴδ. σεῦ ἀδΥ͂ οὗ [π6 βουθῃίῃ 
Το ηὮ, δηὰ ὁ (86 ἰδηίδ ἀΔΥ οὗ [89 δΒδιη6, ἰδ. δ, 11 ; (4) [80 ϑἰη-οβδυίηρ, κατ᾽ ἐξοχήν οὐ [ἢ 

δτοαὺ ἀΔΥ οὗ αἰοποιηϑηῖ, οἰ. χυΐ. ; (6) ῥγῖ ναί βίῃ -οὔθγιηρβ, ἴὉΓ ἃ ᾿οπι8ῃ δίνο οὨ 1] -Ὀἰσίι, χὶϊ. 
6, 8; ἴον (Π9 ἸΘΡῸῚ δὖ αΐ8 οἰθδδηβίης, χἷν. 19, 22, 81; ἴοσ ἃ βϑύβοῃ οἱδδηβοὰ οὗ δὴ ἴβθι6, χυ. 1δ, 
80; ἴοσ ἴ0 Ναζασγίιο δοοϊἀθηΐδ}}ν ἀθδ]ςά, ΝΌμ,. Υἱ. 11, δῃὰ αὖ [16 ἐπι οὗ ἴμ6 ΓΕ] ]ταθηΐ οὗ 
ἷθ γον, ἰδ. 14, 16: δηὰ οἡ οἷβοῦγ βρϑοΐδὶ οοοδβίοπβ, ΝΌμα. υἱἱ. 16, 22, 28, 84, 40, είο.; Ὀοβί 65 
[8:6 ΟΥΣΠΑΓΥ δἰη-οἰυίηρΒ Οὗ 1,ον. ἦν. ΤῈ ΟΓΪΠΔΙῪ υἱοί πι 88 8 β)6- βοδί οὕ ἃ οἴγο, τορ᾽ δορὰ 
ἴον 180 ἱρἢ -Ὀσἱοϑὺ οσ ἴοσ 86 8 01]6 οοῃρτορδίίοη ὈΥ̓͂ ἃ ὈΆΠ]ΟΟΚ, δἀπὰ [ὉΓ 8 ὑσΐποθ ὮὈΥ 8 μο- ζοδῖ 
ΤΟΥ ΤΘΘΒΟΏΒ ρίγϑῃ ἰῃ {8.6 ΘΟΙΩΣΙΘὨ ΑΙ Οἡ [μα ν. ἦν. [Ιῃ 6886 οὗἩὨ ΡΟΥΟΥΪΥ, [ῸΓ 08.1.6 ΟΥΑΙ ΠΑΥΥ͂ οΟΒογ- 
ἴηρ ταὶ ὺ ὯΘ σαροιϊια οα ὑαγ]6-ἀονοβ ΟΥ γοῦης ΡἱζθΟΏΒ, ΟΓΥ ουὐυθπ 8)ὴ οἴδσιηρ οἵ ἤοῦσ,. Βαϊ 
θοβί 68 χοροῦ υἱοίλτηβ, ἐμ 6 γΘ ΓΘ υδῦὶοῦϑ Οὐ ΒΟΥΒ ργοβουι θ64 0. [8ο8ϑ6 δχοδρίϊοῃϑὶ οσοδβίομϑ 
ὙΓ10} ἔγοτῃ ὑμὶν παίασθ σοαυϊγοα βοηὴ9 ΒΌΟἢ αἰβογι τ μδίϊοη. Τὺ δ ΑδσΟἢ Β Θαγϑησο ὌΡΟΣ 
8 βδογοὰ ιποῦζο:β .ιἷ8 β᾽ η-οδθγίηρ γγ88 8 οδ  Γ (1μον. ἰχ. 1-8); δ [86 οῃὰ οὗ (86 Ναξζασιυοβ 
γοῦ (Νυπι. Υἱ. 14), δηὰ δὖ [8:8 ΓΘΟΟΥΘΙΥ͂ Οὗ 8 ἸΘροὺ δ0]6 ἴο Ὀγίηρ (δ18 οδογίης ([μον. χὶν. 10, 
19), 8 ΘγὙ6- ἰδ γ͵β (6 ρῥγοβοσί ροά υἱοίΐι. ὙΒουρ ποῦ δ για] δἰ η-οβδγίησθ, γοὺ ἰὸ {δ 9 
ΒΆΠῚΘ ΖΘΏΘΓΑΙ ΟΑἰΘΘΌΙΥ ὈΘ]οΩρ [89 το ΠΟΙῸΣ τ ΠΟΒ6 85}168 ΟΙΘ Ὠ80α [ὉΓ Ῥυτὶ βοδίϊομβ (ΝΌμπ,, 
χΧὶχ. 2-22), δηὰ (86 Ποίίογ ἰο Ὀθ0 βίῃ ἱῃ 6886 οὗ δὴ ὑπόνῃ τυγάογ (Ὀοαϊ. χχὶ. 1-9). Ὑοῖ 
[8.680 ΘΙ 811 ρθουν δη ἃ οχοθρίϊοι δὶ ολ868, δηὰ [86 στ] τοδί (μπδὺ (86 τά ὩΔΙῪ 5]η- 
οΟἸο πρ Μγ88 ΔΙ ΔΥ8 (Π)6 ΒΔ. 

12 Ὸ)} 18 Εσϑὺ υϑοὰ 1,ὃν. ἱ. 2, ὁοοΌτθ ὙΘΙΥ͂ ΤγοαΌΘΗΙΥ ἱπ ΤΥ  ουβ δηἃ ΝΌΠΙΡΟΙΒ, δπὰ 8 
ΠΘΥ͂ΘΡ υδθα 6ΘΙΒΕ ΘΓΘ οχοαρῦ ὑγῖοθ ἐπ Εὐχοκῖοὶ, {Ὁ} πὸ ρΡοϊμύϊηρ, 13}, ἐν 18. δ͵ϑο ἔουαπὰ 
ὑνῖςθ ἰη ΝῸ 8.) ὙΒΘΓΘ δῖθ θαϊ 016 ΟΥ ὕνγο γαγίαίϊομβ ἔγοτα [86 ὑγδῃβδίίοη, δῶρον, πῃ {6 Χ Χ., 
δηά ἀοπώηςν ἰπ ἔπο αὶ]. [Ια ἐμο Α. Υ͂. [δ 'β ΖΘΠΘΙΔΙΥ ἰγαποϊαίοα οδεγίπσ, Ὀὰπὲ βοτιοίξηγοβ οὐΐα- 
δοη, μὰ ὁπο0 (μον. χχνυὶϊ. 11) δαογίοε. 18 ταθδηΐϊηρ ἰ8 ΡΟ ΘΟ οἸθαγ---ἰ δῦ πο ἦβ οἷς 
ζογοὰ (Ὀγουρσῃῦ πἰρἢ) ἐο αοά, τΒΘΙΠΟΓ 88 ἃ Βϑου ῆ06 ΟΓ 8ἃ8 ἃ ἀδάϊοαίουυ στ; 1 Βονανοσ, 89 
{ἱτρ οὔδγθα ὈΘ 8 βδουὶ ἥοΐαὶ δηΐτηδὶ, [θη οὗ ΟΘΟΌΓΒΘ 1ῦ ΠΘΟΘΒΒΑΓΙΥ͂ ΤΏ 68}8 8 ΒΔ0Υ]Εῆοθ. [1 οἰΐμοσ 
6256, 1 ἰβ Βοϊιηοί ὶηρ σίνϑῃ ἴοὸ αοὐ, 

ὈΣΝΕ, 11κὸ [89 πΟΑΙΙῪ τοϊαιθὰ ΠΤ, μ85 (86 ἀου Ὁ]6 βθῆβο οὗ ἐγέδβραϑε οσ συέϊ αὐιὰ ἐγεβραι- 
οὐενίπσ. Τὸ οοσυγβ ομο9 ἱπ αοποβίβ (χχυϊ. 10) ἰπ [86 ΤΌΥΤΩΘΓ βθῆβο, Ὀαὺ 18 ποὺ οππᾶ ἰπ ἰλ9 

, Ἰαὐῦον δαυϊ ον ἐμὴ 1.9υ. γ. θ. 1ὐ 8 Ἰγοαυϑηΐ ἰῃὰ Του το αΒ, δηα 1688 80 1π βυραθοαποηΐ ὈΟΟΪΚΒ ἴῃ 

ῬοΙᾺ βθῆβοβ. [Ἃ}ἢἡη δ ΓΧΧ. δηὰ γαὶ]ρ. ἰΐ 68 8. ΘΟΙΒΙ ΘΓ Ὁ]6 γδυ οἱ  οὗἨ σοηἀδοσίηρβ; Ὁ ἐδ6 
ταοϑὲ Ἰγοαυϑηῦ ατὸ ΟΧΧ, πλημμέλεια, ἀπὰ Ἅυϊρ. ἀεἰϊοίωπι. ἘρῚ 89 αἰδιποίϊοι Ὀδύπθομ εἰιῖ8 

δηά (116 Β᾽πΠ-οἸγίηρ, 860 ἷν. 1 δπά υ, 14, 
ΤΒΟΓΟ ΓΟ Π 8, 88 Ὀο]οησίηρ ἴο {μ6 118ὲ οὗὁἉ [9 Βδουίβοθβ, [ἢ} ἱῃοθηβθ, ὉΣ τ ΐοἢ ὅνγο ποσὰ 

ΔΙῸ 864, ποίτμοῦ οὗ νοι οοσαγ Ὀοΐοτο ἰμ6 ρίνίηρ οὗὨ ἰδ 6 αν. ΤΣ} Βτοὺ οσοῦτβ Εἰχ. χσχχ. 
84, διὰ 18 ὉΠΙΤΌΤΙΩΪΥ ὑγαηβ]αίθα ἱπ [89 1(Χ Χ, λίβανος (οποθ, ΒΟΎΘΥΘΙ, λιβανωτός), δῃηὰ ἴῃ (δ9 
ψαϊκ. ἐλ; ἰδ ἰθ αἰ τσαγβ 7 "απ ξίποοηδα ἴῃ ἰμ6 Α. Υ΄. ὁχοορὺ ἰῃ 1858. δὰ Ψ76Γ. ὙΏΘΓΘ 10 18 δἰτσαγβ 
ἑποσηϑο. Ιὸ ἷδ “ἃ ΘΟΒΕΥ, βισθού-βιρο πρ, Ρ816- 6110 τοβίη, ἐμ σαὶ ΚΥ χυάδίζοη οὔ ἃ βῃσυῦ "" 
(ΕΥΕΚΕΤ). ΠΡ, πίοι ἄτθὲ ὁσσυῖβ ΕΣ. χχυ. 6, οα (86 οἶμον μβαῃὰ, 18 δὰ ἱπόθῆβο οοσα- 
Ῥουπαοὰ οἵ ἕδη Κἰ ΘΠ 80 δηὰ νασῖουβ βυθοῦ βρίοοβ (ΕΣ. χχχ. 84). [1ὺ 18 ὉΒΌΔΙΙΥ ὑγϑηβ δίθα ἴῃ 
ἴ9 ΠΧΧ. δηὰ ψΪς. θυμίαμα, ἐλγηνίαπια, ὈῸΓ Βοτηοίζαλοθ σύνθεσις, οογιροδίξο. Τῃ [86 Α. Υ͂. ἴἐ 
ἷβ τοηἀογοὰ οὐΐμοσ ἐποθηδε, ΟΥ δισεξέ ἱηοετιδε, ΟΥ ἃ 6 (1108 ρέγύιηε. Τΐβ ἱπόθηβο 8 ἴοὸ Ὀ6 



ῬΒΕΠΙΜΙΝΑΒΥ͂ ΝΌΤΕ ΟΝ ΤῊΒ ΓΕΨΤΙΤΙΟΑΙ, ΒΑΟΒΙΕΊΟΕΒ. 16 

Ὀαστιὺ ΟὨἹῪ π]1π [ἢ 6 Βα ΟἴΌΔΓΥ, ὑγῖοθ ἀ δ γ οἡ [86 φρο] ἄθη δἰίασ (Εἰχ. χχχ. 7, 8), δῃᾷ αἷβοὸ ἘΥ͂ 
86 δὲ ρα -᾿σἱοβῦ ἰπ [89 ΒΟΙΥ οἵ ΒΟ] 168 οπ {μ6 ἀδΥ οὗ δἰοπειαθηὺ (1ον. χυΐ. 12, 18). ΤῊΘ ἔγδηὶ- 
ἔποθηβθ 88 οἥἶϊξγεα ΟΥ̓ {Π6 ΡῬ60Ρ]6 88 ἃ ρατί οὗἩ {μεν οὐ] αὐίοηϑ, δὰ τγὰ8 τα ϑῦ Υ Ὀυτηΐ ἴῃ (6 
Ἄοουχί. ὙΠ Ὀαγηΐπρ οὗ 411 ἱπόθηβθ γ188 ἃ βί γι οὐ] ῬΥΙ ΘΘΕΥ δοῦ, πα ἰβ ΘΟμΒίϑὨ ΠΥ Βροίκθη οὗἉ ἴῃ 
189 βοτί ρίατοθ 85 βυτα 168] οὗὅὁὨἁ ὈΓΑΥΘΓ (6. σ. ον. γ. 8; υἱϊὶ, 8, 4). ῬΥΘ- ΘΙ  ΠΘΠΠΥ͂ ἀο65 ἰξ 
ἐγρὶγ [86 ᾿πύογοθββίοη οὗ (86 σὰ Ηρ Ῥυίοδὺ ἰῃ μϑδνθῃ ἐἰβοὶ 

ΤΈΘ πογὰ πϑβπεογονίη σε φιαΐδ ὃν ἥτε, ἰδ ποῦ Βο τη υοἢ [86 ὨΔπὶ6 οὗ 8 βδουίδοθ 85. 4 ἀθ- 
βουϊρίοη οὗ 81} ββδογ ἔσθ θυγποὰ ρου (10 ΑἸΐδγ. Τὺ 19 Δρρ ϊοὰ ἰο γαγίουβ κἰπβ οὗ βδοτί βοςβ, 
1,ον. ᾿. 9; 11. δ; 1]. δ, είοδ. 119.) Ξεάνίηπξιοβοτίπσ ἰα ἄγδῦ υβοὰ αδῃ. χχχυ. 14, δπὰ ἰβ ποὺ ρτο- 
ΡΕΙΥ 8 βϑουΐβοθ Ἐι86 Ὀυῦ 81 δοροτιηρδηϊπηθηΐ οὗ οἴ ΒΟ ββουῆθοβ. ΣΘΉ) σσευσανο- οἤδείπρ, δπὰ 
ΤΟΥ ὙΠ σι θανθ- οθδγίηρ, γοίοσ ἴο δυο] πιο δβ οὗ Ρτεβοηΐαίίοη οὗ οογίδίῃ οὔοσίη ΡΒ. 

ΤΊιΘ δῃΐπ18]8 πιδοὰ ἴον υἱσεΐτηβ τ γ6 δἰ “ οὐ (86 δοοῖ οὐ. οὗ [86 Βοτᾷ," οὐ πη οδ86 οὗ 
Ῥογυδσίυ, ἀοὐοβ ΟΥ ρίρθοῃβ. Ἴμμθθθ ΜΈγῸ 4}} οἷθδμ 8η}π)815, δῃἃ ΟΓΘ ΘΟΠΒΟΑΌΘὨΡΥ διηοης 
ἐδοβθ ΘΟΙΙΣΠΟΙΙΪΥ͂ π864 ἴογ ἴοοῦ ; [86 ᾳφυδάγυροαβ 6 γο ἔγοιη ἀοσηοβίϊο δηΐτηδὶβ, πὰ ἴμ6 Ὀἰγᾶὰβ 
{Πο86 τηοβῦ ΘΑΒΥ οὗ οδρίασθ. (οχαδβίὶς ἴον ]β ΑΓ βαϊὰ ποὺ ἴο αν θθθὴ υόνγῃ Ὀοίοτο [86 
ἐἶταο οὗ Βοϊοσιοῦ.) Τὴθ 6886 δΔῃὰ σοί ΠΤ ΟΥὁἩ ῥγοουχίης ἴμ686 νδγίουβ υἱοῦ 8 ΒΘΘΌΙΒ 8. ΤΔΟΥΘ 
ΕΚοΙ͂γ τϑϑβοῖὶ ἴον ὑμὶν βοϊ οούζοῃ (δὴ οἰ 6. ἐπι ῖσ ἐβυ 6 }688---Ὑ 10. ΟΟΓΓΔΙΏΥ ἀο068 ποῦ ΔΡΡΙΥ͂ 
ἴο 186 ὃ11}]---οὐ ὑμεἷγ γυδὶὺθ 88 ῬΧΟΡΘΓΙΙΥ, βίποο [Π6 οοβῦ οὗ ρχοσυτίπρ τ 1 δηΐτη 818 σου] ἀβυ 8 }} 
Βδγο 66} [ΔΓ ρτϑδαίθσ. Το ἰάοα ὑμαῦ {8686 Δ 1Ππ|8}8 ΓΘ Θβρϑοΐδ!ν δρροϊηϊοα ἴῸΓ βδουγὶ βοΐβὶ 
γἱ οἰὐπια θοοδαβο ὑΒΘΥ͂ ΟΓΘ ἢ 614 βδογοᾶ διθοὴρς μοαίμϑῃ πδίϊοηϑ, δὰ ρδαυγυϊου]ΑΥΪΥ διθοης [89 
Ἐφσγρίΐδηβ, διὐμουρῃ οἴϑῃ δανβδηοθά, 8 ὉΠβα ΒΔ ΟΥΎ [ῸΓ ὕνχο ΓΘΆΒΟΠΒ: ἢγβί, θθοδιϑο οὐ ἐμ ὶβ 
ἐτουπά ὑμ6Γὸ 18 ΠΟ ΣΘΆβ0 ΜῈΥ ὑΠ6 ΠυΠ ΌΘΥ Οὗ βου 618] Δ} 118]8 μου] ποὺ ἢδνθ ὈΘΘῺ φτθδυ Υ 
ΘὨ]αυροα ; ΒΕΟΟ ΠΥ, ὈΘΟΒΒ6 ἢ. 6860 ΨΘΙΥ͂ Δῃ ΐΠ1818, [0 [86 πιοϑὺ ῥδγύ, Τ6ῚῸ υϑρα ἴῃ βδογίῆοθ ὉΥ͂ 
ἐμ6 παίϊοῃβ {πδὺ 4180 πογβιἱρροὰ πο. ὙΒδίοθυον ἰγρίοδὶ βἰ χη βοδηοθ ΤΟΥ͂ ΤΠΔΥ͂ μᾶγθ Πιδᾶ, 
ἐῖ8 σδῃ ΒΑΙΪΥ Ὀ6 οοπϑίἀογθαᾶ δ ἐμ: γθάβοῃ [0 ὑμιεὶγ βοϊϑοίζοι, βίῃοθ ἱπ [86 ὑγρίοβὶ Ἰδησαδρθ 
οὗ [86 ῥτορμϑίβ γΑγ ΟἿΒ ΟἾ ΘΓ δῃϊτ}8}8 (6. σ. [86 ᾿ἴοη δηὰ 89 680}6) 8ΓΘ 80 ἸΔΥρΘΙΥ υ8εα. [ἢ 
ἴαοὶ ὑἰμ6 ἰαπιδ βοϑῖῃβ ὑο Ὀ6 ἐμ ΟὨΪΥ͂ Οὁη6 οὗὨ [86 Βαου βοῖαὶ δῃλπη818β ὑγρί 8 }}} δι ρ] ογοὰ ἱπ ῥσο- 
ῬίθοΥ, ὑ0 ἄονο δίῃ ΟὨΪΥ͂ 8ἢ δἰίθγηδίλυθ υἱοίδπι ἴὉΓ Ἐμ.6 ῬΟΟΓ. 

ΤῊΘ ΡΌΝ]Ϊο δη:η181-Βδοσ  βοο5 οὗ [ἢ 6 15γ8611068 ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 ὈΓΤΟΔΑΪΥ Βοραγαύθα ἱπίο ἴῃτϑϑ δτοδῖ 
οἶδββοθ, δοοογαϊης ἴο {86 Ρσουλϊποπῦ ΡΌΓΡΟΒΟ οὗ βδοῖ. 1, Τὴο Βαυγηΐ οἸδγί ΡΒ, ΟΥὁἩ οδυίηρβ οὗ 
ΒΡΡτοδΟΣ ἰο ἀοά. ΤἘΘ τηδὶη ἰάθβ οὗἁὨ (1686, ἰΏ Β0 ᾺΓ 88 ὑβ6ὺ δὰ ΔΗΥ͂ Θθρθοΐδι!Υ αἰδιϊποίνθ 
ἰά6δ, 18 ΣΧΘΌΘΓΔΙΥ οομδ᾽ ἀογοὰ ἴο ανθ Ὁθθῃ οοπδβοογδίΐοη ἐοὸ αὐ Β Βοσυΐοθ 88 [8:6 ὨΘΟΘΒΒΑΙΥ ΤΟΙ- 
ἀἰξίομ οὗ Δρργοδοβίηρ Ηΐπι, δηὰ γοῖ 680 ἱποϊ υδϊΐηρ ἰῃ ἃ βυρδογαϊηδίθ ΜΑΥ ἰῃ9 1Ὧ68 οὗ οχρὶδ- 
ἰΐοη, τὶ ουῦ ἩΒΙΟΘὮ β 7] σχθη ταὶρῦ ποὺ ἀγα ποαὺ ἰο αοἀ δἱ 41]. " ΤῊ,αἱβ ἰάϑϑα 8 τοργοβοι θᾶ 
οὔὐξνγαγα Υ δη ἃ 0Π66 [ὉΓΣ 81} ἴῃ {μ6 ΟἸσβυϊδη Ομ το ΟΥ̓ θαρίζβια, δηὰ ἴῃ ἐΐ οοπίϊῃιια] τοροίϊ- 
εἰοι ὈΥ͂ [86 γαζίουβ δοίβ οὗ τόυβὶρ δη ἃ οδοτίβ ἴο οοῃΐοστια {86 11 ἠο ΟἸΥἑε Β χα ρ]θ. 1 
[86 Ὀυτηί-οὔδγίηρ ὈοΙοηρσοὰ (86 υπΌ]οοάγ, οασματγϑυὶς οὈ]αὐΐοη, ὑοροῖμοσ ΣᾺ 18 ᾿ποθῦβθ 
ΒΥ Ο]ἰΖίηρ ργαγοῦ. 11. ΤῺ βἰη-οβδγίηρ, ἴῃ ἰΐα γαγίουβ ΦΌΓΙΩΒ, χρυ ΒΘ ὈγουἹαθα ἔογ {89 
Ρύγροβο οὗ δἰοῃοιηθηί. Ηδλνΐηρ η0 ἱπμογοηὺ οβοδοΥ, {118 γοῦ οἸΘΑΥΥ ροϊη θα ἔογναγὰ ἴο ἰδ9 

ΓΟΏΪΥ οβοοίαδὶ δἰοπθιηθηὶ πιδ49 ΒΥ ΟἈτίϑὲ ΗΠ τη86 1 ἀροπ ἐμ 6 οσοθβ. ΤῊ 8 βου σα, 88 8 τηοδῦ 
οἰθασὶν βδόνῃ ἴῃ Ηοῦτονθ, θοΐης οἰ σδοϊουβ [01 [86 ζοΥρίν θη 88 οὗὁὨ 8}} βἷη, οϑῃ ὭΘΥ͂ΘΡ ὉΘ ΤΘ- 
Ρεδίεὰ; γοὺ δοοογάϊηρ ἰο ΟἸτΙβυ Β οὐτῃ Θοτημηδη, 6 816 ὕο ΒΟΥ ἔουί 8 ΗΪβ ἀθδίῃ ὑπ] Ἠθ 
οΟΙ16 δραὶπ ἰπ 80 [,ΟΓ᾽ ΒΌΡΡΟΣ, δηὰ ὑπ ἰδίου δ! γ (6 στοαῦ βδογατηθηΐ οὗ 89 ΟἸ γί βυδῃ 
ΟΒυχοῖ ροϊπί Κδοκ ἴο ὑμαῦ οι [π6 1,ουἱεο81 βυβίθα ργοβρυτοᾶ. Τῇ σϑηΐσαὶ ροϊηύ οὗ 
Ὀοΐὰ ἀἰϊδροπβδίΐοηβ 18 86 βϑῖηθ, Ὀυῦ ἰα [86 ομθ 6880 ρσορδοῖϊο, ἰπ ὑθ οἴμοσ αἰβύοσίο. Π1]. 
ΤὮΟ Ῥοβοθ- ΟΠ ρ5 τ ΓΘ {116 ΟΥΑΙ ΠΔΙΥ τηθϑη8 οὗ οοιηταπηΐου Μὶ αοα ἐβγουρὮ δὴ οὀχίθσγηδὶ 
τἰϊο, πὰ οὗ Ἔχργοβδδίης οα γΆγά]υ ἐπδηκορί νης ἔου ΗΪ8 τηϑγοΐθβ, ΟΓ ΒΡ) οαίΐοη ἔον Ηΐβ ἔλνουβ. 
ΤΉΘΥ 8.6 ἴο ὃ6 οοπδί ἀογοα ποῦ 80 τηοἷ 88 ἰγρίοδὶ ἀδβη ον οὗὨ ΔΩΥ͂ ὁ86 ὑμίηρ ἴῃ [09 ΠΟῪ ἀἾ8- 
Ῥομβδύϊοι, Ὀὰὺ σαῦθμον 89 τηϑούϊηρ Ὁπάογ [μ6 οΪα ἃ ποϑὰ ψῇ ἢ} 8 ΠΟῪ Οὐ γ8Β6 ΒΡ] α ; γοῖ 
50}}1} πῃ οὈτατλοη τ ἢ 81 βδου σε, ἐπ ΟΥ̓ ΒΟΡΥΘ ἴο βοῖ [σέ ἰῃ βδάον Ηΐμ “ὙΠΟ ἰβ Οὔγ ρθδος," 
δι οἢ Ὑ Βοτὰ ἰδοάϊπρ Ὁ. (ΑἸΤῚ τὸ ΠΟῪ δγνθ ρϑδοθ τὶ αοά, 

Βορί 65 {686 στοδὺ ο᾽88868 Οὗ ββ ου  δοσθ, ὑθ 6 ΓῸ 6ΓΘ 8 τυ ἀθ οὗὁὨ ΟἿΘΙΗ, τ] ΟΘΌΪΥ ἕον ἱπάϊ- 

γ᾽ ἀυ.15, βοιὴθ οὗ νι ϊο ἢ τὸ ἀἰβυ ΘΟ Υ ἱποϊυἀοα 9 Γ ΟὴΘ ΟΥ [μι ΟΥΒ6Γ οὗἁ 6860 ΟἴΔΆ508, ΜᾺ 119 
οἴμοσβ ββασο ὑῃ 6 ΟὨαγδοίου οὗ τόσο ἴδῃ οὴθ οὗ ἴθι, δηὰ οἰμογβ, {9 119 ῬΆΞΒΟΥ͂ΘΣ, ΔΥΘ ἃ 
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οδδγδοίοσ ρου Αν ἴο ὑμϑιίηβοῖνοα, Ὑμ6θΘ Μ111 Ὅδ ὑγοδὺρα ἰῃ ὑμοὶγ Δρργορσγίδίθ ρίδοοαὄ. ΤΈΟΓΘ 
β ὁῃ6 οὗ ἔβοῖὰ τὶ οἢ τημβί. Ὀ6 ταϑεἰἰοηεα οἢ δοοουηῦ οἴ ἰδ στοδῦ ἰπιροχίδποθ---ἰμ6 γοὰ μεῖον 
--Ἴὐαι 5 ἐγοαίχαθηῦ θθιοηρβ ἰῃ ἴ.6 (Ο]ον Ως Ὀοοκ, Νυμ. χίχ. 1-10. Ιῃ ζεΏΘΓΑΙ δ ΠΙΔΥ ὈΘ 
βδὶὰ, (δῦ 88 σα ΒΒ νΟΥΚΒ Μ0111 ποῦ ΘΟὨ ΌΓΣΙΙ ὙΘΙΥ͂ ΡὈΓΘΟΙΒΟΙΥ ἰο ΔΗΥ͂ Βυϊηδλη οἰδβϑὶ βοδίίοη, ἴθ οθ 
680} ογοδίισο 8 8ὰ ἱπάϊνίάιια1} δας Υ ἴο ἰδ Ιηϑηϊ6, Ὀυδ ΔΙ ΤΑΥΒ ἴμοσο πὰὶ}} 6 οἰεγδοίοσι βίο 
ἰῃ οὁη6 στοῦρ Αἰ γίης [86 ζϑηθγᾷ ἐπ τ] 6 ἐΐ 18 Του πὰ ο δοῦὶθ οἴμοσ πὶ 6} 80 ραγδιϑα ζγτοὺῦρ 
80 8180 ἰῃ ὑῃθ ποσβ οὗ [89 Ὠνίηθ ποχά, Μὸ σϑῇ ΟὨ]Υ Οἰ δα ΕΥ̓͂ ὈΧΟΔαΪΥ δηὰ μαγίπρ τορδγὰ ἰὸ 
186 πιοβί βα] θηῦ θαΐαγοθ, 116, ἰῃ νἱον οὗ 1688 ἰπηρογίδηὐ ομαγβοίοσίιῖοβ, τὸ ταϊσὺ οὗδθη ὈΘ 
σοι ρΟ θὰ ἰο οὔδηρο ἰμ6 Ὀοϑὲ οἰδδβαϊ βοδίίοη (δῦ οδῃ Ὀθ ἰοσπιοά. 

ΤΠ6 νοχοίδ Ὁ] 6 Βδου ῆσοβ, ΟΥ ΟὈ]Δίΐοη5, 6 ΓΘ ΘΟΥΓΟΒΡΟΒ ὨΚῪ γαγθὰ. ΤΉ686 γ γ0 Ὁ8Ό08}}}7 
δοσοΟΙ Ρϑηϊ πη Θη8 οὗ (Π 6 Δ} 118] - Οἴου πρβ, Ὀὰὺ δοπιθίλιηοθ  γο ἱπάδροπηάοηῖ, Τμΐβ τδϑ (116 
6486 ποῦ ΟὨΪΥ͂ ΙΔ (86 δἰ ογηδιΐνο βἰη-οθοσίηρς (1ωογ. γ. 11), δῃὰ {86 76 ουβγ- οί (ΝΌπι. 
γ. 16), Ὀυΐ 4180 τὶιζὰ ἐμ 9 βμον-Ὀγοδα, [μ6 Ῥαδβουοσ βῃιϑαῦ οὗ ῬδυοΥ διὰ ἐμ Ῥοῃιθοοδίβὶ πβοϑῖθπ 
Ἰοᾶνοβ. [ΙὩΘΘΏΒΘ 480 γ88 δὺ ὑἰτηθβ δὴ ἱπάἀοροπάδης οοτίηρσ. τίη ]ς-Ο Υπρθ ΔΡΡΘΑΓ ὁχοὶυ- 
εἰν Υ 85 δοοοσηρϑηϊπηοηΐ οὗ [86 δηΐη)αὶ βδοσί ἤοοβ, δη ἃ πόσο οὗ πίηθ; Ὀαΐ ὑπο ῖγν σία] 8. πὸ- 
ἩὮΘΓΟ ὈΓΘΘΟΣ Ὀ6α, . 

ΤῊΣ ταΐηογαὶ ἰηράοπι ψγ)88 γοργοβοηίθα ἴῃ ἐμ βδουίβοθα ΟὨΪΥ ὮΥ͂ [86 δβαὶϊῦὺ πὶ πο 81} 
οὐδοῦ οὔ υίηρμβ οῦο ὕο Ὀ6 δα] δά. 

Το τἰτυε] οὗ [6 γατίοῦβ βαουὶ ὅοοϑ τ}} Ὀ6 ἐγοδίθα 85 ἐμ ὺ οὐοΌν ἰπ ἐδ9 ἰοχί. ϑυβῖοοθ 1ὲ 
ΒΓ ὕο ΒΑΥ ὑμαὺ ἔπ γθ6 ϑββϑῃ αὶ ροΐηϊβ δγὸ ἴο Ὀ0 ουβοσγϑὰ ἰῃ 81}: ΕἸγϑί, ὑμὺ [86 υἱοί βῃοα]ὰ 
Ό6 80] ΠΊ}Υ οδογοά ἰο αοὰ. Τΐβ, 88 ΟΥΤΈΑΜ οἰ αεΥ βμοτβ (1. χυ. 4), ντεδϑ Δοοορ ἰδ 
ὉΥ ρῥγεξθηίίης ἴδο ᾿ἰνὶηρ υἱοδπι οὐ ἰδ οδ]δίίοη Ὀϑίοσο ἐμ δ᾽ ἴϑγ, δῃ! ἃ νγγδβ (}6 δοὺ οὗ {86 Οὔἴδσοσ. 
Βεοοιᾶ, ὑμαῦ {86 οὔδγοῦ δοιὰ ἸὰγῪ ἰδ βαπὰ ρου πο μοδὰ οὗ (89 υἱοϊΐτα ὑπο ΓΘ ὈΥ͂ ΡΟΙΒΟΙΔΙΠΥ͂ 
Ἰάοηὐ ἔγίηρ Εἰ πη561} πὶ τ μα μ6 ἀϊά, ΤῊ ἀχοορίϊοηβ ἴο (ἷβ ἃσο ἱῃ ὑμ6 6886 οὗ Ὀἰγάθ, ἔοσ 
οὈγίουβ ΓΟΘΒΟΏΒ, δπα ἴῃ [86 ο886 οὗ [9 Ῥδβολδὶ ἰδηγῦ, ἱπδυλια θα Ὀσδέογο ἔμ 6 1ουἹ 68] δγδύθες, 
δά πΒ θη (ἷ8 δοΐ 38 ὉΠ ΠΘΟΘΘΒΑΓΥ 88 [86 ΟἸΈΓΟΙ δούθα Ὠἰπι861 ἱῃ βοῦιθ βού 88 ρυϊοδί. Ταΐσα, 
[86 ἰπα οσυθηζίοη οὗἉ δ ρῥυί δὶ, 89 (86 πιοάϊδίογ θούποοι ἀοὰ δη τδη, ΠΟ τηθδὺ βρυΐηκ]ὸ ἐδο 
Ὀ]οοα δηὰ Ὀυγῃ (86 ρατίδ γτοᾳαίγοά ἀρο ἐδο αἱΐατ; δηὰ ἴῃ [μι 6886 οὗ {16 ΟΥ̓ ΏΔΓΥ 81}-οΒδσίηρς 
88 Ὑ61] 858 οὗ Ἰιϑηγ οὗἁ ἴμ6 ΟὈ]δἰΐομβ, μ6 τουδὶ ᾿ἰπιβοὶ ἢ, 88 189 τοργοβοηίδίϊγο οὗ αοα, οοπδατηθ 
[116 ΓΟΙΏ ΔΙ ΠΟ Γ. 

10 ΔΡΡΘδγβ ἔγοτῃ οοπδίδηῦ ΒΔΌΡἰ ἷς4] ἐσδάϊεϊοι, 86 τὸ] 88 ἔτοπι [89 ῥοῦ  Υ οὗ {89 
6886, ὑμδῦ ὈΓΑΥ͂ΘΡ ΟΥ ΘΟ οβδίοη οἢ [86 ρατί οὗ [89 ΟΥ̓ΓΕΙ δἰ 8 γ8 δοοοιηρδηΐθα [9 βδοσί οϑ, 
1πάθεά, ὑμἰ8 ἰθ οἴγβῃ βροίκϑῃ οὗ ἴῃ ραγίϊουϊαγ οδϑοα ἰῃ βογὶ ρίατο ἰϊβοὶ ἕ, δμὰ Ἰδηρύδρθ 5 ΕἸ ΟΣΘ 

πϑ6ἀ ἴῃ τοραγὰ ἰ0 [86 βδουβοοβ πῃ λοι ἐπα ρ]ο8 086 πηἑνθγβδ! ΠΥ οὗ ἴλ6 ουβίοῃ. θα ἰδ 
Ῥδίγίδγοιβ 01] δἰίατθ, (ΠΟΥ “ 608116 ἃ ρου ἴμ6 πδιιο οὗ [6 [0 ἘΡ᾽ (ἴδει. χὶΐ. 8, εί5.).. Οοη- 
ἴδϑϑίου 18 γοααϊγοα ἰῃ οοπποοίίοῃ πὶΐα ἰῃ6 βίῃ δῃὰ ὑγοβρβββθ- οδοσίηρβ (Πμογν. Υ. δ; Νυμπι. Υ. 7), 
Δη ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ πὶ (6 στοδῦ ῥσγορὶ(ἰδίϊοῃ οα {86 ἀΔΥ οὗ δἰοποπιοηὺ (ωοΥ. χυΐϊ. 21). Α ἴοσιι 
Οὗ ΡΓΑΥ͂ΘΓ ἰδ ργεβου δα ἴον {86 οδ]διΐοη οὗ ἴπ9 τοὺ ἐγυϊ (Π αΐϊ. χχνΐ. 8-10), δπὰ οὗ 89 ο8 
(ὁ. 18-1δ). Βδογι δοίης δπὰ δα! ἶπρ ἀροι αοὰ ἀγὸ οὗϑῃ ὑϑοὰ 88 δαυΐγαϊθηῦ ἰθγὴβ (1 ὅβχη. 
χὶϊ!. 12; Ῥτονυ. χν. 8, εἰο.), δῃὰ [86 ἐδιιρὶθ ἰβ ἱπά ἰ θγθηὶ  οΔ]]ο “(19 πουδθθ οὗ βδουϊῆοο᾽" (2 
ΟἌ του. τἱὶ. 12, εἰ6.), ἀπὰ “186 Βουβο οὗἩ ρσγυοσ᾽, (188. Ἰνΐ. 7, εἰο.), πὰ ἔγθαυ ΕΠ ὈΓΑΥΟΣ δηὰ 
ΘΟὨἔββϑίοη ΔΓ τη ς]οη θα ἰῃ σοπποοίίζοη ΜΠ 0} βϑοσ θοθ Οἡ Ῥαγίϊου δ  ΟΟΟΔΒΙΟΏΒ, ΟΥ̓ 1 ἃ ΦΘΏΘΓΣΑΙ 
ὝΔΥ ΔΒ ΒΟ: ἰμδὺ [ἢ 016 Δοοοιηρδηϊθὰ [86 ΟἾΝΟΣ 88 8 ταδίζον οὐ οοῦγβο (1 8ὅ.8ηι. υἱΐ. 9; 50 Ὁ 
ΧΙ, 8; ΕΖγαυΐ. 10; 1 ΟἼτου. χχὶ. 26; χχίχ. 10-21; 2 ΟἼγου. χχχ. 22; Ῥβ. ᾿χυὶ, 183-20; οχυϊ. 18, 
17, εἰ6.). Εοτ βαγίμοσ ἀοίαὶ]β οὗ [86 τἰϊπαὶ, απ οβρθοίδι]ν ἴοσ (86 ΒΑ Οἱ ποΑὶ ἐγ ομβ οὴ 189 
Βα] οὗ, [88 ΓΟΔάΘΥ 8 γοίδγτοά ἰο ΟΥΤΕΑΜ, ΚΑΣΊΒΟΗ, δηά οὐμοσ βροςοΐδὶ ὑγοδιῖθοθ οἢ βϑογίβοθ. 

ΟΥΤμ6 ΡΌΓΡΟΒΘ δᾶ ἀδδίχη οὗἩ [6 ττ016 βδοσί βοῖδὶ συϊίαθ, Ὀαὺ 11:10 πορὰ Ὀ6 δἀἀϑὰ ἴο 
ὙΓΠδύ 845 ΔΙΓΕΒΑῪ Ὀθθη βαϊὰ. ΤῊ ἰπ ἃ ἐμβοοογαίίο βίαϊθ (9 δχσρίδίοιγ οδδυίηρβ δὰ, 88. δῇ 
ἱποίἀθηίδὶ οὈ͵οού, (86 Θοπιρϑηβαίίοῃ [0Γ σηΐῃοσ Οἤδηοοβ δχαϊηδὺ ἐμεῦ βἰδῦθ, δὰ [89 ἀοΐηρ ΔΥΑΥ͂ 

ὙΠῸ ΘΓ ἑδὶ ὮΪπάγαποθβ ἴὸ ΜΟΓΒΕΪΡ ἰβ πθάἀοη Ὁ ]6: Ὀαΐ (μαὐ (Β6Υ δὰ αἷδο ἃ ἔδσίδος δπὰ 
μοῦ οὐ͵θοῦ '8 ῥ᾽ αἰπ οΐᾺ ἔγομιν τῈ 6 βίιμγ οὗ [80 Μοβαίς Ἰορίδ]δίΐοι ἰἰβοὶ ἢ διὰ ἔγομι ἐμοῖσ 
ἰγραίτηθηὺ ἱβγου ουύ ὑπο Νοιν Τοβίδσηθηῦ, ὀβρϑοΐδὶ]ν ἴῃ (86 Ἐρίβεϊο ἴο ἐμ Ηοῦγονβ. Βα θβ 

τμεἷν ἰγρὶοδὶ Υ8]09, (ΒΟΥ δὰ ἃ ροπογίιὶ οἀὐποαίίομαὶ π86. “"Ἂὰ8 Ἧ ΒΌΓΨΘΥ ἴῃ ΟΧρί δίουΥ 
οὔδογίηκβ οὗ [86 ΗθΌτγονβ, ἩΜΙΟΝ ΤῸ. ΡΟΓΙΥ δἰαπὰ πηγίγα θὰ πὰ ἐμ δηοίθα ποῦ], τὸ ἃσθ 
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Ῥουπα ἴο δαχηϊῦ μαὺ ΠΟΥ 6ΓΘ ῬΓΘ- ΘΟ ΏΠΥ οδου]αίοἀ ἴο ΚΘΟΡ αἰΐνθ δυο {Ππ|ὸ παίΐϊομ 
δ ο86 766] σβ οὐ ΜΔ ΐο]ὶ 8}} γα  χίουβ 11{6 ἀδρομ δ, δὰ ἔγοπι τ ὶοἢ 10 ΗΟὟΒ 88 109 παίι σαὶ) 
δΟΌΓΟΟ, {86 ἔδοϊηρπ οὗ ὨυΠγ8}) δ [688 δηὰ (86 οοηνίοϊίοη οὗ 86 ἀϊγίο Βο] 688, ΌὉΥ ἐδ9 
βιβδηάαδγα οὗ νῃὶς]ὶ ἐμ δῦ δἰ Ὁ] 688 18 ὕο ὈΘ ΣηΘΑϑΌΓΘα : ἐΠ6Υ [οβίοσγοα, ὑμογοίοσο, αὖ οὔθ Βυπιὶ- 
ΠΥ δηά δὴ ἰάδθϑὶ γϑαγηΐηρ; δηῃὰ [86 Υ οἴδβοίι }} Υ οουπηίογδοίθα ὑμαΐ Βοη86 οὗ βο] ἐ-τὶ ἢ ΘΟ ΒΠ 688 
πδἰ 18] ̓ πάσδοά ἰο (86 ῥγχὶάθ οὗὨ π8ῃ, Ὀυὺ υὐΐοῦ!Υ ἀοδσιοίνο οὗ 411 ποῦ] υἱγίιιθοβ. ὙΠΘΥ Μ ΓΘ 
Μ6]}] κυϊϊεα ἴο Βοοῦυχο 'π (86 ἀἰγοοίοθι δῃα οοτη ρ᾽οὔοϑὺ ΔῊ ΘΓ ὑπ βἰ ρθη σ89 οὗ 116 δηά Ὠοατὲ 
ἩΓΌΙΟΝ 15 [86 τι 6πα οὗ 411] βδουβοοβ. Ἐπ: ἡ ὙΤΒουρ Ὀοδγίην [6 ἙσΔγδοίοσ οὗἉ υἱοδυὶουβ- 
Ὠ6ΒΒ, {89 δ᾽ ῃη-ΟΠ ΓΙ ΡΒ ΘΓΘ Δ ἴγοπι ΘΠ ΟΟΌΓΑ Πρ 8 οχίοση δ] ἩΟΣΒΪρ ὉΥ͂ 11{61658 σΘΓΘΙΩΟΙΪΘ6Β : 
ἴῃ {ουβοῖνεβ (Π6 δροπίϑῃ 0. ΟΠΒρτῖηρ, οὗ σοὶ σίου τορθηΐδηοο, δηα ὑμππ8 παίαγα! ]Υ ΒοΙρίηρ 
10 ὨΟΌ ΓΒ. (86 βαπιθ Ῥοποβοθηῦ 166] 1ηρ᾿, ΠΟΥ ᾿ογο ὑδὸ διγοηροδῦ χζυδγδηΐθο [ῸΓ ἃ 1ἰ 6 οἵ ΒΟΠ ΒΟΥ 
δῃὰ δοίϊνο υἱγία θ᾿ ΚΑΥΊΘΟΗ 1., Ρ. 187 βμᾳ. 

70 15, Βοτουϑῦ, ἴο Ὀ6 τϑσμθσηογοά ἐμαὶ 8116 βδου ῆοο5 ΤΌΣΟ ΔΡΌ ἢ ἀδηύν ῥγουϊὰἀ δὰ ἴοσ Εἷτα 
ΓΟ β' πη ᾿ηδανογίθηγ, οα [86 ΟΥΠΒΟΓ Βαπα ΠΟ βδογβοθ ν88 δ᾽ονγθὰ [Ὁ ᾿ἰπὶ ψΠ80 βἰπηρᾶ 
““ Ῥγοβϑυχηρύπουβ! γ ̓ (Νατα. χν. 80,81; Ῥοαΐ. χυ]ὶ. 12), (μ δὲ ἰδ, τε 8 ἀ61 1 Ὀογαῖθ δπὰ ἱρῃ-πδηδοὰ 
Ῥύγροβο; ἴῸγ (89 οβδηαογ (μυ.8 ἀδοἰϊαγοᾶ ὑμδὺ 6 ἀϊὰ ποὺ ἀφβῖγτο ἴο Ὀθ0 δ οὔθ πὶ αοά; ἐμοῖθ 
ὙΓ85 ἴῃ ΕἾΤ ΠΟ ἱπίοΓῃ 8) ἀϊβροβί(οη ὕο Θογγοβροηα τ] [86 ουὐπαταὰ δοὺ οὗ βδουῖῖοθ. Οδυι δι η]Υ 
ποίδίηρ οου]ὰ ΒΠΟῪ τόσο οἰ ΘΑΥΙΎ ὑμδῦ ἴδ 6 ΘΠ] ΔΟΥ͂ οὗ Βδουβοθ 158 οομηθοίοα ὙΠῸ (μ6 ἀϊδροκβὶ- 
Ἐἴοη οὗ [6 μοαγῖ, 1ὖ ν88 παίαγαὶ ὑμαὺ Δ ΩΥ͂ οὗ ἴ8ο ἔλύμοτβ, ἴῃ (86 βίγοης τϑ-δοϊίίοη οὗἉὨ θδυὶ 
ΟἸ γι βεϊδηΣν ἔτγοια Φυἀαίβιη, βου] ἃ παγνο ἐβουρὺ [86 76» ἰδ βδογίοθα τ σθ “ ἱπϑιυϊςα ρα Ὀ6- 
εδδο [86 Ροορ]ο, μβανίης θθθὴ Ἰοῃᾷξ δοουβίοιηβα ἴο διοἢ τηοᾶθ8 οὗἨ πογβῃΐρ ἱπ Ἐωγρί, οουἹὰ 
ΒΟΔΓΟΘΙΥ μ8γ76 Ὀ66ῃ σομῆποά ἰο (86 ᾿τοΙΒΐρ οὗἁὨ {86 ὁ ἱχιι6 αοἂ πίιϊουΐ [6 ἱπάυϊ]ροποθ δὰ 
ἱπιτοἀαοιίοι ἱπίο ἐμοῖγ τοὶ ἱρίοη οὗὨ [μοβϑ᾽ τἰΐθβ ἕο πο ὑΠ6Υ μδὰ Ὀθοα Ἰοὴρς Βαδὶτιαίοὰ δπὰ 
ἬΟΓΟ ΘΧΟΘΟΟΪ ΡΥ αἰίδομοα ᾽" (Τυδίΐϊη Ματίυσ, ᾿γορφῦβ, Το γί] δη, ΤὨοοάοτοί, Ογτὶ] οὗ Α1]6χ- 
Δηάσία, 88 τοίοιτοα ἴο ὈὉΥ ΟΥΤΒΑΜ). ΝονογίμοἝοβθ, ἔμ Υ ΒΑ ἰῃ μοι αἰβύϊ πο Υ ἃ ἰγρίοδὶ 
τοίδγοηοθ ἴο Ο τὺ, απ ΟΕΙΘῈΝ ἰβ Θἰβο 6 γο αυοίθα 88 Βιονίηρ ἰμδὺ 018 θοΪοηροά ἴο 811 (ῃ9 
ΒΔογἤοο5 Ὀθόδαβο ΠΟΥ͂ 811 οοδβϑὰ πὶ Η!δ5 ββουγῆσο. 

ΤΑΝΟΕ (Δ οσηιαίὶξ ἐπ ]κευ.), αἴνοσ βῃοπνίης ἴῃ οοππθϑοίΐοη Ὀούνθοῃ (μα δηα ἐμ6 ῥσϑοθ- 
αἴης ὈΟΟΚ, οὐπίϊπαοβ: “1,ονϊουβ θη 18 ταῦ ἴῃ ὑγοδίϊης τεῦ οὗ ὑμ6 βδογίῆςο. Νοιμίηρ ἐπ 
ΟΙΘΑΓΟΣ ἔμδη ἐμαὺ ἢ 6 Βδοῦ ῆἔοθ 18 ποῦ Βογοῖἢ 8 ὩΘΥν, ροβὶ ἶγο, Ὠῖνῖπθ οοτητηδηά, Ὀυΐ 15 ἃ στουπά- 
ἴοτιι, ἔσθ οὗἁ παίῃσα το] χίου, τ αἰ οἢ 88 δι οἢ ἀθροηαβ οὐ χἰπ8}}Υ οἢ ἃ δρ᾽ γἰδι8] ἱπηρα]86. 1 ἰδ 
βαϊὰ οὗ (αίη δηά ΑΌδὶϊ], (μδὺ μον οἴογθα βδογίβοο, Ὀαῦ ποῖ ὑμαὺ βδοῦβοθ γα8 σοσαηδηδρά ὑμ θη. 
Νοδὰ ἴῃ {6 βϑῖηθ ΨΑΥ͂ βδοσ βορὰ ἔγοτα ἔγϑϑ ἱπο}: παίϊοη." [15 ποῖ βουιε ἴηρ ΤΟΥ ἱΡ]͵6ἃ ᾿ῃ 
(80 σοτητηϑηά ἴο ἴδ ἰηΐο {89 τ οἵ {86 οἰθδῃ δηΐπδὶβ ΟΥ̓ ΒΟΥΘΩΒῚ] “1ὖ βοϑηλβ βρη βοδηῦ 
ἰδαὺ ΟὨ]Ὺ δἰΐζοσ (86 Ῥουοστδηο96 οὗὨ [1:6 ΕΔουῦ ῆοθ ἰβ ἴ.:6 αἰν]ηθ βαὐϑίδοιϊομ τηθηϊομθα. ὙΒὰβ 
186 ἐμοοογϑαίὶο βδογίοο 18 ὅπ δοῃβθοσζδαίίοη οὗἩ [86 πδίυσαὶ βδογὶβοθ οχίβίϊηρ Ὀθίοσθ. Ἐ Ἐ 
ΤῊΐδ 16 ἢ 15 [89 τηϑϑηΐης οὗὨ [Π6 ΕγυλΌ 0] 16 Βδουῆο96 ; 1 8 [Π6 Ἔχρτοβϑϑίοῃ οὗ ἴδ [δοὺ ἰμδὺ [89 
οβδγου, ἰη ἷβ βίῃ 8η4 βἰ Ω Ὁ] 685, ἔδ6]8 ἷ8 πϑϑᾶ οὗ δὴ ἱπτνγαγὰ στοϑ σηδίϊοη δηα ΘΟ. ζδ88685 1Ὁ τ ΔῈ 
[86 οδδγίηρ οὗ [86 βυθοῖς βου ῆοθ δηᾶ σοαυοβίβ ὑμδὺ {Ππ6 σγδοο οὗ αοὐ ΙΔΥ ΒΌΡΡΙΥ ἢ 8 πο64, 
ἃ, δ. ΤΑΔῪ Ἰοδὰ Εἶτα ὈΥ̓͂ 16 ΒΟΥ  ἢο14] ἑοδοίηρ ἴο [86 οοταρ]οἰίοι οὗὨ [μ6 Βδουι βοῖδὶ οὔδυιηρ ἴῃ 
Τα ἢ. Εο 8 6γὸ 1168 ἰπ [86 ἰᾷ68 οὗὨἬ Ββουϊ ῆοο, 88 πὶ [86 ἰανν, [6 Βργίηρς οὗ 8 ροβί ἶνο τηονϑηχϑηΐῦ; 
δηὰ 49 ΟὨτῖδὶ ἰ οοτίδί η]γ 16 814] οϑυβο οὗ [16 Δ 88 186 οὈ͵δούίνθ σϑαυϊγοσηθηΐ οὗ β8ο 66, 
80 15 Ηδ οὗ [86 βδου ῆσο 88 [86 Βυ ] οὐΐνθ ἰανν οὗ 116. ΤῺΘ Δ δηὰ {μ6 βδογ 66 σοσηβθ ἴορϑ" 
ΠΟΥ ἱμβ ρα ΥΌΙΥ ἰπ 186 16] πιθοῦ πΐοὶλ [86 116 οὗἨ 3685 Ομ τδὺ 88 Ὀγουριί. ὃ "' Κ' Ἐ 

Οἱ ἔδο γαγίουϑ ὑμϑοσίοϑβ ἩΔΙ ΘΟ ΘΟΠΟΘΓΏ βδου ῆοθ, Θοια ρΑγο (86 ἀἰού οπατγὶθθ, ραυγυϊο ] ΑΥῪ ὙΊΝΕΕ ; 
50 1ῃ:6 Δτομβοϊορίοδὶ του ῖϑ; δβρϑοΐδ!]ῦ 4180 (86 αγίΐοϊθ ΕΥ̓͂ ΟΕΒΙ ΕΒ 'ἰὰ ἨἩΒΕΖΟΟΘ᾿Β ἤὐεαίεπου- 

οἱορᾶκιε, δηἰ]οἃ Ομργεγουιζίι ἐπι Αἰΐεη, Τεείατιετέ. ἘῸΥ τοότο ἀοίβ θα ἐγοαύπιθηῦ οὗ (μ6 βαῦ- 
εοῖ, 5660 4180 υυΥ̓ ᾿οδίξυε ΠοσπιαδέΕ. Ἐ Ἐκ ἘΕἸγϑὺ οἵἉ 4]1, [86 ᾿θ 8] βου βδθθ ἂγὸ ἱπάθαβᾶ, 

ἴῃ ἴ.:6 βδουϊ οϊαὶ βγβίθια οὗ πουϑῃὶρ, ἐμοιιβοῖνοθ γϑϑὶ βαὐβέβοιοηβ, ὑμαὺ 18, (ῃ6 ἀἰϑοῦδγρο οὗἁ 

ἀαίίοβ απὰ [86 ταραγδίΐοῃ ἔου ὑγδηβστθβδίοπβ αζϑί πβῦ [86 βοοίϑὶ ἰατν. Βαυὺ [86 βοςῖδὶ ἰανν ουἹὰ 

6 δη τοῖν αὐ ϊίγατυ 1 ἰΌ δᾶ πὸ Εἰρθοῦ 8686 ; (818 Βθῃ80 18 [86 ὈΥΔΥ͂ΘΙ [ῸΓ 5.1806 (0 σοταρ]οίθ 

ἷξ, ἴον ρογίδοϊΐοηῃ. 1ὺ ἄοοϑ ηοΐ δοτηβ ΗΞΠΆ}}Ὁ ἴο 8 βα  βέβοίουυ δηὰ 1 ἰδ ἀοθβ ποὺ δὐζϑίῃ ἴὸ [1.1] 

εταπίϊηρ οὗ [86 ῥγαγϑγ, ἴο {88 ρβδοθ οἵ 604, ἴο ἐχρίαὐδομ. [Ἃἢη [80 βγϑὺ ρδυγυϊου]αν, ὑ8 6 βδογὶ- 

ἢσς ἰδ 8 τοδὶ ρογίοσιηδῃοο ἴῃ ἴδ οουτύ, τ ΙΟΝ οδῃ ὉΘ παϊβοοποοὶ γϑὰ ἰο 6 586 Γτὶξ δὐΘΟΌΒΩΘΒΒ ; 



18 ΤΕΥΤΤΙΟΥΞΒ. 

ἐπ {πο βοοοπά, ἰΐ ἰβ ἃ σγχιαῦοὶο ἰγοδίμθηῦ ΟΥ̓ ὈΥΑΥΟΓ 88 'ποθηβ6 ἰη πο ἴδ ρ]ο; ἴῃ [86 Βρμοδὲ 
Ῥδυίϊου αν, 10 ἰβ δὴ δοὺ οὗἨ [89 ὑγρίςδὶ ΒΟΡΘ οἵ δι ἢ, οὗ (ὃ αἰοποιηθηὺ ἴῃ ὑπ6 ΒΟΙΥ οὗ Βο]ΐ68, 
μοῦ (86 Ῥχίοδὺ δοοοιαρ] ϑμοα τὶ Βδζαγὰ δὰ ἱηπαγὰ σοὶ χηδίίοη οὗ ἷβ 116 ἀπάοσ ἐμ 6 [δι] 
οἴὔοοῦ οὗ (86 βἰρὶῦ οὗ {86 τη) οϑὶῪ οὗ αοά. 

. “9 ΤΉΡρ66 ἔδχϑθ ρδυ Ὁ] Αγ 8.6 ἀἰδρ᾽ αγοὰ ἰῃ ἐμ ἴπγοο αἰ βυθοῦ ἔΌγπ5 οὗ βδουϊῆςθ, ἐμολαγὶ- 
ἐΐοα, ἱπιρείγαίονγία, ρἱαοσμζαγία, Ὀσὺὺ 80 ὑπδὺ ἩΒδίθυοσ ἴΌγηι ργοἀοτηϊηδῦθα, (86 οὐ θτβ ἃΓΘ ΒΌΡ- 
Ῥοβοὰ πὶ δ. ΤΘ ἰγυηκ-τοοῦ ΟΓ ἔπ παἀδιηθηΐαὶ ἴΌγτα, ΠΟΎΘΥΟΣ, 18 ἔχη ἰδ θα ὈΥ ὑμ6 Ὀυγη- 
οδοτγίηρ, ἴοσυ τ αἰ σο ἢ ΓΟΔΒΟῺ 41} βου ῆοθδ ἃσὸ Ὀαυχη ΟΠ  ὩΡῈ ἱπ ἃ ΠΑΙΤΟΉΘΣ ΟΥἹ ΉΪΔΘΙ Β6ΠΒΘ; 8]} 
816 ἀοὐ᾽ το, αὐ Ὀγοδά, οἡ 89 δἰΐασ; γΈΒΈτν 18 τς ΘΕῈ ΒΕΡοῚ τὸ Εΐρε, δ8 1.6 Επῶ μοὶ οὗ 
{86 ΤὨὶνῖπθ ΡΟΝΟΓ, ΤΩΔΥ ΘΟὨΒΌΤ,6 [80 ΜΕΤᾺ βϑοτίδοο (Ὁ) 3); ἴῃ {μ6 βοοοῃα οβδδὸ ἰδὸ δίοοά 
ΤΩΩΥ͂ δ χη Ὗ ἰμ6 ὈΓΟΥΑΙ πρ ὉἹπουρεὺ ἴῃ δδου!ῆςοθ, 88 ἐμ 9 σγταο] οὔ [86 τοοϊστδίοη οὗ (δο βου], 
[86 116; ὅδο ἐλ τὰ ο886 18 (89 οί 70οα, [8.0 Βαοτί βοΐ] τηϑδὶ, 88 ἃ βγιαῦοὶ οὗ 80 οοῃμδοοζαίϊοῃ 
οὗ 1165 δη)ογιμλοῃΐ ἰῃ {86 πιϊἀδὲ οὗ 116 61, Τεβο ἰὮγοθ ραγ συ ]αγβ Δ’Ὸ ἰουπα {ΠΥ ὁοπ- 
ποοίοδα ἰπ (Π6 ῬΔΒΒΟΥ͂ΟΣ, ΜΒΣΟὮ ἔογτωδ [86 σΘΏΘΓΑΙ ἐπϑοογδίϊο Ὠ8]] οὶ πρ οὗὨ ἰδ6 ἡδίιγαὶ Ῥσὶηοὶ- 
ΡΪθ οὗ βδοῦῆοθ, ἀπὰ Ῥγθ- δΌΡ ροβοβθ {Π6 βυτα 0 1168] πθῊν Ὀἰτίν, ἑ. 6. {86 εἰγτοῦτη σἰδῖοη ΟΣ ῬὮγαὶοαὶ 
οἰδδπδίηρ. ὁ ἴοο ἰῃ γοίδγθῃσα ἴο 89 συτβθ-δοσὶ ὅο9: ολεγεηι." Ἔ Ἐκ 

ΤΊιο ββογίβοοα “ δσὸ ἐμοιηβοῖγοβ αἀἰνἱ θὰ ἰηίο φρωγὸ δπὰ αρρίἑδα ἴοττωβ οὔ πουβῖρ. ΤὮΘ 
Ῥῦϊο οὐ] 8-8Δ 0 Σ 1 86065 Δτὸ ἀϊνϊἀοα ἰπίο ὠπέσεγϑραί, ἥχεά διὰ οαφυαί. ΤῸ ἔτεϊ αγὸ ὑι6 ΞδΌ δ ἢ 
δά {Π9 Εδαδί-ἀΔΥ βδοσί βοϑθθ, ΠΟΥ 4] βδοσί ἔσο οὗ 811] 1βγϑδοὶ; ἐδ 1αδὺ δῖὸ ἰμοβθ οοςβδαϊοῃβϑὰ ὈὉΥ͂ 
Δα οοτηπηδηδοα ἰῃ νϑγίουβ οἰγουτηβίδησοθ. Βοίῃ Κἰπάβ, ΒΟΥ͂Σ, 816 οἴἶδη ἱπίογοβδηροᾶ, 
ΔΌΘΟΙ υὐογ 88 δη {6666 οὗ δ δδογίβοο οὗἨ ἀοείγαςίίου, (86 Οἴόγεηι. 

“1, ΤΏ ΒΑ] ον διηἀαιηθηί8) ἔοτηι οὗ (86 Βαου ῆο0---ἰ 9 ῬΆΒΘΟΥΘΤ. 
“2, Το οοη γΑ] ροΐηίς οὔ δ]] ββουϊβοοθβ, [Β6 ἔπι ρου Β 84 Ὁ]6 δυο] 1ο4] 1466, [π6 Ὀυτη  -ΟἸδσίης. 
“8. Οἱ ἴδο οἷ Βδηά οὗὨ (86 Ὀυγηύ-Βδοσὶ ῆοθ τὸ βπὰ {πὸ κἷῃ δηὰ ἰγοθρδϑββ- ἴδείηρ, 1 

ὙἘ1ΟὮ αἷδὸ [86 ὑΥβῃδὶ 0 :- ἸΌΤΤΩΒ οοτηθ ἰηΐο σοπδί ἀογαύΐϊοη (8606 {89 ἘΧΟροΒ[8); οὐ ἐδ τὶρμξ 
Βαπὰ ἷ5 [Π:6 ΡΤΟΒΡΟΥΣΟΥ͂ ΟΥ 88] νϑίϊοη οδοσί ηρ---ἶη (6 ἰΌστΩ οὗἁ [6 Ῥγαὶβοι θείην, [86 γοῦγο 
(9 ῥτδαγοσ) οἴδσίηρ, δπὰ {μπδὲ οὗ [86 βίτηρ]θ νγν6}1-Ὀοϊηρ---ηα Ὀοδὶ 65 βθΏ ΓΑ Υ, ἴδ 0 ΒΔ] οποάᾶ 
δίαγίηρ δηἃ 89 οοῃβοογβδαίϊοῃ οὐ [6 ὈΪοοά. 

“4, ΤῊΘ βυχηχύ οὗ 41}1} βου βοοβ, {Π6 στοδὺ ὑσορὶ ὑἱδίουυ βδοσιῆοο, πῃ ψὩΪΟΣ ἐπ 6 δ Πραεὶα 
᾿ Οὗ δ Βα να ἰοη-οἴοσίηρ πὶ ἐμ σΌΓΒΘ- οἴ τ ηρ ἰβ το ἀογοα οδβρϑοΐδ! Ῥγχοσιϊηθαὺ ἷἱπ (86 Ὠ6- 

ἕοαὺ οὗ 86 Α:426]. [Βαϊ οῃ (δΐδβ 5ο0 ἰμ9 Εἰχοροίίοδὶι, οἢ. χυΐ.] 
“ΑΒ ἴοστωβ οὗ [86 δρρ θὰ ββογίβοθ, δρρϑδσ 86 οονυθηδηξ-εβοσίοθ, [.6 βδοιίῆοοβ δῇ (δ 

οομδοογβδίου οὗ [Π6 Ῥγίθδίβ, {8:6 Ὑ ΪΟῸΒ βδοσί ὅσοβ οὗ ριγὶ βοδίζοη, [86 σοῦ γα] βδοτίθοθ οὗ ρυτὶ- 
Βοδίίοῃ, οὐ ἐλ 9 888}68 οὗ ἰμ τοα Βοϊΐοσ, δηὰ ἴῃ δης  Βοἰϊο8] ρΡοβί του [86 768] ουδγ-δδοσὶῆοθ δὰ 
{89 βδουίδοθ αὖ ὑπ ἔδαίδναὶ οὗ ἃ οοσηρ! οἱϑὰ γον.᾿ ὃ Ἐπ 

ΤΠΑΝΟΒ ἰμθη ἀοβοσῖθοθδ ἐδό δαογί Ποϊαΐ πιαξογίαϊΐ διὰ ἐλε δαογί Ποϊαϊ αοἱ, ἩΪςὮ τὸ κυ οἰ ΘΕ Ὑ 
ἰτοδύοα ἴῃ (8.6 δοτησηθηΐασΥ. [ἢ σοΟμοΙυδίοη, Ὠ6 δ 8: “ ΤῊο 11η9 οὗἉ [86 ἐῆγοο δἰ ίδυβ, (Π6 4] 8 
οὗἩ Ὀυχηϊ-οὔοείηρ, [0 ΔΙ ΔΓ οὗ ἱποθηβο, δηὰ {π6 τη γογ- βοδὶ, ἰβ σοταρ] οὐθαὰ ὉΥ 80}}} αὶ Του στίἢ μ4]- 
Ἰονοὰ ρἷδοθ οὗ βδοσῖβοο ψιποῦξ [86 οϑρ, ἐμαὶ ἷ8, [8.9 85} -ἴθδρ οὗ ἐδ6 γχοὰ δοϊζοσ, ἴοσ [89 
τηθδηΐης οὗ πο ΗΘΌ. χὶϊὶ. 18 15. Δ Ῥδββϑᾶζθ δβρϑοΐδ!ν ἰο ὈῸ οοηβίἀογτοα. Ουὖὺ Ὀογοπὰ ἰμὲπ 
ῬΪδοθ ἰδὰὺ (89 πὶ! ΘΓ 688, 8180 [16 ΡΪδοθ οὗ ἀοδίῃ ἔογ ἴμο οὐέγεγι, [86 σΌΣΒΟ- δου  ὅ06. 

ΦΧ} μ6 σταάδίίομβ οὗὨ (86 δἱίαν, 6 ρτδάδίύϊουβ οὐ (86 βρυίπἰκίηρ οὗ [86 Ὀϊ]οοᾶ δτϑ 
ῬΘΓΆΪ16] ὁυθὴ ἴο {86 5ργίΚ] 1 ρ ̓ [Ὀοοτθ] “ ἐπ 6 πιογογ-βοδῦ ἰῃ ὕ16 ΒΟΙΥ οὗ μ011686. ΤΈΘΥ βιδπὰ 
πῃ οοπίγαϑὺ ἴο ὑ86 σταάδίϊου οὗ [86 Ὀατηΐηρ, ὮΟΒΘ ταϊἰπιῦτη ΘΡΡΘΔΓΒ ἰπ [86 πιοϑί-οἴσίηρ "ἢ 
[π]6} γ88, ΒΟΉ ΘΥΘΓ, ἱῃ ΒΟΙΏΘ 68568 ἩΒΟΪΥ οοηδαμηοὰ (1μον. τἱ. 22)}, “ δηὰ ποβο τιαχὶ τσ τα 
ἷ8 ἴῃ ἴ86 Ὀυατηϊ-οβδτίηρ, Ιῃ 86 ὈΪοοά ἰβ ὀχργοαβοά (86 ϑῃίγο σοδϊηδέϊοη οὗ τδῃ ἴο ἀδδί ; 
ἷπ [86 ἢγο, (86 σομιρ] οῦθ σοπβατηΐηρ ΡΟΤΘΓ οΥὈ Θοα ΟΥ̓́ΣΡ πιδη᾿ αὶ βίγσο: ρί οὗ 117. 

ΚἼΩ [86 τ80]6 τιαδίίοσ οὗ βδοσίῆοο 86 ἰάθβα οὗ οοπισηπηίΐίου, οὗὨ (86 ἴδαβί οὐ (6]]οβρ, 
Ὀεύνθοη αοα δῃα πῆϑῃ ὈΘΟΟΙΩΘΒ Ὀχοιΐποηῦ ἴῃ ΤἸΏΔΩΥ͂ ὙΑΥ͂Β, ἈΠ 8 Θδροοΐϑ!}Π} τοργεβοηίθα ὈΨ 
[86 (2016 οὗ Βῃ6 τ -Ὀγοδά, δηἃ ὈΥ [86 ρογίΐοῃβ οὗ ἐμ ρῥυἱοαίβι [πῃ γϑίδγθῃοθ ἰο ἐμἰβ οοτησηπίοα, 
δόνονοσ, δϑμοναῖ 85 Ἔσο δ γου γτοβοσυεα ἴο ΗΪπ1561} [86 ὈΪοοά δηὰ {πο ἔλί, αι ᾿85 ϑσχοὶα- 
βίου ἰοσθ ἀάθῃ Ἰθανυθ ἱπ ἐπ οἤδσγίηρς (ὑοῦ ποὶ πὰ τὺ γ88 ργοθοηΐθα Ὀοίογο αοά ον [86 
186 οὗ [89 ρῥγὶθβϑίβ) δὰ ὨομοΥ. Βαυὺ {86 Ῥ6Ορ]6 δγὸ σαργοβθθηΐθά, ἴοο, ἱπ [86 ψ8016 ῥυ θεῖν 
ΘΟτατ πΐοη, ἃπὰ γϑοϑῖγο (89 Ἡ8ΟΪ6 οἴθϑοὺ οὗ (μοἷσ βογυΐοϑ: {89 Ὀϊοβαίης οἵ Φϑμουδῃ, τ μοὶ αἶδο 
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Τἶβ68 ἰπ ἀἰδίϊποί σταάδίϊομβ, ἔτοτα [86 Δρϑοϊυὐϊοι ἰῃ ἐμ οοατγί, ἐμ ᾿ἱρμῦ 1π [6 ἔθιῃρ]6, ἰο ἐδ γἱ- 
βίοι οὗ ἀοἂ ἴῃ {86 ΒΟΙΪΥ οὗ ΒΟ]165; δῃηὰ ἔῃθῆοθ οομη68 Ὀδοὶς ἴο [16 ῬΘΟρ]6 Ὁπάοσ οοσγεϑροηάϊηρ Θοη- 
ἀϊάοτβ : ΘΟ. ἔδββίο, ῬγΑΥ͂ΘΣ, ΘΟ ΠΒΘογβίϊοη ὈΥ͂ Π68Π8 οὗ ἀοαίι ( 70 αδδισϊοε). ΤμὰΒ 4180 [Ἀ6 ἔαγ- 
ἴ8ογ το ἰΐομβ οὐ ἰμ6 βϑοσίῆοθ δῖ ὀχρ᾽αἰπϑὰ. ΤῊ βδογίβοθ οὗ 86 Βοαγί πῃ ,0]485 {8617 ἰῃ 186 
ΒΔΟΣΙΒοΘ οὗ [86 1106, ἴῃ ὈΤΑΥ͂ΘΙ, δῃά ἴῃ ἰδ βδουὶβοθβ οὗ {86 τοβροοίϊλνο ἀθϑί -ΟὨΒθογ ἸΏΒ, ΟΣ 
οὗ 186 τοπυποίδίίοη διὰ ἀϑαϊοδίϊοη ἴπ τότθ ὈΥ τ ΐολ ἐμθ Ναζαγίύθ τγαὰϑ οοπποοίοα πὴ ἢ 
186 »χιοϑίβ." 

Τὴ δὶβ Τοηυϊοιδ π 7ευ., ἸΑΝΘΕ ἴατέθου βαγη: “ΤᾺ Ιθγαο 18} βαογίδοθ 16 ἐδίχθη ἱπίο 
189 οατὸ οὗ ΨΦ6μονυδῆ, 185 {86 βαποιϊβοὰ οδδγίηρ, [86 βγιηῦοὶ οὗ (89 ἰηΐογπδὶ βϑοτιῆςσο, (ἢ 6 
ἴγρο οὗ ἴλ6 ἔπίυγο οοταρ]ο θα βδογὶθοθ, {86 ᾿πδίσυοϊδοι τ ΘΒ Ῥγοραγοᾶ [ὉΣ ἰμ6 βδουϊῆσο οὗ 
Ογίϑὲ δῃὰ (λ6 βδοσῆοθβ οὗ ΟἸὨ γἱϑυϊδηϊγν. ΤῸ αἰδδτθηοθ Ὀούποθη ἴδ ουὐνεατα δηὰ ἰμὸ ἰῃ- 
παγὰ ββουῖδοο, Ὀούπψοθη {8.6 Βυι 00] δηὰ πο ἐπουρηὺ 1 ΟΧΡτοδδβθθ, 18 του ἀογοα ἀθβη ον Ῥσὸ- 
τοϊηθηὺ οὐϑῃ ἴῃ ἰδ ΟἹ Τορίδιηθηίΐ. 

“Τοϊϊοταῖατο.-- -οο ΚΈΤΙ, Ἡαπάδωον εν διδιἑδολεη Ατγολδοίοσίθ. 16 σοίξεδαεηϑίοδοη 
Ῥενλαϊιηΐδοο ἀἄον Ἰοναοίιίεη, Ὁ. 47 β8.ἁ 7.8 πιοϑαΐϑοὴδε Ομ, Ὁ. 196 88δ.(ὡ ΒΑΒΗΒ (866 8076). 
ΒΒΕΑΜΕΒΕΈΓΡ, 126γ αἰξεδίαηιεηξοδε Οοἐξεδα ἑδηδέ ἔπ δεῖηεν δοἱππαδιϊαϊοῦόη πᾶ υογδιἰαϊολεη 
Βεαεωέμπσ. ἰυϊεγθίοι, 1864. ΗΈΝΟΒΤΕΝΒΕΒΟ, 2) 6 Ορζεν ἀον λεὶΐ. δολγτ. Βοτνιΐη, 1859. 
Και, Τὲς Ομ ον ἀος Αὐἰΐδη Βωπάεε (ΟΥΕΕΙΟΚΕΒ Ζεὶϊολγίι, 1886, 87). ΚΙΙΕΕΟΤΗ, δ 

. ἀτερτὥησίολε Οοἰὐϊοδαϊεηδίογάπωπο ἀον ἀειίδοδεη Κίγοδο. 1. 6]. Βομιτεσίη, 1868. ΚυΆΤΖ, 
εν αἰ εείαπιεηζ ἦς Οηγεγοιΐίιϑ. Μιιίαα, 1864. ΝΕύμαΑνΝΝ, 26 Ομγεν ἀδε Αἰΐδη βωπάδδ. 
ΟΕΒΙΕΕ, εν» Ομγεγοιζέμδ, ἴα ἨΈΈΖΟΟΒ εαϊεποψοίορᾶαίΦ. ΒΑΒΤΟΒΙΤΒ, ζεδον ἄδη αἰξωπα 
πειξεείαηιεηξϊοδεη Κι. Βιαιϊρατί, 1852. ὙΒΟΙσσΚ, .α9 Αἰϊό Τεδίαγιενιέ ἱπ Νειθη 
Τεοίαπιεηί, ἩΙΛΌΟΤΩΣ, 1849.0. Τιβκο, 2 )α8 Οἰνεηιοηϊαϊσεδείς ἀ686 Αἰΐεη Τεδίαπιεηίε, δεῖμα 
Εωπσ ἐπι Νευεη, ἸΤρείαπιεπέ, Βοτϊΐη, 18424, ὙΨΑΝΘΈΜΑΝΝ, “ἐς Ομήϑνρ ἀεν λεϊϊέρεη 
Αολγί παοῦ ἐν Τιεῖτε ὧδε Αἰΐοη, Τερίαηιοηίθ. 2 Βᾶθ. Βοιϊίη, 18606.51 (ὙΨΤΟΥΓΌΥ οὗ οβρθϑοΐδὶ 
ποῖθ ἰᾳ {86 οδἰδίοραθ οὗ ᾿ἱ ογαΐασο, ὅθ. [ηἰγοά. Α. Κὶ δ, Β., δηὰ [89 δἰαἰοιμθηῦ ἰπ γϑίδγθηοθ ἴο 
ἐ8ὸ ἀονοϑϊοριιθμΐ οὗὨ [1:6 Θοο]οβί βία] ἰᾶθα οὗἉ ββδογίβοο, ἐδ. ἢ 6). Αἀά: ΡΗΙῸ ας Μ᾽ οιἐπιΐ. 
ΟΥΤΒΑΜ, 226 φαογὶ ποὶϊδδ. Ἰιοπάου, 1677 (ἰγαπϑϊαίοα ὉΥ ΑἸῈΝ, Ἰωοπάοῃ, 1817). ΚΞΡΕΝΟΕΆ, 
ε ἱεσίδειΣ Ἠεδτναοτγινι, ΤΟΡίησοη, 1782. ΜΑΙΜΟΝΙΡΕΒ, 226 δαογἡ Ποϊδδ, Τοπάοῃ, 1688. ΟΥ᾽- 
ὙΌΕΒΤΗ, 26 Οἴπα Τοριϊηϊ, Τιογάθη, 1778 (οὶ. 11., ἐγδῃβιαυΐου οὐ ζΖιίοῖί, Α'νδίδηι, ΑΠάΟΥΘΊ, 
1837). Α. Α. ΒΎΚΕΒ, δδαν οἡ ἐδε Ναίιγε, ᾿εεῖση απαὰ Οτὶσίη 9, ϑαογίοεδ, 1148. 4. Ὁ. Μι- 
ΟΒΑΕΙΙΒ, Οὐπιπισηξαγίεβ οα ἐδὲ 7αιυδ 9. οδεβ (ἰχαπβ᾽αἰοὰ ὉΥ ἃ. ΒΜΊΙΤΗ, Ἰωοπάοῃ, 1814). 
ΒΟΘΕΝΜΌΡΙΖΕΕΒ, Ἐἰχουτειδ 71. ἐπ Τνευ., Ἰ,οἰρδὶο, 1824. ἘΆΒΕΒ, Οἡ ἐδλε Ονσίη 4 ϑαογί ποῦ, 
Ιοπάοῃ, 1827. . . ΘΑΥΊΒΟΝ, Ζηφωΐγν ἑπίο ἐδε Ογσἷπ απάὰ Ζιίεπέ Γ Ῥγὶριϊξίυε ϑαογὶβοα 
(Βεπιαῖγδ). ΤΉΟΙσκ, Ὀΐ88. 11. ἴπ Αρρ. ἴο Ἐρ. ἐο ἐδε Ἠεδ. (Ἰταῦβ. ὉῪ ΒΥ ΝΡ, ἙαΐηΡ., 
1842). Β΄. Ὁ. ΜΑΥΒΙΟΕ, 726 Τοοίτίπε 9.) ϑαονγίοε ἀεάμοεά ὕγοηι ϑογίρέωγε, ΟΔΙΑ ταρο, 18δ4. 
ΚΑΊΊΒΟΗ, ζευ., Ῥι. 1., Τωοπάοη, 1867. ΟἾΔΑΒΕ, Ιπίἰτγοᾶ, ἴο [μον. (ϑρεαζεν᾽ δ Ορηι.), Ἰωοπάοη δηὰᾶ 
Νεν Ὑοὐκ, 1872. ΑἸδο ἔασί μον δυϊμοσίεϊοθ οἰὐοὰ ὈῚ ΟΟΝΑΚΝΤ ἴῃ ΒΜΙΤΗ Β δὲδ. ῖαί. Ατί, 
1ευ., Ατὰ. ἘΝ. 
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ΤΕ ΝΙΤΓΙΟΙΘ. 

ΟΤΗΒ ΤΗΙΚῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΘΕΘ. 

ἜΞΩΟΟΕΣΞΣ 1. 

ΟΕ ΑΡΡΒΕΟΑΟῊΗ ΤῸ 602. 
ΟΗΑΡδ. 1.--Χ Ύῦ]. 

ΦΡΤΒΕΙ ὈΣΙΥΙΒΙΟΝ...-Ὸ παηοῦ γί δοῖδ (οσ οι: δϑοσϑῖοηβ ἴοσς Θοἅ) ἴο Ὀτΐηκ 
δΌουϊξ ᾿τγρίοαὶ Βοιμθδα ΟΥ̓ 68:85 οὗ νϑιίου δεοσίῆοοα, τππΐνοσα! ν οστδαϊηθᾶ ἔοι 
Ὀΐΐνοσϑα] αἰ. 8ο στϑλοναὶ οὗ ἴ86 κἰπίμ] οοπάϊεξίου ἰπουστθᾶ ὉΥ ἰπμαάνοτίθηοθ 
(Ρασάοῃβθ!θ αἰππ Γ22)0.23 οβαρα. 1:.--ΣΥῚ. [ςἀα. ροαΐϊείνο οπδοιιωθηϊα, 1.-- Ὁ; Ὁ. 
πορδῖνο, ΧΙ. χυἑἢ)»"--Ἰρλπακ, 

ΡΑΒΤῚΙ, ΤῊΝ ΓΑΒ ΟΚ; ΒΑΟΒΙΒΊΟΕ, 
σπδρι. ἷ.-.--Υἱ". 

ΕἸΗΞΊ ΞΕΟΤΊΟΝ. 

Οβαρβϑ. Ϊἷ.-.ὦ ὕ]. 7. 

[Ζαρε »εοαξες ἐλε δένέείονε “2 εγτομαὶ δαενίβεε᾽" Ολαρέονε ἢ.--- 7ὴ] 

Α.--ΒΌΒ Ν͵-.ΟΡΕΈΒΙΝΟΗ͂. 

ΟΗΒΔΑ». Ϊ. 1--17. 

1 ΑΝ ἰδο Τ0Β}Ρ ο8116ἷ υπίο Μοβοβ, διά 6 υπίο εἶπ ουὖὐ οὗὨἨἍ ἐδ ἐΔ 6.806 οὗὨ 
2 ἴδο [οηεὶξ [86] οοπρτορδίίου, βαγίπρ, 8 παηΐο {86 ΟὨ]]άγθη οὗἁὨ [βγϑοὶ, δὰ ΒΑ Ὺ 

πηΐο μοι, 1 ΔΏΥ ταδη οὗ γοὺ ὑχίηρ 8η οἤδοσίηρ ὑπο ἐμο [.0Ὲ}0," γ8 51|8}} Ὀσίῃρ γοῦΓ 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΑΜΜΑΤΙΊΟΑΙ, 

1 γὙο;.1. μἡ . 1ὴ ΟἿΣ ἰοχὶ 88 ἔδο ὅπδὶ ἐξ οὗ ΕἸηΔ|}16Γ ε'86 ἐ88δὴ [.:0 οἵδος ἰοίϊΐοσα. ΤῸ στοϑδοὴ (οαυΐης οὶ οὗ Υἱὸν 

Οκδαϊ δἐο “πιεσρσσίδι!οπδ) ΒϑόσΩδ ἴο ὃο δαὶ δυχεοκίοα ὮΥ Ἐοδοηση 1 1161-- ἰδὲ (οτο τδα δὴ δησίσης τασίδεσῃ οὐἩ ἰῃ 9 ΜΙ. 
βοῖρθ Ὠαυλης ΟἿ Ὀσγοθοτΐϊ τοθϊης: Ἡ}16 οἱδοῖη, οὐ πα δο δὲ, τοδὰ ὝῬ αὶ, Αροου. ΝΊΡΒδὶ οἵ ἽΡ “-- Δ2)ιά ἔδ9 Ιογὰ 

Ἐπὶ ΤΙΥ 

ψισί (οΣ ἀρρεοανφὰ (0) Ἰΐοδοα. Οὐ. Μππι. χα. 4, 16. 

8 γογ.1. ὑτκ ΤΟΔῚ δἰτ 8} [6 οοτοσίηρ οὗἉ Βαίγοϊοϊ ἢ οὐὸσ ἐδ9 1309 οὔ Ὀοαχάθ νὰ ᾿ἰπφη οὐτγίδίηδ, Βοῖδι οοοην 

Δοκοίδος, Εχ. χ!. 29. Βοίἢ τὸ ἐγδηδίδίοα ἴῃ ἰδ Α. Υ. δ' "το ὮΥ ἐρπέ διὰ Ὁγ ἰαδερπδοῖς, δη ἃ ὈοτὮ ἴπ (πο 1 ΣΧ, τηοοὶ ἘΘΕΓΥ 
ὉΥ σκηνὴ. Ίω ἴδο οτρκίηδι ὈοΐῊ διὸ υδοὰ ἰο ἀδαϊκιδίο ἐπ 9 οἰσυσίατο ἴῃ ἩὨοΝ [Π6 αδὐῖκ τῶῦ ὑἷδοϑὰ, Ὑδοσο ἰδ ἰδοτοίοσθ ὯΟ 
δυϊδοίοηΐ τοδδϑοῦ (0 Υ οπδηρίηρ ἴδ 9 ἔδυ δν Ὡδῆ9 οὗ Ταδονπαοῖε. 

ὃ γον. 1. ν Ὁ ἰ5 νίἰΐηουῦς ἔδ6 δχίίοῖθ, δα δἰ ναγαβ. Τὸ ποζὰ 9 υδοὰ ὙΟΣῪ ζγροαυθ}} (1 Υ. χχῆ!, 2, 4, 37, 44, αἱο.) οἵ ἴδιο 

το κίουο (εσέϊνα!α οὐὗὁἨ [80 ἴΔ νην, οὐὁἨἁ πδοὉ το ΔΌΘΓδοο θτῶϑ [0 οοπῖγο, δῃᾶ ΤΟΙ͂Ν Ὁοιδ ἴη ἐη9 Ἡδσοῦ. δοᾶ {πο Ομαϊά, ἰδ. 
“ ὕπ|ο9 οὗ [9 “οι τὰ} " ἰδ 1.16 τηοδὲ ργοζηίδοις ἰάοα οὗ ἐδο πογὰ. Πϑῃοο, 86 ἔμο Ὁ]δοὺ οὔ δβϑοσ Ὁ, [86 ὁϑηἐσγο δου ἩΒ|ΟὮ 

[δο ΘΒ ΘΚΔΕΟΏ ΜΙ δὲ διοῖὶ ἐἰπη66 ἴο κδίδμοῦ, ἐμὸ Τδῦοσιιδοϊθ Ἵδτηο ἰο ὕὉο οΔ]]οἃ Ψ ὑπ, 85 οστδλΊοσο ἰ6 οα]]οὰ (166. 

ΧΧΧΙ 20) (Ὁ ΧΡ. Τδο ῬτσΌΡροδβδὶ ἴο Ἰσαποΐδίο Το 67) '᾿ιοοέμιρ (Θροδίκογ᾽ κα Οοῦο., διδοῖ, ΜΜΌΤΡΌΥ, διὰ ΏΔΩῪ οἴ ΣΕ) δ 

τοίοττίηξ ἰο οὐ δ τοοοίίοᾳ, τί ἢ ἸΜΐοδδα, ϑϑοῖο δ πηδιρροτίθα ὉΥ ὁ ὕδδρο οὔ ἔδο ποτά, δηᾶ [8 πυδίδ πο ὉΥ ποπο οὔ ἔδο διιοίοπὲ 
νοσγοίοια. (9 ΟΧΧ. δηὰ υκαῖο ἰαῖκο 89 ποτὰ ἴῃ ἴΠ:0 σοηδο οἵ οονεπῃ οτ ἰασ). Τδο διεῖοῖθ, ΒΟ ΎοΣ, Βῃοῦϊά ὕο οτἰἰοὰ. 
Νσγνογίμοῖοδο, 1Δηβο δογ6 “ Τὸ Ταῦοσιδοῖθ 16 ἀοαὶκηαίθα δ ἴθ Τδῦθοσηδοϊο οὗ ἰ80 τοοροιϊίημ. Ὑᾷηδὶ ἰδ)9 Ιογδοὶ 66 δῃουϊὰ 
δαδοιο ὉΪ0 ἰπϑτηνοῖνοῦ ἴῃ ἐμαὶ Ραοο, 19 ΟὨΪΥ ἐδ 9 ΘοΟΟΏ ἀΔΔΙῪ τόδε] οὗἁἨ [8.0 ὈΤΙΒΊΔΙΥ ταοοίίης τ} ΦοΒΟΥΔὮ."" 

4 70ε:. 2. Τδο ἈΓιδοσοῖίο ρΡαποιϊυδέίοη ρἴδοοο ἰδ Αἰδρδο οὔ τῆστῦ, δηὰ {816 [6 συσίλίηο Ὁ [ἢ9 Ὡγτ, Ομαϊά, ΕΥΧ, 
Φ.ι-“ 



22 ΓΕΥΙΤΙΟΤΒ. 

με αὶ ἢ ΟΥ̓Ιδ6 οδἰέ]ο, ουθη, οὗἨ ἐμο μοσά, δά οὗἉ {86 Βοοῖς [οὗ [δ σαί ι]9 υπίο ἔπ9 ΓΘ ῈΡ, 
γο Ὀχΐπρ γοὺγ οδοσίηρ οὗ ἱμο Βεσὰ οἵ οὗ ἰδο βοοϊε]. 

8 [1Π]18 οδογίηρ δέ ἃ Ὀυτηΐ Ββδοιὶῆοο οὗ 86 ποτὰ, 1οὲ Ηἷπιὶ ΟΥ̓ ἃ τη 8]9 πιίβουΐξ ὈΪΟτη- 
᾿ΙΒὮ : δ6 5881] οὔ 10 οὗ μἷβ οὐσῃ γο ΒΥ ψ1}} δὖ (86 ἄοον οὗἩ [86 ἰδθοστδο]ο οὗ 186 
[οπιΐξ [860] ὁοῃ οῃ Ὀοΐοσα ἰδο 1,.οΒρ" [οὔον 1ὑ δὖ [86 ἄοον οὗἨ [8 ἐδθθγηδοὶο οὗἁ 

4 οοῃ οι ῸΣ δὶβ δοοορίδηοο Ὀοΐοσθ ἔμ 1.0Ὲ}0]. Απά ἢ 8}}8}} ρυὶ μἷβ βαπά 
ὍΡΟΙ ἴδ6 Βοδά οὗ ἰμθ θαγηΐ οβξδτίηρ; δῃα 10 588}} Ὀ0 δοοορίϑα ἴὺγ δἶτη ἰο χηδῖκθ 

ὅ αἰοῃμθοιλθηΐ [Ὁ ἰ. Απᾶ ἢ6 688}} Κι] (86 Ὀυ]]οοῖκ θοΐοστο (86 [0ἘΡ: δηα ἰδ6 
Ῥγὶοσθίβ, ΑΘΤΟῺ Β ΒΟΠΒ, Β888}1} Ὀσίηρ (86 ὈΪοοά, δηὰ βρυῖηκ]ο {80 Ὀ]οοᾶ τουπὰ δρουξ 
ὈΡΟῺΪ (86 Δὲ (μα ὦ ὃν [δείογθ 1 (6 ἀοοῦ οὗὨ [6 ἰδῦοσῃδοὶο οὗἨ (89 [οπιΐξ (86 

6 οοπρτοραίίοη. πὰ [6 888}} ἤδυ (6 Ὀυγηὶ οβοτιίπρ, πᾶ οαἱΐ 10 ἱπίο δΐβ μΐθοββ. 
Ἷ Ἀπ ἐμὸ ΒΟΏΒ Οὗ Αδζοῃ (86 ῥγίεϑί 881}1 ραΐ ὅγϑ Ὅροῃ {86 δἱίδυ, δηὰ ἰδῪ (6 ποοὰ 1ῃ 
8 οΥγδθσ ὑροῦ δ6 ὅτο: δηά {86 ῥγιθϑίβ, Ασομ Β ΒΟΏ8, 8881] ΙΑ 186 Ῥδσίβ, ἴμο μοβᾶ, 
δη (86 ἔαΐ, 'π ογάθυ ἀροὸμ {86 ποοὰ {δμδΐ δ οῃ [86 ἤγθ τ ΒΙΟΝ ὦ ἀροπ 8 δ](δσ : 

9 Ὀυΐ Η8 ᾿ἱηπταγὰβ δα ἢ18 1698 8}|8]} θ᾽ τγδβὲι ἴῃ παίου : δῃὰ {86 ὑσγίοδί β84}} Ὀυγη 81] 
οὨ ἴδ δἰίασ, ο δὲ ἃ Ὀυγηΐ Βδο ρου," δὴ οδδεηρ τοδάθ ΟΥ̓ ὅτο, οὗ δ βιυϑοϊ Βαυοῦσ 
υπίο (16 [0ΒΡ. 

10 Αμά 1 μἷ8 οδδυίπρ δά οὗ [86 ΒοοΙκΒ,.2 παπιοῖῃ, οὐ τ) βῇιθϑρ, οὐ οὗ ἐδ ροδίβ, Ὧσ δ 
11 Ὀυτγηΐ βδογίῆοο ; Βθ 888}} Ὀσῖηρ Ὁ 8. τλ819 νἱτμουΐ Ὀ]Θτ 8.15 Αμα [6 88)4}} Κ]] :ὲ 

ΟἹ [86 δά οὗὁὨ (6 Δ᾽. που ναγὰ Ὀοΐοτο (86 ΟΕ ἐς δηᾶ (86 Ὀγίοδίβθ, ΑΆΤΟΙ Β 8ΟΏ8, 
12. 584}} βρυΐῃκ]θ μΪ8 Ὀ]οοὰ τουπὰ δρουΐ ὕροηΐ [89 41|18.. Απὰ μθ΄" 841] σαΐ 10 ̓ πίο Ηἷ8 

Ῥίθοοϑ, ἢ ἷ8 Βοδαὰ δηᾶ 8 ἴδ : δὰ ἰμθ ῥγίοδί 884]] Ἰὰγ ἴβοπὶ πῃ ογοσ οἱ [δ 6 
18 ποοά ἰμδὲ ὦ οἱ [86 ἔτ πῇ ἢ ὦ Ὅροη {ἢ6 ΔἸ δῦ: Ὀαΐ ἢθ 8}}8}} ΑΒ} (86 πα γὰβ πὰ 

{86 Ιοχ8 τὶν πδίου : δπᾶ {86 ῥσὶδϑὶ 8881} Ὀγίηρ ἐξ 811, αῃὰ Ὀυγχη ἐξ ροὰ ἐδο αἰίδσ: 
ἴς ὦ ἃ θυγηΐ Ββοσίῆοο, δὴ οἤδσυϊηρ παϑᾶθ ὉΥ Κτο, οὗ ἃ βυθοῦ βαυοὺγ υπίο ἔδο 1.08}. 

141 Απά!τῇ [6 θυγηΐ Βδουῦῖβοθ [0 ἷ8 οδδυίηρ ἴἰο ἴ86 1,.0ῈΕ} δὲ οὗ ἴοπἶβ, (ἰθῃ μ6 8881] 
16 Ὀγηρ ἷβ οδδιιηρ οὗ ἰυτ]οἄονεβ, οΥ οὗ γουη ῬΙΒΘΟΌ, ἈΑπά [89 ῥγίϑδί 888}1} Ὀσίην 

10 υπίο {86 4]8γ, δῃὰ τεῖηρ [Ρ]Π6}}] ΟΥἹΓ 8 ,) δα Ὀυτη ὦ οἱ [86 818 : δπὰ [ἢ6 
16 Ὀ]οοὰ {μοτγθοῦ 88.811 θ6 σσαηρς οὖ δἱ [ργοββοᾶ ουῦ δρϑὶηβὶ] [Π6 β'46 οὗ [πο αἰ δι: δπὰ 

Ὧ6 5881] ΡΙυοΚ ΔΎΨΔΥ ΙΒ ΟἴῸΡ ὙΠ Εἷθ ἔδδίμογ [{{π0ὸ’ 810} {πο γθο 5], δηα οκϑί 10 Ὀοαϊ6 
17 τ86 αἸίαν οὰ ἐμ δαϑί ραγί, ὈὉγ {π6 ρ]8οθ οὗὁ [Π6 ΔϑὮ68 : 8π4 ἢθ 88}8}] οἴοδαγο 10 πιὰ (86 

πίηρϑ Βογοοῦ, διι δ 88.4}} ποὺ ἀϊν] 46 ὑ δβδυπαάου : δῃά {89 ῥγίϑδί 888}} θύσῃ 1 ἀΡροΩ [80 
ΔΙ ἴδτ, ὑροῦ {80 ποοά (μδὲ ἐδ ὍΡΟῚ {μ6 ἤγο: 1{ ἐδ ἃ θυτγηύ ββοσίβοθ, δῃὰ οὔδεϊηρ ταδᾶθ 
ὮΥ ἔτο, οὗ ἃ βυθοῦ Βα υοο  υπΐο {μΠ6 ΟΕ}. 

ψαυῖς. δηὰ Ὁ: οτοὰ ὮὉΥ ἔδο Α. Υ͂. Ἠουλίκαπε οτιρκοακίν ἰδδὲ ἰξ ἐμουὰ γδίδος Ὀο υἱδοϑὰ οὐ [86 παχὲ ποτὰ, ΣΠΟΤΙΞΙῚ δὲ 'ἴ 
Τ' ῷ ε ΄-΄ὧὖὖ 

4ἶο γι. Ἐδο Ἰδέϊου βοῦδο ἰ5 ζ0]]ὁττϑᾶ ἴῃ ἐδ) οοτησοθοίδΓΥ. 
δ γα. 2. “ Οἴὔοσγίη ρα" ἰῃ [80 ΡΙΌΣΑΙ ἰ6 τοδὰ ἴω ἐμ ἔσπι. ΤΣ ὙὝυὶς., δὰ Κ'γυ. 

ὁ γοι. 8. ΠΣ 5) ὮΧ ΔΛ Ἐδὸ ἱταπδίδιίου οἵ ἐδ Α. Υ͂. ἰο ἀοζοιιάοά ὃγ Οτοιῖσα, ᾿εὲ τοοσὲ ἱπιοσρσοίοτα δυ!ονν Ὧιο 
τ' ἌΣ δ᾽ 

παδοίΐϊπιουν τοῖοο οὗ ἔδο δηοΐϑῃξ Ὑουβίο πὶ αἰτίης [80 ΒΟΏΘ6 66 οοττοςίρ ἃ ΔΌΟΥΘ. ΤΡ ἘΣ. χσυ !. 38. Τῶν. σαί. 20, 21, 6Ἅε. 
ΤΏ Α. Υ͂. τασγίϑα ἰὴ ἴδ6 ἐγδηδίδίίοι οὐϑη πῃ [9 δαῖη δ 88 ἴ,οΥ. χχὶϊ. 19, 20, 21, 29. 

Ἰ γον. δ. ΤΏ6 Β6Ώ8δ6 18, ὉΡοπ 4}} ἐν) αἰ65 οὗ [Π6 δἰίδι, "οῖ οὔ [18 Ὄρροῦ δβυτγίδοθ. 
8 γον. θ. Ἐμο βαπι. δά ἴχχ' Ὁ. τοοδίηρ ἰδ Φ γοσγὺ οὗ []]|16 Τοσδ9 ἐμ [0 ρίυχὶ, ΔΡΡΑΣΘΏΝ τοῖο ἴδ δαγίηρ δὰ επ ως 

ὌΡ οὔ το νἱοέίτα ξ09 δοῖ οὗ (δ ῥχίοοϊα. ' 

8 γες. 9. ΤῊ βδπι. δῃὰ ἰδ9 υΧΧ, ΒοΣῸ αἷδο, ὉΥ ἐδο Ὧδὸ οὗ ἴδ μίαται, πιο ἐδο πδιίπς ἔδο δοὲ οὔ ἐδο ὑσιοδίδβ. 

0 Ὑοτ. 9. Τμο Βασι. (Ὁ Πονοὰ ὮΥ δι ΤΧ, απιὰ 8γσ., τοᾶ ἐξ ΓῺ» -- Ὁμε ιν ἐδο νυτηςοδοτίης, ἑ ε., ἔδο ἴον οἵ ἴδο 
υγηςοὔδογί Ἵ Ὑο. 10, Τ8ο Βατα, (]]οτθᾶ ΒΥ ἴμ6 ΤΙΧΧ. τοδᾶα ΠΤ ὩΞῚΡ ΠῸΡ ΚΣΤ 9 ΌΝΊ, 1λο Βααι, οἴαιείος εο 
δυαῦυδεφυσπὶ ΠῸΡ, ἩἘΠΟΝ τηλῖκοϑ ἐδ ϑυῖδο Οἴθδσοσ. Ι ᾿ ᾿ 

1 γος, 10. ΤΉ βδιη. δά ά6---αὲ η9 ἄοον οἵἨ ἔδιο ἐδ ὈΟΓΏΔΟοΪΦ οὗ ἔδο ΘΟ βΤοΚ δ οΟ 88.411} ἢ 9 οὔον 1ξ. 

18 Ὑον, 11. Το ΧΧ. ὑτοῦχου ζῸπι γεῖ. 4, καὶ ἐπιθήσει τὴν χεῖρα ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὑτοῦ---Ἡϊο [6 οὗ οοῦζθο ὅο Ὧθ 
τιηδοχοίοοά. 
: ΤΕ ΎΘΕ 5. Ἐπο ὅδ. (ΠΟ Ὁ]ονοὰ ΒοΙὰ ὉΥ ἴ6 ΤΟΥΧΧ, δηά ἴλἱο Ὑ1..) ΟΣ διῳδίΐη δα ἰπ τόσα. 6 δι 9 τοδᾶϑ δ 9 

Ῥ᾽υταῖ. 

Ὁ Ψεν. 16. ΠἼΓΛΥΣΒ (ὅδμ. 11}.---ΞΔ ἰο γταυουοῖγ ἰσαποϊαιοὰ, [ΓΙ ἐδ υΥΧ. δυὰ Υααᾳ., 6 ἴπὰ [89 Α. Υ., ἴὲ Ια τοπάδογοῦ 8. 
ΤτΎ : 

{Π6τϑ: [π (ἢ βαπι. ὕογα. Ππούουοσ, ἐπ ΟΠ δ], οὗὁἩἨ Οηκοῖοδ, οὐ Φομδίδαη, δηά οἵ ϑογυθαΐοιῃ, δηά ἴῃ [89 ὅ'γι., ἔδο ἔὍεα '5 ἔδα 
Ὧα δοὰ Ἐθοχεῖ ἐξ Ὀοα ἐμ (λό οτορ, οὐ ἴ 9 δ᾽ 1 οοπηφοίεα [που ον ἢ. 86 [8 Θχα ρτοδδοῆ ἔπ ἴἰμ6 τηδυρίπ οὗ ἴπο Α. Υ͂. ΒΥ Θεδοηΐ 

ἐγαϊδίοιθὰ δα Δι οὐ Ἵχογεσαθηΐ πῃ ἐδ οΤῸΡ ; [ΠΟΥ οομοίάοτν ἰϊ ἃ οοπτγβοιδα ἔοστη οἵ Ραγί. ΝΊΡΏ. οὔ μι Υν. ΤΏΪδ ἰδ Ρχοῦδθλν 
ΤῊ 

δο ἔγτο δοῦδο. ἴδηβο οχρίδϊηο 1ὲ “ 1Π 9 οχογειοθεξ ἤγοσα ἐδ 6 Ἵσὸρ γοῖ ἴο Ὅ6 ἰοπῃά ἴῃ ἔδο Ὀοάγ." 

16 γογ. 11. Τ|ιο βατα,, 16 ΜΒ. διὰ 81} ἐδιο τοσείουϑ βυρ»Υ [δ:ὁ οοηπμοίίζου, ὙΒἰοΣ τουδὶ οὗ οσαχθο "6 υυδοχοϊοοᾶ. 



ΟΗΑΡ, 1. 1-17. 28 

ἘΧΈΕΈΘΟΞΤΙΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ΤΏ Ὀἰνῖηθ ῬγΘθΟΩ 9 ΒΑΥΪΗ ΠΟῪ ὈΘθ6η τηδΔηΐ- 
οδιοα ἰπ [ἰὸ ὨΘΉ]Υ οτοοίοὰ ἰδΌογηδοϊο (Βχ. χὶ. 
84), ἀοἀ δοοοτάϊηρ ἴἰο Ηΐδ ργοπιίβο (ἔχ. χχυ. 22), 
{60 ΓΟΥΘΆ]8 ΗἸ 86]7 ἰο ΜΟΒΘ68, δη ἃ ΠΔΙΚοΒ ΚΠΟΤΤΏ 
(πτουκὶν εἷπι Η 6 π|ὶ}} ἴο {Π6 ρϑορὶθ. Αβ μΐ8 γγϑ 
(86 ρἶδοο Ὑἴ6 ΤῸ (ΠΟΥ͂ ἯΘΙΘ (0 ἀγδν πἰρὰ ἰο Ηΐτ, 
6 ὅται σοπιπιδπὰβ εἰϊοτοὰ ὕγοπ ἢ 6 ἱδΌΘΓΏΔΟΪΘ 
τοϊδις ἴο 89 τ2168Δ}8 οἵ (18 ΔΡΡτγοδοῖ, διὰ, ΘΟ ΡΥ 
80 βτοὶ εἰ χίθοῃ σμδρίοτ οὗ μογιίουαβ. Οὔ (689, 
δΟΥΘὨ ΔΙῸ οοῃσογηρὰ ἩὙΠΠιΠΓ (6 ΖΘΠΘΓΑΙ ΔΒ οὗ 
δϑοτίδοο, οὗ νυ ϊσὶ ᾽ν νου ΔΡΡΘΑΣ δοῖθ ἰκῆον- 
Ἰοάχο πιυϑὶ Βα ῦθ Ὀθθῃ ΡΤΟΥΪΟΌΒΙΥ δοιαταπηϊοαιοα 
ἰο οβοδ ἰο πᾶῖκο 80 ἀϊτοοιϊοηδ οὗ ἔχ. χχὶσ. ἰπ- 
6111: κἱ Ὁ1]9 ἰο δὶἷτα, θὰ 4180 ἰο κυϊὰο πἷἴτα ἰῃ (ἢ6 
δβδογτίοϑϑ οἴεγοα ὉΥ πἰτη8ο], Εχ. χὶ. 28, 29; Ὀαὶ 
ΒΟῊ (ογ ἐμ ὅτβι ἰἰπιθ 89 16 ἀἰγοοϊθὰ ἰο Ῥτοοϊδὶα, 
ἴπ80 ἴδ ἰοὸ 80 Ῥ6ορ]θ. 7μ0 1δΔνν 15 ὅταειί ἀθ- 
οἰδγοὰ ἴῃ γογζδγὰ ἰὸ 86 Ρ600]0᾽8 ρϑεί ἰῃ ὑπο ΟΠ ὁ Υ- 
ἱηρδ (ἰ.---τίὶ, 7), διβουσὰ (μἷ8 ἰγΟἾ 95 ἱποϊἀοηΐ- 
8}}γ βοτηϑιηἷηρ δ'8δο οὔ πὸ ἀπ 68 οὗ (6 ῥγίοϑίβ ; 
ἐμῖ8 18. ζ0] ονγδὰ ὈΥ Βρθοΐδ] ἱπδιγαοίΐομϑ οἰ οΙ͂Υ 
ἴον {μ6 ργὶϑϑίβ (Υἱ. 8---τῇ!. 88), δἰ (δουρὶ (9 1ΐπ9 
σδηποὶ δ ΒΟ δΙΙΔΥΡῚΥ ἀγαπῃ ὑπαὶ (ἷθ ρασγί 5884}} 
ποὶ 4180 σοπίϑὶἢ βου ἷπς ἴοτ ἰδ 6 Ρ6οΡ]09. Εἔδοὶι 
κί πὰ οὐ οδὔονίης ἰδ ἰγοδιεὰ ὈΥ ἰἰδοὶϊ, ἱμ6 ἢγϑι οἢδΡ- 
ἰὸν Ὀοΐηρ οςουριοα νὶϊμ πὸ πῖοὶο Ὀυτηϊ-οἴοτίης, 
ΜὮΪΟὮ τηυϑὺ ΔΙΉΔΥΘ ὍΘ δὴ δηΐπδ), Ὀὰὺ τηὶρσα Ὀ6 
οἰ ΟΡ ἃ αὐδατυροά (2-18), ΟΥ ἃ 005] ( 14-17). 
Τιιο ἤοτγηλοῦ δαδίη, αἰ χίιὶ Ὀ6 οἰὐ πον “ὁ οὔιμο δοτνὰ,᾿} 
ἑ, 4., 8 Ὀυ)]οοὶς (8-9), ΟΥ ““οἔὗ (0 θοοῖκ,᾽" ἡ, 6., ἃ 
δ6ΘΡ ΟΥ ἃ χοαί (10-18). Το αἰγδοίΐ οπ 5 [ὉΣ Ὀπτηὺ- 
βαοτὶ ὅσο08 Δ΄ΓῸ δισδηροὰ ὕὑπάδν {Π|089 ἰἢτο9 Βοδάβ. 

γεν. 1. ἘΠ Τιοχᾶ.--- ον δ 8 ἴπ6 ἀἰϊδιϊπο- 
ἐἶνο Ὀϊνίπο {ἰ|6 ἱδγουσπουὶ ον ἑιῖσιβ.: [8.6 ὩδΔΙΊ65 
ΤΕ (οοσαττίπα 80 ΤγθαιθΏ }Υ ἰδοῦσι 69), ᾿γ, 

διὰ ἐξ ΥΟΥῪ ΟΠ ΠΟΙ, ὃς ἀο ποὺ οσσαγ, ΠΟΥ ΘΥ0 5 

[89 ΟΥ̓ ἀἾΒΔΥΥ ὈΤΌΝ, ἐχοορί [86 1Δβὶ ἰοϊηϑὰ νῖἢ 

8 ῬοΒδΒοδβδῖτο ῬΤΟΠΟΌΠ ΟΥ̓ ΒΟπ|6 Οἶἶοῦ ὁΘοῃδίγαο- 
ἰΐοι, ἰο πιδτῖς Ηἰπὶ 88 ἰῃ δ Ῥθου Δ Ρ δ6η86 ἴῃ6 αοὰ 
οὗ [5:89]. 

Οτὐὺῖὶ οὗ ἴ86 ᾿ἸΒΌΘΣΏΔΟ]Θ οὗ οοπβτιοκαϊοῦ. 
--Ἰθοτο οδὰ ὍΘ Ὧ0 ΤΘΘΒΟΠ80]6 ἀουδὶ ἱἐπαῖ (18 
δ (86 πον] γ-.ογοοϊοἃ ἰδΌογηδοϊθ ; (6 διἰθιηρὶ ἰοὸ 
Ῥτουθ δαὶ ἰμθϑ ἰδῪ8 ὝΟΓΘ αἴτσι ἔγομι ΒΟΙΏΘ 
ΟΥΒΟΥ ἰθηΐ ὩΡΟΩ (89 ΒΙ0Ρ68 οἵ Μί. βίηδϊὶ ὮὉΥ τοΐο- 
ΤΟΠΟΟ ἰοὸ ἴον. Υἱὶ. 88, 688 Ὡ0 ουπάἀαἰίοη, 88 ἴῃ 9 
Ῥδιγδὶ]οϊΐδι οὗ (δ γϑῦ. ΒΟὟ ἰδὲ πεουπί 8 ἐμ 99 
ΟὨΪΥ ΘΠΟΙΟΣ οχρυύθδδίοι ἴοὸ (6 Ρ]8δοο οδ]οὰ {9 
ῳωίογηει οἵ δἰηαὶ. 
“ον, 2 88. ΤΆ οοτεπιοη τεσμίαίίοηα οοποογπίπσ 

αἷ ἐλ φαοτίἤεεε. ΤῺΘ6 Ὑ1016 τηοϊΐνο οὗ δηϊπδὶ 
διονγίῆοο 18 ΔρΡρυοργίδιου οσχῃϊ θὰ ἱπ 186 τοῦ 
ΞΡ ο ἄγαιο πεαν; ἴῃ 186 ΗἸΡὮΪ] ἰο οσαμ86 ἰο ἄγαῖυ 

πέεατ. Ἴμὸ δ0η80 οὗἩ ἐμ ποτὰ ἰδ {Ὁ}}}7 δοτγῃ ἰῃ 
Φον. χχσ. 21. Κ᾽] Ἰθδη, 88 δυοὴ, ἀδγοὸβ ποὶ 

, ἄγον ποδὺ ἰο Φοίονδθ. Βαυὶ Φόβον ΤΌΣ 5. ΟΠ 6 
οἰιοβοῦ ουἱ οὗ Ηΐδθ ρθορὶο (6 Μοϑδβδὶδῃ) ἴ9 {86 
ῬΌΓΣΡΟΒΟ οὗ ΔρΡρτοδοῦ, υ8{}} 6 ἀγα νϑ ποδχϑδὶ οὔ 
811 ἰο Ηΐπι, ἰουσο5 Ηἰΐπι, γί ο᾽ 5 ἊρΡ Εἰ πιδοὶΥ ἰὸ 
Ηΐηι, πα Ὀθοοη!ο8 ΟΝΒ νὶἰϊὰ Ηἰ. ἘΣ τογθ- 
Σουΐ ἀνοδὰ τηδῃ, ΘΟμδοΐοῦβ οἵ δὶ, ρυϑῖ68 ἠουσδνὰ 
186 συ} }}6895 δηΐτ 8] 88 δὰ οὔογίης οἵὗἠἨ ἀγαπίης 
ΒΘΔΡ (ΚΟΥ ΌΔη), 85 ἃ Βυτῦο] οὗ μὲδβ ἀθδβῖγο ἰο ἀτδν 
ΒΘΔΡ ἢἰπ 86 1 Ὑ ἰοὸ 96 ον. ΑΘ γοὲ ἰδ6 βδοτίθσθ 
ἯΔ8 ποὶ δΘοιμηδηἀοα ἰηῃ ᾿ἰἰ8 ρατίϊουϊαγβ; πὶ (ἢ 6 
Βοποσαὶ ἰάθα οὗ δβδδοσὶβοθ 88 ΠΟ ὨΘΟΘΒΒΑΡΥ 788 

οομμτηδη θα, δηὰ ἴῃ ΘΥΘΣΥ ὁ880 ἷὑ πηιιδὶ Ὧο οὗὨ ἰδ 9 
οδίι]ο, οἱἴπονῦ ἰοῦ ΟΥ δ1η8}}, δῃὰ ἰδ οὗ [89 
ο]6δῃ ἀοπιοδβίίο δηΐπιαϊδΌΎ Τὸ βαδοαυοηί δἀὰϊ- 
ἐἴου οὗἨ Ρἴζϑουδ δηὰ ἐυγι]ς-ἀογοβ ΔΘ δϑ δυδιὶ- 
ἐπ.68.᾽᾽ ὕζδηκο. 
1 ΔῺΥ τῶϑι οὗ γοῦ Ὀτίπᾷ.---Τὴο Βδοτὶ 668 

οὔ (89 ὄγβί ἰγθ6 δμιδρίθσβ πϑγὸ [086 οἴ ἰπαϊνὶ- 
ἀυα]8, δῃῇὰ ΜΟΥΘ ῬυΓΟΙΥ ΥὙΟΪυΠΙΔΡΥ ἴῃ 80 ἴδ. 88 
ΤΟΒροοίΒ ἰμοὶν Ὀοΐπρ οοτοα δἱ 4}}; πβοῃ, Βον- 
ΟΥ̓́ΟΤ, ἴμο ἰπαϊν 8] Βοὰ ἀοίονη πο ἰο ΟΥ̓͂Σ ΔΗΥ͂ 
οΥ̓͂ (μθ9πὶ, {|ὸ ἱπδιγαοιΐοι δ 88 ἰο ἰδ βοϊϑοιΐοη οὗ 
{86 τνἱοἰΐτα, δηὰ ὑμ:6 πιϑηον οὗ οὔογί πα, Ἤ6ΤΟ τη ἷ- 
πυΐο δη ρου ρίΟΥΥ. Τὸ ἀυ(γ οὗ (6 ῥτίθϑὶϑ 
ἷπ γοχαγὰ ἴο (μ680 οἴὔἶεσχίῃβθ ὙΔ8 δὲ ΠΡῚῪ πιΐηΐδ- 
ἰονί δ]. 

ΟδοτσίπΕ.-- 3}, δἰ ναγβ ἰγαπεϊδίϑα ὉΥ͂ (89 
ΠΧΧ. δῶρον, διὰ τηοῦὶ ὕγϑαυθῃ Υ ὉΥ 86 7αυϊᾳ. 
οὐίαίϊο. Εχοορὶ ἴῃ ἵνο ἰμδίϑηοοθ ἰῃ Εσοκ. (χσ. 
28; χ], 48), δηὰ ἴῃ ὑπὸ οὗ 6 βο)θ δοῃϑοηδηΐδ 
αἰ οτ ΒΥ ροϊοίοα ἰῃ ΝΘ. (χ. 84 (86) ; χἰϊϊ. 81), 
ἰϊ8. 180 8 δοηδηοὰ ἰο ἴυγ. δηὰ Ναπι. [ἔ 18 [89 
ἰεοπΐοσδὶ πορὰ (07 δὴ οὔυϊηρ ἴο ἐμθ οτὰ, ἰῃ- 
οἰαάϊΐης δδοτίοϑβ Ὀοὶὰ ὈΪ]οΟάΥ͂, ΔΒ ϑῦϑ, διὰ υῃ- 
ὈΪοΟάΥ 88 ἰῃ οἷ. ἰΐ., δῃὰ αἶβδο ἀοάἀϊοαίονΥ οὔοσυϊηχθ 
ἴον 89 Βδῃσί Δ ΥΥ, 88 ἴῃ Νααι. Υἱ]. 

Ἴο 5841] Ὁτὴηα.--ΤῊῆο ἘδΌὈϊΪη5 πο ὕγοπι 
(18 86 οὔ (6 Ρίυγ6] ἰδὲ ὑϑὸ ΟΥ ΠΊΟΤΘ ῬΘΥΓΒΟΏΘ 
τοϊχν απΐίο ἰπ (86 δδ;θ οὔοτίης. Τ}8 88 υπ- 
ἀουδιοα!γ ὑπο (δοί ; Ὀυὲ ἀο68 ποὶ Βοοῖῃ ἴο Ὀ6 ἐδ9 
ῬΘΌΒΟΝ [ὉΓ ἰἰ)6 ᾽890 ΟΥ̓ ἰΠ6 ὈΙΌΣΑΙ Βοτο, ἩδὶοΣ ἴθ 
γδίμον τοαυϊγοὰ δἰ ἾΥ ὉΥ (89 ΧΟΠΘΓΔΙΙΥ οὗ ἐμ 9 
Ἰανγ. ΟομΡ. ἱἰΐ. 11, 12, εἰς. 

Οἵ ἴδ89 οδἴξῖθ υαπῖο ἴδ9 Ἰωοτᾶ.--Τ 9 Μαδο- 
τοῖο ρυποιυδίίοι πιϑὲ ΘΓ ὃθ τιοάϊ δορὰ 'ῃ οτὰ ον 

ἴο Τοργϑβοηΐ ἐμ δυβίοιηδίϊο δυσδηροηθηῦ ἰῃ- 
ἰοπάοά,. 8606 Τοχίπα! Νοίο 4. Το ΠΣ -Ἑ 
αυδάτυροά, ἰδ ἐπ σοπ γα βιϊποιίοπ ἰο {π9 ἴον 8 
οὔ του. 14: δυὰ {89 ἀϊτθοιίου ἰβ (μδἱ ἰ[7 δὴ οὔοΥ- 
ἑης οὗὨ (ἰμἰ8 κἰπὰ Ὅδο Ὀτουκί, ἰὶ 8}}8}} 6 ἰδίκοῃ 
ἔγοῃ ὑ80 Βογὰ οὐ ἐδο δοοῖς, δοί ἔγοπι τὶ] δηΐ- 
τααῖβΒ. Το νοτγὰ βοπιοίΐτηοβ ἱποϊυἀοδ 4}} αυδά- 
τυρεᾶκ, νι ϊὰ δπὰ ἰδῖιθ (66ῃ. τἱ. 7; ἔχ. ἰχσ. 25, 
εἰ6.}, Ὀυϊ 5. πιοῦθ ΘΟΙΠΠΊΟΏΪΥ υϑοὰ, δοοογάϊηρ ἰ0 
(89 ταβίγὶοιΐου μοτο, οὔ ἐδ 6 ἀοτηοδιΐο δηΐπιαὶβ. [ἰ 
ἰυοϊαάοα Ὀοΐὰ (δ οΡὰ δηὰ ἰδ Βοοῖς. Τὴ 9 Γαῦᾷθ 
οΥ̓͂ δηΐπι8}5 ΑἸ] ΟἾὟΘα ΓΟΤΥ βδουϊθοθ 88 τη 0} ὩΔΓ- 
τόπον δὴ ἰμδὶ οὗ ἰῃοβο οἱθδῃ 0. ἰοοὰ, δηὰ ἴδ 
ὨΔΡΓΟΤΟΡ ἐμ δη διηοης ἰδ6 Βοδίμοη. 8660 Κποδοὶ, 
Ρ. 862. πο Ἐκγριϊδηβ, διβοῃρ οἶδοσ υἱοί τη, 
οὔοτοὰ διὐνἷηθ, δὰ (ἰδὸ Ηἰπάοοβ δῃηὰ ἀδϑγιρδῃβ, 
ἢ ΟΓΒΘΒ. 

γετα. 8-9. ΤΊ Ἰὰνν οὗὁἨ ἰ8ὸ Ὀυτηἰ-οὔογίος οὔ 8 

ὈΠΟοοῖ, ΠΩ» -Ξἢ ἩἙοῖο Ὀυτηϊ-οὔδογίη. ἴζδηρο: 

“- ΤῊ ὨΒΙΩΘ8 : ΩΡ (80 κοίΐηξξ ὑρΡ (ἴῃ ἃ ϑροοΐδο 

ΒΘΏ8Θ, ΓῸΓ 4]}1 βΒδοτίβοοθ Ὅ0ΤῸ Ὀγουχηῦ ᾧρΡ οἱ 

{86 ΔΙ αν), 72 (86 πιβοῖθ, {19 δας τοὶ δπίδμοὰ, 
σοηδυιηθά, Ὀατνηθά, λοοοσαιδίμηι. ΤῊὰΒ [6 Ὀατγηΐῖ- 
οἴοτίης, ΟΥ 186 ὅτο-οὔογίηρς ἰὰ [ἢ πηοϑὶ οδρϑοΐδὶ 
Β6η86, ἩΔιἰοἢ τὯ8 οπὶ ΓΟ σουδαπιοαὰ ἴῃ (ἢ 6 ἤγα, 
ἔογτβ (}} 9 οοπίγαὶ ροϊηὶ οὔ 9 Μὶι01]0 βδοτὶ βοίδὶ 
βυβίϑι. " “180 Νὸν Τοδίμπιθηΐ δης 06 οὗὨ [89 
Ὀυτηϊ-οδονίης ἰἴ6 ὀσργοδβοὰ ὈΥ Ῥαδὺ] ἰπ Βοαι. χὶΐ. 
1.᾽᾽ 866 1Ἀ86 ργο] πιῖ ΠΑΥῪ ποῖ οἱ βδουί ἤοοϑβ, ῥ. 12. 

γον. 8. Α :.14]9.---Τ)ο. Ὀυτηξοδονίης, υπ}}Κ9 
80 βίῃ. δηὰ ροδοο. οὔοσίπρ, πιυδὺ δἰ ναῦβθ ὃθ 8 
Ιαδ10ο. Το οδ80 οὗ ἐμ9 0008 οἴἶοτοα ἰῃ 1 Άβδιὰ. 
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Υἱ. 14, τσλο δ᾽ ἰοκοί ον οχοορίίομα, δὰ ἐἰμ9 τοὰ 
δοΐίον (Νυτι. χὶχ. 1-10) ψγδϑ ποὶ Ὀυγποὰ ὑροα ἰδ 6 
ΔΙίδι εδἱ α]].-- -τπόοῦὺϊ ὈϊΘεῖδα, ΧΧ., ἀμω- 
μος. πὸ Ὀυ]]οοῖς, 1|κ6 4}} οἵβοῦ νἱοιίτηβ, (χχίΐ. 
19.24) ὀὁχοορὶ ἴῃ 89 οδδ8ὸ οὗ ἴγοϑ Μὶ}} οὔετγίη δ, 
τουδὶ Ὁθ ἔγθο ἤγοιῃ ὈΟΘΟΪῚΥ {80}15 οἰϊμον οἵ ἀοίοοὶ 
ΟΓ Τοἀιπάδηον ; διὰ ἰὺ να ργονϊ θὰ ἐπδὶ Ὡ0 
Υἱοίϊπι οὈϊδίποὰ ὉΥ (86 ῥτίοϑθ οἵ δ ἀοᾷ, οὐ οἵ 
ὙΠπογϑάοτω, τοὶ μὶ Ὀ6 οὔοτοά ἰο αοὰ (θευϊ. χχἰϊὶ. 
18). [τ ντδϑ 6 72. δὰ ουϑίουι ἰῸ δρροϊηὶ ἃ 
Ῥτὶοδί δ ἃ βρϑοΐαὶ ἱπδθβοίοσ οὗ Υἱοίϊ 18, ἰο τ βοϑὸ 
ΒΟΤΌΓΏΥ ΟΥΘΥΥ δηΐδὶ τησϑί Ὧο δυ͵οοϊοα ὈΘίοΓο 
Ὀοΐης οἴοτοα.---Ατ τ}6 ὅοοτ:.---Αἰἱ ἰμ6 νῖἀο ϑῃ- 
γδῆο9 οἴ (μο οουτὶ ἱπ ψΐσἢ ἰμ0 ατοϑί δἰ ίδὺ δίοοὰ. 
ἴβδηᾳο, Βονουοῦ, οομδίαοσυσ ἐμαὶ ἐμ6 ἀοοῦ “ ποὶ 
οὔ ἐμο οουτί, Ὀυὶ οἴ (9 Ηοὶγ ΡΊΔο96, ἰ8 ἐμο Ὀουπά- 

Ὀοίπνοθη ἰμ6 ΠΟΥ ἐδίηρκ8 δὰ ἴμ0 τοζίου οἵ 
ἐμαὶ ἰο Ὀ6 Βα] ον θά, δῃὰ ἐπογοΐοτο (6 δρργοργὶ- 
δῖο ροϊηὶ ἴογ (6 τοθοιϊηκς Ἡδὶοδ ἱπ ἰμ9 Ὠδιηθ οὗ 
Φοβονδῖι νδ οὐίδιηϑὰ ὈΥ ἐδ Ῥγίϑδίβ ζ0. {δ 
Ῥϑορῖο ἰΒγουρὰ (Π9 δδουὶδοο." ἘΤμὶδ ρτοβοηϊδίΐου 
οὗ ἐδὸ νἱοὐΐτα Ὀοίοτο (89 ᾿οτὰ νῶϑ ὑπ ἰϑοδηΐσαὶ] 
οὔετίπο, 80 δβϑϑῃιὶδὶ 8 ρῥδγί οὗ ἰ δδονυὶθοο μδὶ 
ἧξ 18. οὔἴθῃῃ ραὺ 0. (0 δδογίὅοϑ ἰδὲ. 9 ἀ6- 
4116 οὔ πὸ δου δοθ 6 γῸ 80 ογαάογοὰ ἐΐπδὲ πῇ θη 
οσοδϑίου τοαυϊγοὰ, χζροδὶ πιυϊεἰιυ θα. οΥ̓͂ Υἱοίἑ πὶ 
τοῖχοι Ὀ6 οὔογοά ἸΟῪ δηὰ πϊίδουΐ σοπίαδίοι. 
Αἴϊον ἐμὸ ογϑοϊίου οὗ (89 ἰδ ρ]9, τη χ8 πόσο χοα 
ἔῃ 86 ρΡαγοιηθηΐ, ἰο Ἡϊοδ ἰμ6 σ᾽ οἰΐ8 ὙΘΓΘ δ6- 
σαγοὰ : νῖ(ἢ δ δδτρ κοΐο (Β6 ἰδγολί τῶβθ (ἢ θη 
οαὶ δὲ ὁπ βίγοϊο αυϊΐϑ ἐπνου ἢ ἐπ 9 δγίογὶθ5 δὰ 
ἐ.:6 ᾿υχυ ον τοΐηδ, Βὸ (δαὶ ἐδ Ὀϊοοὰ τϊρῶί δον 
Τδρίαὶγ ἰηίο ἃ τϑββοὶ Βοϊἁ Ὁπάθγποδίῃ ; {18 γθ8- 
δοὶ νγδϑ ἔ9η (πα ἰμ 00 ΘΥΘ ΤὨΘΏΥ͂ ΒΔοΥ  ῃ668) 
Ῥαβδοὰ ἔγοπι δὰ ἰ9 δβοηὰ ὉΥ ἃ ΓΟῪ οἵ ῥυὶθδίβ 
διὰ [ονὶϊ99 οχίοηάϊηρ 0 {πὸ δ᾽ δὺ:; τηϑϑοί πιὸ 
180 δαγίηᾳ κηὰ ουἱϊης ρ οἵ (Βο τἱοἰΐτη '᾿γ88 κο- 
ἰὴ οἱ ; οἱ ἐδ ποῦ βίἀδ οἴ μὸ δ δῦ {ἢ 69 Το Γθ 
οἶκιῖ δίοπο μ᾽ 1ὰτα σοποοίθα ὮὈΥ ἰΠγ00 τον οἵ 
ὈόΔΙΏΒ, ΘΔ οἷ Ὀδδτί:β ἃ ΤΟῪ οὗ ΒΟΟΪΚκΒ; ὍΡΟΣ {6868 
ἐδο υἱοί πὶ 0 ΥῸ Βυπᾷ, ἰμ6 Ἰδτζοβὺ ὕροη π6 πἰ μἢ- 
οδὲ ΒΟοΟῖΒ, (89 Βη18}160 ὉΡΟῈ (Π6 οἴθγ8, Ουΐγϑι 
Ι., χνυὶ., δηὰ ἰδὸ δυϊμουὶ 98. ὑπ ογο οἰἰθὰ, ΒΥ 
βυοῖα ΠΙ6ΔῺΒ 80 ΔΙτηοδὺ ἱπόου θα 1 Ὁ]0 πυμπῦον οὗἁ Υἱο- 
Εἶπ8 Το δαὶ ἰο Βδνὸ ὈΘΘῺ Αδουῦ βοοα τὶν ρογίθοί 
ΟΥΟΣ ἴῃ ἃ βιῃογί (ἴτ|90.---ΕΟΣ 5 δοοθρίϑῃοθ 
Ῥοίοσθ ἴ86 Τιοτσά.---ἴ νδϑ ὑῃὸ οὐ͵οοὶ οὗ (9 
Ὀυγηϊ-οἸουϊ πα, 89 οὗ 41} βδουϊῆσϑϑθ, ἴο ΒΟΘΌΓΘ ἴο 
86 οὔἴοτνον (6 ρσοοὰ ρἴεοβαγο οὐ ἀοὰ. Ηον ἔδι 
ἐδὸ Ὀυγχηϊ-οἴονίηρ ρδνυίοοϊς οὗ ἃ δι υἱοί Υ οχρί δίουυ 
Θμδρθοίον ἢ88 ΔΓ Ὀθοη ἀἰδουδδοά ἴῃ (6 ρτθ- 
ἩἰσαΪΠΑΥΥ͂ 5580 ; Ὀαὶ (μδ8. 015, τὶ Δ]}1 Οἱ Σ το- 
Ἰυπίδιου οἴου μ8, ΒΡτϑης ἔγοιὰ ἃ δθῆβ6 οὗ πϑοὰ 
ὁ ἰδ ρατί οἴ 0 ὙΟΥΒΕΐρΡΡΟΓ, δηὰ ἃ ἀθεῖγο ὉΥ 
8ΟΠῚΘ ΠΙΘΔῺΒ (0 ἀγα ΠΟΘΤΟΡ ἰο αοά, ὑπθῦο 68 ὃὉθ9 
πὸ ἀουδί. ΤῊ ἷ5 ΟΧΡΤ βδίου, ΒΟΎΘΥΟΡ, 88 πόθο] 
ποίρ8, 8 ὭΘΥΟΡ δορὰ ἱπ Θοπηθοίίΐουη Ἡῖϊ {86 δ᾽ ἢ- 
οἴου, τ ο8θ ρου αν ΟΠ Μὰ8 ἰο οὐἰαΐπ [89 
δγάου, γαίμβον ἰμδη (6 χτδοίουβ ἕαυον οὔ οὐ. 
ΔΏβΟ: “ΤῈθ Βδοσίῆοϑβ ζ0]] 0 ὁπ δΔΌΟΙ ΠΟΥ ἢ 8 

Ὡδίυγα] δβοαυθῦσο. 80 Ὀυτηί-οὔδτίης ἀθποίθβ 
{8ὸ αἰνίπς υὉΡ οὗ Ἰἰἔο ἰο αοά; (μὸ πιοϑὶ-οἴετνίηρ, 
10 αἰνίης ὕρ οὗ 1106᾽8 Θοὐογιηθηί. ΒοίΒ Ὑ6ΓΘ 
οἴἶδεγοάα ἴον ἃ σογογίηςκ [ῸὉΓ (6 πηΐγονδαὶ δἰ ηἴυ]- 
Ὧ688 οὔ 28. ΟἿΪΥ ἰμ8 ΘΧΡίδΙΟΥΥ Βδουὶ βοοθ Το- 
Ἰδίο ἰο ρδυί συ ϊαῦ βὶ πα. 

γεν. 4. Απᾶῆἢθ 5881} ρὰϊ πἰα Βεαᾶ Ὡροῖ 
[δ9 Π08Ά.---Τ}} 8. δβοΐϊοι δὰ ϑδϑϑη 18] ρατὶ οἵ 
ἐμ: σογοιηοηΐβὶ 18 ΔΊ νΑΥ8 δροοΐϊδοά ὙΠ δ 89 ἸΔῈ 
ὧδ κἰγτοῃ ἰῃ ἀοία!}, ποῖ ΟὨΙΥ ἰῃ σοπηθοίΐουῃ ὙΪῸΔ 

μὴ Ὀυγη οὔοτνίημδ, Ὀυὶ 880 τὶ (Π9 μ6δοϑ- 
οἴὔονίη κα (ἰἰϊ. 2, 8, 18), δῃὰ 8Π6 δἰη-οδεγί χα (ἷν. 
4, 16, 24, 29, 88); πίίοτο ἴῃ (6 Ὀγουῖν οὗ (89 
ἀοβογὶ ρου ἰΐ ἰ8 οὐ θὰ (γογ. 11, οἷ. γ. 6, 15, 18, 
ἰε ἰδ γοί ἰο ὃθ υπάογείοοά. Α5 ἴο {1:6 5βἰκζηὶ- 
βοδῆοο οὔ (Π9 δοῖ, ἃ κγοδὶ γαυϊοίυ οὔ ορ᾽ πῖοῃβ "88 
Ὀθοη δοϊὰ ; ΌΥ ἸΩΔΏΥ, Ὀοΐλ οὗ 80 δηποίθηῖβ δῃηὰ 
ἸἹΠΟΟΓΏΒ, ἰὺ ᾽85 ὈΘΟῺ αηδογείοοα ἴο ΒγπΌ 0} 129 
89 ἰγδηδίον οὗ δὶβ δί:β ἔγοι) (86 οἴὔετονγ ἰο [86 
γἱοιΐαιλ, οὐ ἰ80 δυναιἰιαἱΐου οἵ {1:6 νἱοῖίπ ἰο ἀϊθ ἰπ 
ἷἱἷϑ δἰοδὰ (Ἰμοοάοτεί, φυκεί. 61 ἰπ Εχ., δηά 
ΤΩΔΏΥ͂ ΟΥ̓ ΘΣ8). ΤΒὶδ τον 885 οΘοσηΐθπδῃο6 ἴσοι ἰδ 9 
Ἰαγίπᾳ οὐ οἵ δοίὰ {6 δηὰδβ οἵ (6 ἢ 6}- ρτὶεδὶ οα 
180 Βοδὰ οὗ (Π0 δοδρο-ζοδὶ οὐ 8:6 ἀδγ οἵ διοῃδαιδῃς 
(χνυὶ. 21} ἴοσ {89 ΟΧΡΤ688 ῬΌΓΡΟΒΘ οἴ “Ρυϊΐηκς 411 
(πεῖν β'ῃ8 ὕροὺ ἰδο μοδὰ οὗ πὸ χοβϑί, ἰμδὶ Β6 
τηῖσθ ““Ό6ΔΓ ρου δίαι 811 (μοῖτ ἰηΐᾳυΐ θ8 πδίο 
ἃ ἰδπὰ οί ἱπηδοϊίοα .᾽" Ὀυὶ (πο τἱἰίυκὶ 18 ΒΟΙΘ 
ΥΟΥΥ αἰθογοῦί, διὰ {818 ζοδὶ νγ88 "οὶ Ὀυγηθὰ ὑροὰ 
86 Δ]ίδσ. Οα {86 οὐδοῦ βαπὰ ἴῃ (86 6686 οὗ (Π6 
ὈΠΟΒΡΒΘΙοΥ ΒΟ νν88 ἴ0 Ὁθ βίοπεά (χχίν. 14), 6}] 
89 τϊίποδϑοθ ὙΟΓῸ (0 ἸαῪ ἰμοὶγ δηδβ ὩΡΟῺ ἰδ 
μολὰ, οἰ ΘΑΥΪΥ οί 0} 6 ΡΌΤΡΟΒΘ οἵ ἰγδηδίοστις 
ὑΠ οἷν βί:β ἰοὸ δἷπι. ΒΥ οἰμοσβ (80 δοί 888 ὕθθῖ 
Τοζαγάθα 88 8 βυγζοηδον διὰ ἀραϊοαίϊοη οὗ ἰδ 
ΟἾἾΟΡΟΓ᾽ 8 ὈΓΟΡΟΕΙΥ ἰο αοά; ὮὉΥ 81}}} οἸΟΓΒ 8ἃ8 8 
ἀοάϊοεοϊίου οὗ πἰπ86 17 ἱβγοῦ κι {86 Υἱοίἑ πὶ ΤΘρτΘ- 
δβοηίΐπα δίῃ; δηρο: “Ὁὸ Ἰαγίηρ (ργεδϑίῃ κα) 
οὔ οὔ ἰδο Ββαπὰ 888 (89 οἴοοί οὗ δυδιϊυἱἱπρς ἴῃ ἃ 
ἰγρίοϑὶ βθῦδο ἰδ6 δηΐμιδὶ ἰο Ὅο οἴοτγοά ἴ0Υ ἰδ 8 

οοΤΟΣ ((ῸΣ δἷπὰ γγ). 1. ἀοποίοα {πὸ ἐγδηδίοστί ἐς 
οὔ 89 ἱπάϊνἼάυ] 116 ἰο ἰΠ9 οἴὔοτί πᾷ ἰῃ 6 βγοθο- 
Ἰ1ῖσαὶ δθηϑο, ποὶ ΠΏ ΘΓΟΙΥ ἐδ αἰνΐης υρ οἵ (μῖ8 Ροθ- 
βϑδδίοι (88 8 αἱ 1) ἰο Φοβουδ.᾽" Ὑαγίουβ οἴ» 
υἱοῦ 8190 Βαυθ Ὀθθη δάγοοαίθα. Νοῦδ οὗ ἰμϑῖω, 
ΒΟΤΟΥ͂ΘΡ, σδῃ οἷαΐπι Θχοϊ υδίνοὶγυ [86 βαποίϊοι οἴ 
Βογίρίυγο, πο Ῥυθδοῦ 68 ἴῃ9 δοῖ, Ὀυὶ ἀο065 ποῖ 
ἀοδῃο ἰδ δἰ χιίδοδμποθ. Νοῦν Ἃ0 ΔΗΥ οὗ πϑπὰ 
τοδὶ ρου οὐἱάθηοθ ἱπάἀ θροπάθηϊ οὗ ργϑοοποοϊγοα 
υἱοδ, δὰ οὗ {πὸ ἀοοίγίη1 ἰπἰογργοίαι οι οἶ 
οἶμον βογὶρίυτοβ. Τιΐδ το τνῖ}}] Ὀ6 ΖΟΏΟΓΑΙΥ͂ 
δαιτηϊ(ἰοὰ : Τμαὶ 80 δοὶ δοῃῃθοίθα ἰδ ΟΠΘΤΟΡ 
ῬΘΓΒΟΏΔΙΙΥ τὴν (86 Υἱοιίπι, πὰ ἀθῃοιοα ὑμδὲ Βἷϑ 
Βδογίδοθ τὸ}σ οὔογοα βοϊ ΠΥ δηὰ (ῸΓ ἰμ9 ΡῸΣ- 
ΡΟΒ9 οἵ δοουσίηᾳ ἰο δἰ πθ6] ἐμὲ ““σονγουῖη ς᾽" ΟΓ 
διἰοποιηθπί οὗ ὙΔὶοὮ τηθηςΐοι 18 ἰτυτη οὐ ϊαί οἷ δἷδοσ- 
νδιὰβ πδὰθ. Τδ6 οΘοπηθοίίου οὗἉ ἰΒ9 ὑπὸ οἰδΒ089 
ΟΝ (δὲ (μ6 Ἰαγὶῃᾳ οα οὗἁ ἰδ δηὰ ν88 ἀϊσϑοῦν 
οσοπποοίοα πὶϊ (8 δἰοπϑιπθηί. [{ ὙὙκ.8 ΘΟΓ ΔΊ ΗΪΥ͂ 
δ οΧργοβδίοο οἵ αι ἰὼ (6 80 οὗ ἰμὸ τηθϑὴθ 
αοἀ μδὰ δρροϊοἰοα ζοΣ ἀτανίηβ μον 0 Ηἰπι, δηὰ 
(89 δοὲ δῪ ὃ Ὀογοπὰ (δε Τοδοῖλ οὗ 8 οἴοδθσ 
8ΏΔΙΥΒἷ8. 
ἈΑοοοσριθᾶ--ἰο πογὰ ἰδ οὗ (86 Βῶπι9 τοοί δὰ 

8686 88 ἰῺ ΥΕ. 8. 
Το πλδ]εθ δἰο:θιηθσ οσ Βίτα.---ὙὮν 23}. 

Το ΐθ τοῦ 8 ποί υδεα ἴῃ {89 Καὶ. [Ιῃ ἰ(δὸ Ῥίοὶ 
{89 ὈΥΪΠΙΔΡΥ Β6Ὼ80 8 (0 σουεῦ, δ ἃ Θη66 ἴο αἰοηα 
ον. Ιὰ ἰδ υϑοὰ βοσηϑὶϊπι 68 51: Ρἢγ ἩΪΓῈ (6:9 ΔΟΟΌΒ. 
ΟΥ̓ (86 πίῃς (5. ἰχυ. 4; ᾿ἰχχυϊ. 88; δῇ. ἰχ. 

24), θὰῤ ἀβα δ!) τῖτμ Ὁ" οὗ ἐκ ἐδίης (ΡΒ. ᾿ἰχχὶχ. 
9; Φον. χυΐ!. 28, εἰς.)}, ΟΥ οὗὁἨ {μ6 ρδῦβοῃ (6. 

χὶχ. 22), οὐ. νῖιἢ οί (οἷ. νυ. 18) ; 1088 ἔγϑαυ θῃ Ε}γ 

᾿ 21. μὰ διὰ ΓΟ ΓΑΙΘΙΥ ἩΪ ἢ ἣν οὗ (80 ΡῬΟγϑοῦ 

δηὰ 1 οὗ ἱμο ἰδίης (ἰγν. 26, εἰς.) ; Βοϊάοτα ᾿λὲΒ 
Ά οὔ ἰδο ἐδίηρ (οἰ. χτὶ!. 11). Το ῬΆγαδβο 8 υβοὰ 
σμἱοδΥ ἰπ τοζογεμοθ (ὁ ἐμ9 δὶμ δηὰ ἰγεδβρδϑθ- 
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οὔετίη χϑ (688. ἷν., υ., υἱ.) διὰ αὶ γδυοὶΥ ἰπ δ0- 
ποοίΐου τῖϊὰ (ἢ 9 Ὀθτηϊ-οδοτίη 8. [{ 16 Βθγοὸ υϑοὰ 
ἐὰ οοπηθοιΐοη ὙἱΓ 189 Ἰαγίης οὁη οὗ ἴμ6 Βδηάὰ οὗ 
6 ΟΒΈΓΟΡ, ποΐ 88 ἱῃ (Π 6 6880 οὗ (68 δΒἰη-οβοτί ἢ 
ἥν, 20, 26, 88) δῃὰ ἰδ ἰγεϑρδϑβ- δείηρ (τ. 6, 10, 
13. 18 : τἱ. 7, δἰ5.), ὙΠῚῈ} 189 δοὶ οὗὁἨ 186 ῥγίϑβι, 
αἰιΒουκσὰ ἴῃ 4}}1 ὁ8868 16 τπηϑαϊαίοτίαὶ [μὰ ποιϊου οὗ 
108 ῥτγίοδὺ τγᾶϑ, Ἀ9 ἤθγθ, ΠΘΟΘΘΒΔΥΙΥ Ἰηγο]γθὰ. 

Ννεν. ὅδ. Ἐ6 5881] ἰςὶ}].---Το Κὶς, δικίη- 
Εἶηκ, ὙΔβΒίηρ δηὰ ρῥγοραγαίίοη οὗ (6 υἱοίίιη, 
ποΓΟῸ ἰδ6 ἀμ οἵ (μ9 ΟἸΓΟΥ, ΟΥ, δοσογάϊηρς ἰὸ 
Οαίτγβαι, οὗ δοῦλο ϑφίθδη ρούβοη δρροϊηϊθα ὈΥ "ΐπ). 
1δηχε: “15 18 4180 δὴ θχργοϑϑίου οὔ ἐδ ἴγϑθ- 
ψ}} Οὗ [00 βοογίῆοουῦ. Ηρ τὐϑί ἱπάἀοοα Β᾽4Υ κἷ5 
ον οἴδοτίηρ δἰ πϑοὶ, 80 886 (ῃ6 ἀογουΐ ὁ8η ΟΡ 
᾿ϊων τὶ} το αοἀ ΟὨΪΥ ἰπ ἔγϑο 86]{- οἰ δνιϊ δίΐοη. 
ΟἿγ 8156 ῥγίϑϑδίβ ἰοοῖς 9 βδογίθοο ὈΥ̓ ογαῖν ΟΡ 
ἴογοϑ ἰηίο ἴδ 6 δουτί, ἀηὰ 89» ἰδ ὑΠΘῃΒο, 68, ΟΥ̓ 
δ δὰ ἴἰ β]δίπ δὶ (οἷν σοπιιδῃα.. ΤῈ6 ποίου 
οὔ ἐδ ῥυἱοδὲ τοσθ σοποοτηθὰ νῖϊῃ ἰδ 6 ρτοβϑηίδ- 
ἰἰοη δηα βρυὶη της οὗ {9 Ὀ]Ϊοοά, δηὰ 89 Ὀυτηΐηκ 
οὔ 186 νἱοιϊϊπι ὉΡροη ἰδ6 Δ]Ιΐαν. [Ι͂ἢ 1ῃ9 6880, ον - 
ΟΥΘΓ, οἴ πδιί!οηδὶ οὔογίηρμ5, ἰμ6 Οἤογ τ᾽ 8 ρασγί 8180 
ν 86 ὑπ ἀογίδίσθη ΟΥ̓ ἰΠ6 ῥγίοβδίϑ δϑϑίϑίϑα ὈΥ (89 
Ἰονίιε8 (3 Ομ γ. χχίχ. 24, 84), ΔρρδυθΥ ποὶ ἴῃ 
ΘΟ;ΘΘΑΌΘΠΟΘ οὗὨ ἰδοῖν οἸἕοθ, Ὀυὰϊ 858 γοργοϑθῃία- 
εἶνε 8 οὐ 86 τὙ)016 Ρϑορὶθ. 8.0 αἷδο ἴῃ (89 δα 86 
οὗ ἔμ6 Ῥαββουύϑυβ οὐ ΗἩδζοϊκκίδῃ (2 ΟἿ. χχχ. 17) 
δηὰ οὗὨ 42οδβίδιι (ὁ. χχυχνυ. 10, 11) (ὴ6 1μον (68 
Ῥογίοστηϑα 8980 ἀπί168 οἢ ὈΘὨ 4] οὗἨ ἰμ6 ρῬοορὶα, 
Ὀδόδυ86 ΤΩΔΩΥ͂ οὗ ἰμοὰ ποῦ αἰδαυλ] θοὰ ὈΥ ἀπ- 
ΟἸδθμμθ85. Ηθησδθ, 88 ἈΡΡΘΑΤΒ ἴῃ ἴ86 δησίθηϊ 
γί ΟΏ8, ἰδ 610 δ 88 Διυίδθῃ 4 αἰ θτοποθ οὗ ορίῃϊοι 
88 ἰ0 [6 ρΡϑτγὶ ρογίογιμοα ὈΥ [86 ΟΠΟΤΟΥ. 

ἘΠῚ.--ΟΙ 'β 8 βϑηθτδὶ ποτὰ δχδοιΥ σθα- 
ἀοτοά, δηὰ ἰδ Γγθαυ θη } 7 ϑοα ἤοτ ἰὴ ἴῃ 88- 
οτίδθοθ. [ἰ ἀο68 ποὶ ἐἱπονγοίογο ῃθϑά (ὁ Ὀ9 οὔδηϑ. 
Τὴ9 ἰϑοδηΐοδὶ πογὰ υϑοὰ ΟὨΪ ζ0γ δβδογίβοα, 18 
ΓΞῚ, π8}}0 ΠΡ ΘΠ ΞΞξ ἰο »υέ ἰο ἀεα(ὴ 'θ ὭθγοΣ ὑδοὰ 
ἦῃ τἷ8 δοπηοοίΐοῃ. 

Φ.)6 Ὀμ]]οοῖς. -Ὁ3 13 Ξξ 111., Φδοῃ 9. απ οΣ, 
δΡΡΙἰθα ἰο ἃ οδὶ ἢ (ἰχ. 2) δῃὰ ἰοὸ 8 τηδίασο γουηςς 
0} (55 ἰν. 8, 14). 

Βοίοιθ 186 Τιοτχᾶ.---ἰ, ὁ., ἴῃ ἰητηοάϊαϊο Υἱοῦ 
Οὔ τδ9 ρῥ'δοθ πῆοτθ Ηἰΐβ ργαϑθηοθ γγὙὰ8 ΘΒρθοΐδ! Υ 
τηδηϊεθιεὰ, Καηποῦδοὶ (τη ἴοο0) Ὡοΐδ8 ΒΟῊ [10 
δἰδυ κει οτος οὗ (86 γἱ᾽ οι τὰ ΒΘ ΓΟ ἰδ ταὶ χ! "6 δοη- 
δἰάογοὰ ἐν ὀφθαλμοῖς τοῦ θεοῦ “8 Ῥτογνἱαθα Ὁ Γ 
διθοηρ {ἰδ ΠοΔΙοΏ. 
Απᾶ ἴδ9 ρῥτίϑβῖα.--- ὙΠ} (86 Ὀ]οοὰ Βορσλῃ ἐδ 9 
χα] δ ΟἿ ῬΥΪΟΒΕΪΥ Τὰποίϊοηβ. [Ι͂ἢ 1)6 6886 οὗ 
ΥΟΡΥ͂ ὨΟΙΊΘΓΡΟΌΒ δβϑογοθ59 ἰ6 [ϑγ᾽ 168 τα κεἐ οαἰο 
89 Ὀ]οοᾶ δοὰ ρ885 ἰΐ ἰο {Π6΄ ρτίϑδίβ (2 (ἢν. χχχ. 
16): αὶ (89 ““ΒρτὶΚΙ κ᾽ γ͵δΒ δἰ Αγ 8 ἀοπηθ9 ὉΥ 
ἴ.6 Ῥγίϑδίβ 8] 009. 

Βρτί: ς]19.---ΤῊο ποσὰ ῬῸΣ ἴθ 6 ἀἰ δυθας ὁη9 
ἔτοπι {89 7) (τὰοτϑ οοϊαπιοι ἰπ (86 ΗἸΡΆΪ] ἔογαι 
ΤῊΣ) ξΘΏΘΥΔΙΠΥ 864 οὗ βρτί ΒΚἸϊ ας τυ (6 ἤη κῸΓ 
οΥ νῖ τ ΒΥΒΒηΡ, διΒθὰ γὙϑίοτ (0 (86 [ῃτονΐηρς οὗ ἐμο 
Ὀϊοοι ὉΥ͂ αὶ ἦγε δξαϊηϑί (ἢ) δἰ 468 οὐἉ {ἢ δ (8. ὕγουι 
89 δ οὐ υονὶ ἴῃ ψβῖσα ἐμο Ὀ]οοά οὗ {8 γἱο- 
εἶπι τ οδῦκοξ, Βοδοητ 10 βἤονγδ ἐμδὲ ἰδ 9 
ὙΟΓα οαπηυὶ Ὀ6 ΓΑ δ] αἰθὴ, 58 βοῖηϑ ψουϊὰ ἢδγθ 
ἷς, Ὀγ μουν. Τ8ο υὺχχ, ὑδυδ}γ, Ὀαὲ ποὶ ΔΙΤΑΥΒ, 
ΤΟΠΠ6Υ5 [80 ΤΌΥΠΙΟΡ ὈΥ͂ προσχεῖν, ἰμ6 Ἰδίίον ὉΥ͂ 
ῥαίνειν. ΤΏ ΘΤΟ ΒΘΟΙΏΒ, ΒΟΤΤΘΥΘΥ, π0 Βυϊδοίοηϊ Γοὰ- 
ΒΟΏ [ὉΓ ΘΒδηρίηρ (86 ἰΓδηβἰδίΐοη οἵ ἴδο Α. Υ. 
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Τ8ο ῥυϊοδί γ88 ἰο δρυϊηκὶο (6 ὈΪοοὰ δργαϊπϑὶ δ]] 
(9 8.68 οὗἩ ἰδ δἰίδν : δηὰ (8 Ἦδ8Β ἀ0π0, 86. 
οοταϊης ἰὸ ον θα ἐγδαϊτιίοη, ὈΥ τοίη ἰἰ ἔχοι 
(86 ὈΟΝ] ϑυσοοθθῖῦο Υ δραίϊηϑι ἰ(δ6 Ορροβὶίθ σοῦ- 
ὯΘΓΒ οὗ ἰδ Δ] γ, 8ὸ ἰμδὶ 1ὺ βρυϊηἰκὶοα δχζαίηϑί 
δδοῖι οὔ πο οαὐ)οϊπίπς δἰάθβ. Τῆς Βδ6)0 ἰὰνν Ποὶά 
ἴον ἰδο Ρεδοο- δου ηρβ (ἰἰϊ. 2, 8, 18 ; ἰχ. 18), δηὰ 
ΓοΒρδ85- θυ Ϊ ἢ 68 Ἴμβ 2); Ὀυὺ ποῦ ζ0. ἐμ Βίη- 
οδονγίηρ (ἰν. δ-7). μδῆχο: "1 86 Ὀ]οοὰ ἰ8 (86 Βγπ)- 
ὈοΪ οὗἨ 86 δΒρίγιίυ 4) ᾿ἰ6 βοὴ 18 αίνοη ὑρ ἴο 
ψφοδβονδὶι (δι 116 ἄοοΥ οὗ (0 ἰδΌργηδοὶθ οὗ ἐδ9 
οοηρβτγοκζαῖϊο!) θυὶ γγΒὶοϊι ἸῪ οϊ ὃ6 σοῃδυπιοὰ 
νὰ 1.1.6 ὈΟΑῪ οὗ τ οΟΥ ΔΙ ὈΥ ἴδ0 το οἵ αοὐ᾽ 8 
δρΡοϊηϊπιθηί. ΑΒ ἰξ 18 βϑαϊὰ ἰμδὶ 'ὰ 18 “ἰοὸ ὃ6 
Ὀτουκ ὑρ,᾿᾽ ἰϊ ζοϊοννβ (μαὺ (6 β᾽αγίηρς Ὀδ]οη 5 
Βοίνοθη ἰμ6 41.185 δηὰ (ὴ9 00} οὗ (08 οσουτῖ, 
ὙΏ6ΓΟ ὑμ6 Βἰδίϊοη οὔ (6 βλσγ σοῦ 8. Τμαὶ ἰΐ 
τὶ 6 Ρουγοᾶ οὐ οη ἰδ ΔἸίδὺ Ὀδίοτο (86 Ὀυγηῖ- 
οὔοτίης σὴ ὃθ Ἰεϊηἀ]6α, 16}198 8 Ρ] δἰ ΗἾΥ ἰμδὺ 0 
οἴὔουϊ ς ὉΡ οὗ "9 οὐ ὉΟΑΥ͂ ἰδ ργοβιδῸ]9 ἅη 1688 [ἢ 6 
800} ἢ 89 ἢγϑι Ὀθθὴ αχἰσθῃ (0 Φοθοναῃ. Βὲὶ (μϊφ 
᾿88 Ὀθ6η ρσίτθη ὑρΡ ἴο (ῃ69 αοά οὗἁ ἰΠθ «] ἀν, ποὶ 
Βυγγοπαογθὰ ἰοὸ [Π6 ΔἰἴὯΓ-ὅγθ ἰο ἀθϑίσου οὗ; 
σμδαρο.᾽; 

Βοίοσϑθ ἴδ ἅοοσ οὗ ἴμ6 ἸΔΌΘΣΠΔΟΙΟ.---ΤῊ9 
Δαν Μ28 ἴῃ 70}} τον οὗ 1.6 βαϊθ- ὙΔΥ ΟΥ ἀοοῦ, 

85 ἰὲ 18 ΟΣρτοβϑϑοὰ ἔχ. χὶ. 6 ΠῺΒ 29}. 

ψοσ. 6. Εΐο 5841} δγ.--- Τὴ) οΟὔογον δκίηηϑὰ 
(89 δηΐτλ8], δηὰ (Π6 δἰείΐῃ τγὰϑ 6 ρογααυϊδίίο οἴ 
[9 οδοϊδί ἐπ ς ῥγίοβί (Υἱϊ. 8). Κα] ἰδοῦ, μονγουον, 
ΒΑΥ͂Β ἰῃδὺ “16 δαγίης γγῶβ ῬΥΓΟΌΔΟΌΪΥ ρογίονιοά 
ὈΥ ὁ 1,ουἱίθ ἀπάθγ 1116 ἀἰγοοίϊοα οὗ (μα οἰδοίαιϊης 
Ῥγὶοβὶ.᾽"" 1δηρζθ ΒΆγ8, ““ ΤῈ (Π6 δ᾽αγίης [89 
1 ἀδραγίβ, τ (09 δἰ ροθ8 (6 ο]Ϊἃ ἀρρϑαῦ- 
806 οὔ] ϊίο, υπ ον (89 σοι γϑ Ἰ οη8}}γ οΘοπιυγαηοα 
αἰνί βίου ἀἰβαρρθδῦβ 8180 τ86 οἷά ἤχυτο οἵ ἰδ, ἴῃ 
{6 Ὀυγηΐηρ ἰδ ΘδΓΒ ἰδ 9 δι: υϑίδησο οὗ (6 ὈΟΩΥῪ 
ἰἰ861, Οὐἷγ (Β6 Ὀ]οοά, [6 8ου], ἀο68 ποῖ ἀΐδαρ- 
Ῥοϑῦ, δὰΐ ρα8868 ἰῃτουρὰ (86 ρυγὶ ἐγ η ῬΤΟΟΘΒ88 
οὔ βδοσίδοο, Δπῃἃ 5005 βδῆσο ἰηὶο ἰδ ἰην δὶ Ὁ]9, 
ἰο αοά. δμ6 Ῥουτγίης οὔὖἋ οὗ (6 Ὀἱοοὰ δὲ (ἢ 
ἴοοὶ οὗὨ ἐδ Δ'ἴῖδ΄ στουπὰ δϑουϊ, σὰ πῃ ΠΟ 6859 
Ἰλοδὴ “(ὴ6 σοηγοηΐϊδηΐ αἰδροϑθαὶ οὐὁἨ ἰὴ6 Ὀ]οοά.᾽ 
τὴ Ὀ]οοι χρθ8 ἐβγου κῃ ἰμ9 βαηοιϊ θα θδγίἢ ἴοὸ 
οὐ," 
Οσυϊτίξ  πἴο δἰ ρἱθο686---ἰ, 6., ΡΓΟΡΟΣΪΥ αἰγὶ ὰθ 

0 δοσοταΐϊηρ ἰο διδίοτῃ, 
γογβ. 7-9. Τὴ6 ρῥτίϑειβ.-- -ὖό ΒογΘ δρδΐῃ 

ΘοΟΙη6 ὍΡΟΣ {Π0860 Θ8ϑθηιἰδὶ ρατὶ8 οὗὁἩ [μ0 Ββογὶβοθ 
να ἰοἷ σου] θ6 ρογίογταθα ὈΥ {110 Ῥτίθβί8 8]0}9. 
Το αἰτγεοοίΐοη ἰο Ρῃΐ το ὕροη (ἢ9 Δ]ίδτ 8 Ὁπάοῦ- 
βϑιοοά ὈΥ Κυοῦοϊ] διὰ οἰοΓβ ἰ0 τοῦϑυ ΟὨΪΥ ἰὸ (ἢ 9 
ἔἄτϑι βδου σο ὕροὴ (88 πον γ-ονοοιοα ΔἸιαγ, 88 ἷΐ 
ὙῺ85 τοαυϊγοὰ δου γγὰβ (Υἱ. 18) ὑπαὶ ἰμ6 ἢγθ 
Βμουά 6 Κορὺ αἰτδὺδ Ὀυταΐηρ ὕροη (80 88} - 
ΟΥ̓ ἴξ ΤΙΔΥῪ Ὀ6 υπηἀογβίοοάα οὗ Νὸ δγγδηκίης {μ6 ἦγθ 
--τῦϑη ποὶ ἴῃ 890, Γακοὰ ἰοροίθ7---88 (0 60" 
ΒΏΤΩΘ (6 Βδουϊῆοθ. ἸΤμῸ Βοδὰ 8 θϑρϑοί δ! τηθῈ- 
ιἱοποα ἴῃὰ ογάὰορ (μδὶ 186 ὙἈοῖΪθ δηΐϊπηδὶ ΤΠΔῪ 0 
ΘΧΡΓΟΒΘΙΥ ἱποϊιιἀ6α, βἷποο ἐὺ τνουἹὰ ποὺ 6 60ῃ- 
δὶ ἀογϑὰ οπϑ οἴ (ἴ)6 “" ρί6068 ᾽᾽ ἰηΐο νὶοἢ (ἢ 6 δηΐ- 
τηδὶ γ88 ἀἰνἰοἀ. Τδπο γιὲ ὙἽΞ υαϑοὰ οὨΪγ ἴῃ δοη- 

ποοίΐοη νῖ ἢ Ὀστηϊ-οὔοτίηρθ (τοῦθ. 8, 12; γυἱϊ, 
20) ΡΓΟΌΔΌΪΥ πιθ8Π8 16 ἔμ᾽ βοραγδίϑα ἔγοιι (ἢ 9 
οηἐγαὶϊδ δηὰ ἰδίκθῃ ουὐ ἰο ἢ. Βοοδιατγι, σύδρα 
α ξαΤῊ8 δε)ωποίμε. ΑἸ] 88 ἴ0 Ὁ ἸΑ1ὰ ἐπ ογαστ ρου 
16 ποοὰ ; ονουγίίης δῦουϊ (Π6 δϑουῖ ἤοθ πη 
ἰἰανὸ ἐμαὶ τοι ποὰ δηὰ γοραρὰ ἰο ῥτορυὶθίγ Ὧθ- 
οοπχΐηκς πῃ δῇ δοὶ οὗ τγουβὶρ. Αοοογάιϊεκ τὸ 97. 



26 ΣΕΥΙΤΙΟΥΒ. 

δι τυ θγ8, {86 ραγίϑ ἯΘΡΘ 80 ἰδίἀ ὑὩροῦ οὁ86 8ῃ- 
ΟἾΒΟΡ 88 ἰ0 Βαγθ 1890 δᾶπι6 Γοἰ δΐνο ροϑβί(ἰ0η8 88 ἰπ 
{86 1ἰνίπρ δη πι|4]. Οαίγαιῃ ἴ. 16, ἢ 18. 

ἩΙΪα ἴῃ νᾶτᾶκ δηᾶ ἰδ 16.858, Βϊοἢ Ὑ6ΡῸ ἴῸ 
6 Ῥ8η]ιο, ἃΓ6 σΟΏΘΓΔΙΪΥ υπαοτγαιοοά οὗ [89 ἸΟΎΤΘΓ 
Ὑἰδοογα δηὰ {μ6 6.5, ΘβρδοίδιΥ [86 πἰηὰ 1608, 
Ὀοῖϊον ἰὴ ἴκηδα . ἰἰ ἰ8 ἀουδιι] τυ οί ΟΣ ἐδ. γι 8}- 
ἱῃᾳ; νδ8 γτοαιἱγεὰ (Ὁ (80 ποοτῖ, ἰδ 6 Ὁ .8 δπὰ (868 
Ἰΐνον-Χ Χ, ἐγκοίλια καὶ οἱ ποδές; Ψαὶᾳ., ἐπί6ε- 
ἑΐπα εἰ ρμεάο. ἴδυᾳᾷο: “Ηδεδὰ δηὰ ει. Τὰθ 
Κηον]οάρο οὗ ϑαγὶ ἢ δηὰ 1.8 ῬΥΟΒΡΟΓΙΥ͂ ταδὶ ἢγδί 
Ῥ855 ἰηῖϊο ἰμ6 ΠΟΥΥ͂ ἀοδί ; ἰἤθη 8180 (6 ρυτγὶδοὰ 
ογβδηβ οἵ σγονίῃ, πουτγὶδῃμημοηί, δὰ τοί! οἢ.᾽" 

Β.84}1} ὈΌσΩ .---Ὑ 00} ΞΞΞ 1ὸ οδυβθ (0 δδοθῃὰ ἴῃ 

διμοῖζο, 88 ἰπόθβθ. Τὴ πογὰ ἰδ υϑϑὰ ΟὉ]Υ οὗ [δ 9 
Ὀυγηΐηρ οὗ ἰποθῦϑο, οὗ [Π6 δδογϑὰ ᾿δίῃρβ, δῃὰ οὗ 

ββοσίβοθδ, δῃὰ 18 8 γϑσῪ ἀϊβογθηί οη9 ἤγοπι ἢ 
0 ψοτὰ ογ σουοη Ὀυγηΐηρ, τοὶ ἰδ ΔρρΙϊοὰ 
ἐο ἔδ6 τἱοιξι8, ΟΥΓ ρασγίβ οὗ υἱοιϊλα)ϑ Ὀυγτηοὰ τὶν - 
ουἱ ἰμ6 Ὅδαρ (ἴγ. 12, 21, εἰ6.}.0 [0 δοπηθοίβ {86 
ὈΪΟΟΑΥ͂ δου δοθ τὶ (ἢ 6 ἰῃ6ΘΏ59, δῃηαὰ ΒΟ ἰδ δὶ 
1Π0 οὈ͵θοί οἴ [86 Ὀυγηΐη γὋ5 οὶ (0 ἀΘϑίΓΟΥ (ἢ 6 
υἱοϊϊαι, Ὀπὺ ΥδίμΟΣ, 848 ἀδοϊατοὰ 80 ὈοΙον,, (ο 
Φῶ1180 ἰΐ8 Θ8860Π060 ἰ0 88008α 83 8 ΒΉ αὶ ΒΑΥΟΡ ἈΠῸ 

ΑἹ οδοτίηξ τοδᾶθ ὉΥῪ ἔτο.---Σ Ἰδὲ ἃ νογὰ 
ΔΡΡΟΙ 6 ΘχοΙ αϑΙ Ὁ} 10 5δου  σοβ (ἰοῦ ἢ δοῦγθ- 
ἰἸ108 (0 {Π 9 ρΔΓΙΒ οὗἉ {πὶ θαι ΟΥ̓ (6 Ὀνγίοϑίβ, 
δου. χυὶϊὶ. 1; 05}. χίϊ!. 14), ἰῃ χχῖν. 7 δρρ θὰ 
ο (86 ᾿ἰπορ86 ἰαϊὰ προὴ ἰμ9 βον.- Ὀγοδὰ. ΤῈ 
ΒΡΡΘΑΓΘΏΟΘ οἵ ἰΔυ ΟἿ ΟΣΎ, ΒδΡαΪΥ ἰο Ὀ6 ἀγοϊἀοὰ ἴῃ 
(86 ἰγδηβἰδιΐοη, ἀοθϑ ποὺ οχίβί ἰπ ἰδ οτὶ ἰδ]. 
Τμὸ ψογὰ 18 υδ8}}} δϑϑβοοϊαιίϑά, 88 ἤϑγϑ, νῖτἢ {6 
Ῥῆγαβο “8 δυνϑοῖ δανοῦσ πηῖο ἴδ6 Τιοτᾶ᾽᾽᾿ 
(ΧΧ, ὀσμὴ εὐωδίας). 18 ρίταϑθ 18 δρρ)ἰοὰ ἐο 

.8}} δου 8σθβ, Ὀπὲ θ6] οαρΒ ρϑου Δεν ἰο (Π6 Ὀυταῖ- 
οδοτίηρ ; 86 (ἢ 8 ΡὮΏΓΑΒο {0 πιαζα αἰοπεπιεπί ὈΘΙ ΟῚ 8 
ῬΘου ΡΥ, Ὀὰΐ ποὶ ΟΧΟ] Δί Ϊγ, ἰο (Π6 δἰ η- οον- 
ἷηζ. [15 ἱπίθῃϊ ἴδ Ρ]δί Υ ἰο ἀοβογὶο ὑπ ἀϊνῖηθ 
Ῥὶοαδαγθ ἴῃ ἰη6 δβδουϊῆοθ οὔογοάὰ. ἸΤμθοάοτοὶ 
(φιωμεί. 62 ἴῃ Εχ.) : “ΒΥ Βαηδῃ ἰκίηρβ 9 ἰοδοῖ 68 
Ὀινῖηθ. ΑΒ νὰ ἀο] σι ἰὼ ϑθοῦ οὐογβ, δὸ ἢθ 
68118 (1:ὸ Βαοῦϊδοθ τπιδὰθ δοοογάΐος ἰο ἴμ0 ᾿ἰΔῪ ἃ 
ΒΉΘΟΙ ΒΆΥῸΡ. Βαυὶ ἰδμδὶ (δἷ5 18 ποῦ (0 Ὁ6 [Δ ́ ίκθη ἴῃ 
16 παίκοα Ἰοί ον 18 βου Ὀοϊδ ὈΥ 186 Ὠἰνίηθ ἢ4- 
ἴυγο τὶ οἷν 8 ἰΠΟΟΥΡΟΤΘΔΙ, δηὰ ὉΥ (Β6 111 δΒπ}6}} 
οὔ ἰμ9 Ὀυτηΐ Ὀοηθ8. ΕῸΓΡ τδδὶ σδὴ βι10}} όγϑο 
ἐπδὴ (680 [δηκὸ: “16 δοποθρίΐοῃ ἰδ ποὶ 
ὀχδιδυδιοὰ ἴῃ {μ9 σοπσορίΐοη οὗ ἃ βυοοί, ρ᾽θϑαϑϑδπὶ 
Βῖ.6}}1. ΑΒ ἰῃ ἃ ρὶοίογ δὶ 86280, ΔΏΡΟΥ ἰδ ΓΟρΓο- 
δουϊοα ΌὈΥ (0 δηοτίϊης οἵ ἢ ποβυγὶϊβ, 80 (ἢ 6 ΓΘ- 
βἱηδίϊοι οἵ βοϊ ἰο ἀοἀ δῃὰ Ηϊβ γσυὶο 18 οα]ϑὰ ἃ 
ΒΑΥΟΥ γὙ6}}- οἱ οδδίηρ ἰο (ἢ 6 πο560.᾽᾽ 

γεγβ. 10-18. Τὸ Ὀυταϊ-οὔονγίης ἤγοτῃ ἰλ}6 ἤοοϊκ. 
ΤῊ ἴὰνν Ὠοτο Ὀθδΐῃρ 6886 πηι !}}Υ (ἢ Β4Π|0 88 ἴοῦ 
86 Ὀυ]]οοὶς ἰ8 πιογὸ ὈγΙοΩ͂ν κίνοη, οχοορὺ ἴῃ σα- 
ξετὰ ἰο ἰδ ρἴδοο οὗ βΪαγγίης. Τδο οἴετίης αἰχδί 
[6 ΟἶἴΠῸ᾽ ἔγοτῃ {86 ΒΌΘΟΡ ΟΥ̓ ροδίβ, Ὀὰὶ (π9 Τογηιοῦ 
0ΤΘ ῬΓΟΌΔΌΪΥ τηογο οϑίθϑιηθα. 

γον. 11. Οἱ [96 5ἰᾶρθ οὗ ἴ89 αἱῖδσ μουῖῈ- 
σνϑτᾶ.---8δὸ Δ᾽80 (ἴὸ ἰδῃ]9 οὗ βον- γοδὰ νἱἢ 
10 σοπίϊη.)] πιθϑι -οὔογτίης δϑιοοὰ οὐ (6 πουῖὴ 
Β᾽ἀθ οὗ {86 ΒΟΙΪΥ ῥἷδοο (ἔσ. χχνΐ. 86) Τὴ ϑδϑὶ 
δἷάθ οὗ (6 ἰδ νψὰ8 (09 ρῥἷδοθ ἴουῦ [Π6 θδΡ οὗ 
850} 68 Οἢ (ἢ 845 ἰονγατὰβ 86 ἀοοὸῦ ὈΥ ννῃϊοῖ [6 Υ 
ληυδὲ Ὀ6 Θαττὶθα ουἱ ἢ 116 νψγοϑί δϑἰὰθ νουὰ Βανθ 
Ὀθ6Θθῃ ἱποοηνοηϊοηῖ, Ὀδίηρ ἰονδγὰβ {6 ΠΟΙΪΥ͂ Ρ͵860 
ὙΠ} (88 Ἰᾶγον Ὀοίϑϑη; (ἢ 6 Βου ἢ δἰ49 Βαὰ ρτο- 
ῬΘΒΔΌΪΥ (88 ΦοδΒορ 8 δγ8 88 (Π6 6880 ἴῃ [90 89- 

οοηά ἰθαιρὶο, Β6]]. Φυὰ. Υ. δ, 6, ἀπὸ μεσημ 
ἐπ’ αὑτὸν ἄνοδος) ἰμ8!6 δδσοοηΐ ἴο (86 Α᾽ίδν πίοι 
τηῦϑὺ Ὀ6 ἱκορί οἾδδὺ ; 80 ἰμδὶ (88 Ὡογίδ βίἀθ δοπθ 
τοιδίηθα. ἔδημο: ““οδίῃ ἰδ δοπιοί βίης 86- 
Ἰοῃρσίηρς ἰο {6 πιγυϊοτίουϑ πἰραϊ, δηὰ ὈΘΙΟΣ 8 88 
8 εἰ - 8146 οὗὨ ᾿Ἰἴο, ἰο (μ6 εἰ χῃυ- 8146 οὗ (80 αν ; 
βῖ 828 6180 80 ργίϑβίὶγ οδιϊίης οὗ 86 βῃοντε-Ὀτοδὰ 
τδὲ Ὧ6 σοῃδίαογοά 88 ἃ [κί 1268]. [Ι͂π {δ9 
δῶπι|6 ρ0͵]806 ὝΘΓΘ 8180 ἰ0 ὃδ6 δ]δ' (ἢ δὶ "- Οὔ σὴ 5 
(ἰν. 24, 29, 88) δηὰ (6 ἰγϑρδ88-οοσγίηρβ (Υἱὶ. 2). 
ΤΒοΣτθ Ὀοίης δ ρὶο Γοοῖ ἱπ (δ 9 σουτί ἴον 186 88- 
οτἶ βο6 οὔ 80 δπιαῖϊον υἱοίϊ 8, νρϊοῖὶ δ18δο γοηυϊγοὰ 
1688 ἰἶπὴθ ἰπ ἐμοῖν ῥγορδγδαίίοῃ, ὑμβ γ γόγὸ Κι !]οὰ 
ὯΘΔΓ ἴ)9 Δ)ίδν ἰπδίοδβα οἵ δἱ (86 ἄἀοορ. Νοι ΐης 
8 βαϊά οὗ 6 Ροδοο- οδουϊ ηρβ ποι, δοσοτάίηρς τὸ 
ΜΊβδηδ, τὶ σαὶ Ὀ6 ᾿κεἰ}]οὰ ἴῃ δὴν ρδγί οἵ (6 οουγί. 
ΌΘΩ ποὶ ἴο0 υπιογοῦδ, ΒΟΎΘΥΘΡ, ὑπ 6γΥ νουὰ 
δύο ὈΘΘΏ Ι2Ο0ΓΘ0 ΘΟΠΥΘΕΪΘΗΥ͂ ἰδία ἴῃ ἰπ6 88πὶ0 
ΡΪδοθ. 

γον. 12. ἘΠῚ6 οϑαᾶ, εἰς.----ἰ ἰο Ὅθ6 οοπηῃροίοα 
»εν ξευσπια ἩΐΓῈ ἠδ δἠαὶξ ομί, ἑ. ὁ6., ὮΘ 5881} οὐἱ 
ἐς πο δία ρίθοϑϑβ δῃᾶ (βθν}}) μὲβ οδᾶ δα ἃ 
δἰ6 ἔαϊ. 

γετθ. 114-17. ΤῊ Ὀυνηξ-οὔἶδετίηρ οὗ ἔονἶβ. 
Ῥτοσι οΔΡ. τ. 7-}}; χὶϊὶ. 8, 10 ἰδ ῬγοῦθὉ]6 {πΠ8ὲ 
(8 οἴονγίηςς Μνὰ8 [1ὉΓ (8066 ὙΠῸ τοῦθ Ὁπδοϊθ ἰο 
Ὀγΐηρ ἰμ6 ΤΏΟΓΘ ΟΘΟΒΟΥ οἴογίηζθ. [{ τοἰχαϊ ὈῸ 
οἰ μοὸν οὗ ἰυτιϊοάονοβ, οὐ οὗ ψὸ Ρίκοοηδ: Ὀυϊ 
ΟὨΪΥ͂ ὁη6 Ὀϊἱτὰ πν88 τοαυϊτγοά. ΚΙ ἰυτι]οάονοδ 
(ἐωγίων αὐτιζ.8) ΔΡΡΘΔΥ ἴῃ ταϑῦ πυ 6.8 ἰῃ Ῥα]65- 
(9 ΦΑΥΪΥ ἴῃ Αρτὶ], δῃὰ δτθ 6831}}7 οδρίυτεὰ: 
Ἰδαίου ἴῃ 080 Β68 800 {8 6γ Θῃ ΓΟΙΪΥ ἀΐδαρροαῦ. Τ86 
ΘΟΠΏΟῺ Οἷβθοη 888 Ὀθοη Ὀτγοὰ ἰῃ ἰμ9 ΘΟ ΤΥ͂ 
ἔγοια ἰἰπη9 ἱπηπηοιοτί αὶ, δηὰ 4160 ἰ8 ἰουπὰ π|ὶϊὰ, 
δἰ 8}} βΒ6880η8. ἴῃ σγθαΐ αὈυσηάδησο; Ὀυϊ π δα [Ὁ}}- 
τον ἰδ αἰδῆους οὗ οδρίατο. [ὁ 888, ΒΟΎΘΥΟΣ, 
ἰὼ (89 σουγβο οἵ [ῃ6 Υ6δν, βουϑυδὶ Ὀτγοοὰϑ οὗ ἔτσο 
οδοῖ, ὙΓΐοΝ ΤΩΔΥ ὍΘ ΘΑΒΙΪΥ ἰδ οα οἱ ἴ.6 πρ6ϑῖ. 
Ηρθηοο, ἰῃ [Π6 6886 οὗ {μ6 ρίχοου, 186 πιοεπίΐοι οἶ 
[Π6 ᾶζ6. Κυοδοὶ οὔϑογνυϑα ἰδδὺ [86 αἰϊονίης οὗ 
ἄονοβ οὗ" Ρίεοηϑ ἰῇ βδοῦίῇοθ γὰβ αυἷἱΐὸ Ἔχ ΟΘΡ- 
εἰοθ δ] διιοης (ἰἰ6 δηοϊοηὶ Οτηίαἶβ, δὰ ἀἰβιϊῃ- 
εξυϊδοα {Π6 ΗοΌτγονν ἰὰτν ἔγοπι οἴμοσθ. ἴο μῶν 
ποθ η ἰὰ (8 8 ἔγοϑ ἰῃϑίαποο οὗ ἰΒ6 οβρϑοὶϊδὶ σᾶσϑθ 
ἴον ἐμ Ροοῦ ἰὼ {δα Ὠὶἰνίηα Ἰανν. 

γεν. 1δὅ. Αμᾶτδο ῥὑσχίϑβι 5}}8]].---ἰὴ (ἢ18 σ856 
(80 οἶον ν᾿ Β ρᾶγί πχυϑὺ Ὀ6 ΡοΓογαιοὰ ὈΥ (86 ργτὶϑδὲ 
ἴο ργουϑηΐ (ἢ 1088 οἵ {88 814}} αὐ δ ηἘ1 οὗὨ Ὀϊοοᾶ 
οοῃιδἰηρὰ ἰὰ ἰπ6 Ὀἱτά, Νο τηρπιΐοη 8 πλδάθ οὗ 
[86 ἸαΥἱης οὐ οὔ Ββαπᾶὰβ νὩϊοῖ γἃ8 ῬΘΥὮΔΡΒ οἵὶὶ- 
ἰο6ἃ οα δοσουπί οὗὨ (86 αἰπιϊπυιῖνο βῖσθ οὗ 189 
νἱοἰΐα. 

ῬΊΠοΒ οἵ Β15 μβϑαᾶ.--Γ Ὁ} οσσῦγβ ΟΠ Βετθ 
δηὰ ἴη γ, 8, δηὰ 1:8 ῥγϑοῖβο τιϑϑδηΐῃρ 85 Ὀθοθῖ 

ταῦ αυοϑίϊομοά. ἴη ν. 8 ἰδ 8 ἜΣΧΡΥΘΒΒΙΥ ᾿ϊαϊϊἐοὰ 
ὉΥ ἰδο φγουϊδίου ἰμδὲ πὸ δβοδὰ ψ88 οὶ ἰο 0 6θ- 
εἰσὶν βορδύδιϑα ἔγοτῃη (6 Ὀοαυ ἴὰ (μ6 608486 οἵ (ἢ 9 
Ὀϊτὰ ἰο 9 Θαίθῃ ὉΥ͂ (6 Ῥγῖϑδὶ ἴῃ γοζασὰ ἰὸ ἐδ 6 
οἶμον Ὀἱτὰ (ν. 7, 10), 1 85 ἰο Ὁθ ἰΓΤοδίοα δα ἐδ ὁ 
Ὀἱτὰ (ογΥ ἃ Ὀυγηϊ-οὔονίησς. ΑΒ ἔθετο 8 ὯὨ0 516} 
Ἰἰπιλδιΐου ἤ6ΓΘ, 88 ἰὰ 18 πρὶ ἃ (πὶ (ὃ 6 ἰγοαί- 
τηϑηὶ νὴ8 αἰβογοηΐ ἔσο ἰμδὶ οὗ ἰῃ6 Ὀϊγὰ ἴῃ ν.ὄ 
8, δῃὰ 5 ἰ86 οδὰ νγᾶ8β ἴ0 6 ἱπηπι οἰ δί6 17 Ὀστ 
οἢ ἴδ9 αἰίδτ, τ }}}}]6 βοπιθι ἰηρ ἔασον τδἃ5 ἴο ὍΘ 
ἀοπο ἰο {Π6 Ὀούγ, (ἢ ῥτϑσορὺ πειϑὲ Ὀ6 πάογβιοοὰ 
ἰο τοαυΐγθ δὰ Θηςγ6 ϑοραγαίίου οὗὨ ἔἰδ6 Βοαἃὰ. 80 
Ουΐτγηπι, ἰο᾽]ονίης 6 Μίϑθπδα δηὰ οἵμὸνρ ον δ ἢ 
δυϊμοῦἶθ8β. Ι͂δῆσο, βου ΘΓ, οοηδβίοτθ ἔἴγοσα 
89 ΒηΔΙΟΔΥ οὗ γΥ. 8, ἰμαὶ ἰδ μοδὰ τὁ8 πιοὲ ἔο 
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Ὁ αἰπ] οἰηθαὰ ἔγοπι ἰδ6 Ὀορᾶγ. Ηθ ἐτδαβ]δίθϑ Ρ΄9, 
“. οἰεαῦε ἐπ ίο, 8ο ἰπδὶ ἀθα ἰδ ὑγοάἀποοά δηὰ ἰδ 6 

διοοά οδη ον ουμί 88 ἔσοτι 8 γ98861. Τὰ)6 ΟἸ Ο86}Υ 

τοϊδίοα ΔῈ}: ΤΩΘΒῺΒ ἈΡΡΔΑΓΘΙ(Υ (0 ἐδαν οἵἢ; ἰδ 6 

Οἴοθο ον τοϊαιοὰ ΔῈ: ΤΩΘΩΏΒ ίο οἶφασε, ομΐ ἐπίο.᾽ 
ΤΟΙ ΧΧ, κ88 ἀποκνίζειν ἴῃ ὈοΐῺ φίδοθβ. Τ86 
Οχδοῖ 860 86 ΒΘ6ΙῺΒ Ὀθδῖ ΘΧΡΓΘΒ8Θα ὈΥ (Π6 τηδτρίπῃ 
οὔ ἐδ Α. Υ͂.---οἱποὴ οΠῇ ἰλο Λεαὰ ιοἱίὰ (λά παϊϊ. 
Ῥχϑβαϑᾶ ουϊ δβαΐηδι.---ΤΌο δβαι}} αὐ δ  γΥ 

οὔ Ὀϊοοὰ τπιδὰϑ ἰΐ ργδοι σα! Υ ἰπηροθϑὶ ὉΪ0 ἰο ἀθαὶ 
ὙΠ} [11 828 ἰῃ ἰῃ8 8860 οὗ (ἰΒὨ0 ἸΑΥΖΟΡ βδογίβοθϑ. 
ΤΊ 8θῆ89 οὗ 22] ΤΧΌΣ ἴ8 ὑπαὶ ὑμ9 Ὀ]οοᾶ οΥ̓͂ (6 
δῖτὰ βου] Ὁ ἰβοτου ι]γ βαυιθοςξθὰ οὐἱ δκαϊηδὲ 
186 5.6 οὗ ἐδ 4]{8:. 

γόον. 16. ἘΠ οσορ τὴ ἐϊα Δ]. ΤῈο οὉ- 

ΒΟΌΤΟ ποτὰ ΠΙΓΥΣ3 [48 οοοηϑίοηθα τηποῖ αἰ 667- 
6η66 οὗ ορἰπΐοη ; 866 Τοχίυα] Νοίθ8Β, ΤῈ6 Γϑθῃ- 
ἀοτίηρς Βοτο σίνυθη ἰβ ΔΌΪ βυρροτίθα δὲ Ἰδοηρί 
ὉΥ Βοβθητοῦ!ον. ΤῊ τῶ ἰο ὃθ δυηρ οὐ ἰδ9 
δ οὗ 88:68 δΔῃὰ γοΐι86 οαϑὶ οὔ 86 δ᾽ ἰδ». 

Ψψον. 17. Ἐῖϊ 5861} οΙϑανϑ.--- 9 ῥυϊοδὶ τγᾶθ 
ἰο δρ᾽16 ἐμ 9 Ὀΐγαὰ ορϑῶ, (ὉΥ ἰἰ8 τὶ ρ8, ΟΥὁ ὉΥ τη 988 
οὗ 118 ουϊϑργοδα νὶηρβ, ζδῃ 49), Ὀὰμϊ 80 88 Ὠοῖ ἰο 
Βορασαίο 9 ρατίβ; πῃ (6 βδ8 ὙΔΥῪ ἃ [0] ἴ8 
ὯΟῸ Ῥτορδσγϑὰ [Ὃν Ὀγοὶΐηρ. ΙΓρρο: “ΤΏ ἀϊ- 
τοοϊΐϊοη νγ88 σίτου ἰο ἰδ (ἢ 9 Ρ͵]8Δ00, 88 ἴ1ΔΡ 88 
ῬΟΒΒΙΌ]6, οὗ ἰδ ουἱίπς ἴῃ Ρΐϑοθϑα οὗ (6 Ὀυτηῖ- 
ὙΠΈτ "6, ὦ. 6.. 89 ἀθειγυοίλου οὗ (6 ἄρυτχο οὗ ἰμ9 

γ." 

Α ειυσοοῖ πανοῦι: .--- ΤῊ τοροι(ἰἰἰοη ΟΥ̓ ἐμ 6 Βθ τη 
ὝΟΓΒ 88 ἴῃ υϑγ. 9 δηὰ υϑν. 13, δονβ ἐμαὶ (8 
Βα] Ο Σ᾽ βδουῖθοθ οὗὁὨ 108 ῬΟΟΣΡ ἯὯδ8 ΔοσΘρΡίδὉΪΘ 
ΦΩΘΔΟΥ͂ ΠῚ [89 ΙΏΟΤΘ ΟΟΒΙΪΥ Βδοῦὶδοθ οὗἨ (9 

6 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΗΙΟΑΙ, 

Ἰ. Τ0ο οδονίηρβ τηϑηϊομοαὰ ἴῃ ἐπΐβ ΘΒΑΡΙΟΥ 
ΤΟΥ͂Θ ῬΌΓΘΙΥ γοΟΪΌΠΙΔΥΥ ;" γος δ θη οογοά, (ἢ 9 
ον ἰπ τοραγὰ (ο πθπὶ ψῶ8 δίγίοί δπὰ βΒδυρὶγ 
ἀεδηοα. ἴῃ ιδὶ8 (6 5γ80}}19ὁ5 πόσο ἰδυκμὶ 
8 ΚΟΏΘΓΔΙ ῬΓΪΠΟΙρΪ9 οὗἩ (6 Ὠἰϊνίπο ν'.}}. Ἦ8ο- 
ΟΥ̓́ΟΡ Β06 8 (ὁ ἀγδν ποῶῦ (ο Θοὰ τυδὲ ἀο 80 
ἴὰ ἰδ ὙΔΥ οἵ Θοα᾽ 5 ον δρροϊηἰτηοηί. ΤΒαὶ 
ΠΟΣΒΕΪΡ ΟἿΪῪ 18 ΔοοορίδὈ]9 ἰο Ηΐπ πο ἰδ ἴῃ 
δοσοτάδησο Ὑἱίἢ Ηΐβ8 νῖ}}. Νοὶ ἐπαὶ πῖον ΤΩ 
Βοοθαι τιοϑί οδοϊἑτο, ποΐ (δὶ τ ἢϊο ἢ ΤΩΔΥ͂ ὉΘ 
τβουρδὶ Ὀεδὶ δἀαρίοὰ (0 τη 8 Ὠθ648-: Ὀαί δἰπι- 
ΕΙΥ ἐδαῖ νοὶ αοαἃ ΔΡΡΓΟΥ͂ΘΒ ΤΥ ὃ6 οἴἶετοῖ (0 

ἷπι. 
11. ΤΌ 86 οδονγίημβ τηυσδέ 6 ““ροτοοί,᾽" ἑ, 6., 

ψἱπουϊ ὈΪοτ δ, δη ἃ (μ6 τηοκὲ ϑογυραΐουθ ο]οδη- 
1ϊπο85 ν88 γϑαυϊγοα ἰη οδοτίπρς ἰἤθα. Τη686 τὸ- 
ποτ ἢ 8 ὙΘΓΘ Οὗ ΘΟΌΓΒΘ ΠΟΟΘΒΒΔΙΥῪ ἴῃ Υἱοῦ οὗ 
ἐπ ἰγρῖο04] τοϊδίΐοη οὐὗὁἩ 189 βδογίθοοβ ἰο Ο γίϑί ; 
πὶ {πμΠΟΥ̓ 8180 ἰδυχῦ (86 ζΟΠΘΓΆ] ῥγίποῖρ᾽θ {μδὶ 
ἴῃ πὶβ οὔουϊῃηρβ ἰοὸ αοἀ τηλ ΤΩΩΥ Ὀοϊ (ΤΥ ἴο ρΡυὶΐ 
οἵ ἀρου Ηΐπὶ νῖἢδὶ ἰβ οὗ ἰπίογίον γδίθ---ἰῃο ᾿ἰρδὶ 
οοἴῃ, ΟΥ̓ [ἢ9 ΒΟΥ Ρ8 οὗ πποσουρίοα ἰΐπιθ. Θοά ἴθ 
ἰο Ὀ6 βογυοὰ υῖἱ [16 Ὀθδὲ ἐπδὶ τδη οδὴ 60Π|- 
τηδηᾶ, Απὰ ἴῃ (δἷδ βδουσυΐοθ γορησγὰ πὰϑδί Ὀ6 δὰ 
ἴο ἰδ ἰηδηΐξίθ ΡΣ Υ δηὰ Βοϊΐηθ88 οὔ Ηΐπ νὶ ἢ 
ΠΟΤῚ Μ͵ΠῸ ΔΥΘ ἰ0 ἀο. 

ΠΙ|. 186 δδονίὅοϑ τηϊρΐ οὶ 0 σοτηρίεἰοὰ ὮΥ 
80 οὔεγονῦ. Μδῃη, Ὀοίης δἰηζαὶϊ, γδ8 ὉΠΟΥΙΌΥ 
ἴο οἵου Ῥγορί ἰδίου ἰο αοὰ ἴον δἰπιβοϊζ, ΤῊΘ 
Ῥείοδί πισδὲ ἱπίθΓΥΘΏΘ (ὉΣ (δ 6 δρυΐ] της οὗ (89 

Ὀϊοοὰ δὰ ἰμὸ Ὀυγηΐηρ οὗ (μὲ νἱοϊΐῃ. [Ι͂π υἱοῦ 
οὗ ἐδ Ῥϑου αν υἱγίαθ ΘΥΘΓΥΜΘγο δἰϊγὶ Ὀυϊοὰ 
ἰο ὈϊΪοοά 88 “(80 Ἰϊ70᾽ (θη. ἱχ. 4, εἰς.}), διὰ 
(8 οϑρθοὶδὶ οἶδοθ οὗ ἐἰμδὺὶ “1176 ἴῃ σοΠῃθ0- 
(ἰοῦ τὶϊὰ (6 αἀἰδια τ θὰ τοϊαϊϊομβ Ὀοί του αοά 
δπὰ δὴ (68. χυν]ϊ. 10-12, εἰς.}, δὰ οὗ (ὴὩ0 8ρ- 
Ροϊηϊπιοηὶ οὗ (80 ῥτὶοϑί ἰο (18 ἀαίγ, ἰξ 18 ρἰαὶῃ 
Βαὶ 6 ΒΟΙΘ 8οῖϑ ἴῃ ἃ πιράϊαιοτὶαὶ οδρδοὶϊΐγ. Α8 
Οαἰνίη (ἐπ ἰο60) ποίθ8, ““ τη ἰδία γε οὐὗἨ γϑοοηο1]118- 
ἰἰοῃ δὶ ὃὉο δουρὶ, τηδά6 οοηροίοηϊ ἴο {ποὶν 
Βἱρσὰ Ταροϊίοη ὈΥ ὈνὶῈ δηοϊηι πα. ΤῊ}5 ροϊηίδ 
ἴο Ομ τῖϑὲ οῦ ΟἿ 88 ἰὴ Ὑ]ο( πὶ οὔοσοὰ ἴοτ βίῃ, 
θα 4180 (88 8 ϑῆονγῃ δὶ ᾿Ἰϑηρὰ ἰῃ (86 ΕΡ. ἰο {86 
ΗΘ.) δβ ΗΪπιβοὶῦ (μ9 Ῥυϊδβί. [Ιῃ φοηῆοσαὶ] ἰϊ 99- 
(Δ Ὁ] 18 }68 {80 Ῥγῖποῖρ]ο ἰδὲ [ΠΟῪ ΟὨΪΥ ΓῊΔΥ͂ ΘΧ6Γ- 
οἶ8θ δυϊποῦγ οὐ οὐ Β Ὀδδ 41 ποῖ Ηο 88 
οοτητϊδρίοηθα ον (ἢ 6 ΡΌΓΡρΟΒΘ. 

1. [πὰ ἐμὸ ῥγουϊδίοῃ ἴῸΓ ἃ 1685 οοβίϊυ Ὀυνηΐ- 
οὔδοντίης, γὸ 860 ἰδαὶ τ} 19 ἴῃ Ηἶἷ8 γγονϊάθηοθ 
Εαοά ἀἰδίτϊδαΐο8 ἀΘαΌΔΙΪΥ (Π6 τλθΔ}8 οὗ ΟΡ ηκ 
ο ΗΪπιδο], Ηδ γοὶ ργουϊθβ ἐπὶ δὴ δα Δ }}}7 80- 
οορίδὉ]6 οὔδογτί της 88}8}} Ὀ6 πι( δῖ [86 Γ6ΘΟὨ οὗ 4]]. 
ΤῊ ΡοοΥ τ ιάον᾽ 8 {00 Τηΐΐ98 0ΤῸ σζγθδίου ἰῇ Ηἰ5 
ΟΥΘΒ (8 {Π6 ΘΟΒ(ΪΥ αἹ8 οὗ (μο το). Τὴ βδιθ 
ἰδΐης ἰ8 ἰγὰθ ψῆθα ὑμ6 ργορ εἰ δίουυ οἰνδυδοίον οἴ 
(86 οὔονίης 8 σοῃηδίἀογοὰ. Βοίογο Θοὰ 8]} βουὶδ 
8.6 ΔΙΠΊκ6 ργϑοϊουδβ, δηὰ 41} θαυ Δ᾽} πατο (86 ΟΡ- 
ῬουγιαΠΙ Υ͂ οὗ ἀγα νης ὩΘΔΓ ἰο Ηΐμι. 

ΡΥ. [πὰ ἴδ Νον Τοδίδιηθηὶ οοτγίαἰ ποτὰ δηὰ 
ῬὮΏΓΑΒΟΒ 8.6 ΒΡΡΙ θα ἰο ΟὨ γὶϑί νγἱσἢ δγο (ἢ 9 860- 
τπδαὶοὶ ὑγδη δ] δι Ὅη8 οὗ {6 ἰδοϊ 104] τγοτὰβ 6 ΓΘ 
Βδηὰ οἸδονο γ0 υϑοὰ οὗ ἰδ δδουθοθβ. Τιυ8 Ηθ 
8 σαἸ]οὰ (ΕΡὮ. ν. 2) προσφορὰν καὶ θυσίαν τῷ θεᾷ 
εἰς ὀσμὴν εὐωδίας, διὰ πῃ ΗοΌ. ἰἰ. 17 Ηθ 18 βαϊὰ ἰο 
δ πιστὸς ἀρχιερεὺς τὰ πρὸς τὸν θεόν, εἰς τὸ ἱλάσκεσ- 
θαι τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ, διὰ ἰπ 1 7ηο. ἰϊ. 2, δπὰ 
ἷν. 10, Ηο ἰ5 ἀοβογϊ δοὰ 88 οὔῦ ἱλασμὸς περὶ τῶν 
ἁμαρτιῶν. Ἰὶ ΒοοΙῃ8 ἱτπροβδὶ ὉΪ6 ἰ0 δυρροβο ἰδδὶ 
186 Αροϑίϊθβ σουϊὰ Βανθ υϑϑὰ {680 χρυ ββί 0.8 
δῃὰ οὐβόοῦβ ᾿ἶἶκο ἴθι τνιὶιμοαΐ ἰοϊοπάϊηρ ἰο μοϊης 
(ο Ομεῖδι δ8 ἐμ 9 Απίΐϊίγρο οὔ (86 ϑαογί ὅσο8, δηὰ 88 
δοία Δ !}}γ Δοσοι ἢ ΙΒ ἰηρ ἰμαὶ το {86 Ὁ δὰ ΡΓ6- 
ἄρυτοὰ. τοι {Π6 ποτῖς οὗ Ομ γὶδί, ἐμ ογοΐοτο, ἴῃ 
οἴεοιίης τοσοροὶ]ϊδίϊοα Ὀοίνθοη αοα δηὰ τηϑῇ, 
Ἰἰχῃιν 18. ἰγονση Ὀδοῖς ὉΡοὰ ἰμ6 ὕιποιΐοη οὔ (9 
δδουϊβοοθ: δηὰ τθδὲὺ ἔπηφίϊοη οὯδ0 65 8} 5 6ἀ, 
Ἧ9 ΙΠΔΥ͂ ἴδϑσῃ διρδίῃ ἴγοιῃ (80 580 Ὁ] 668 Βοτηοι εἷς; 
Οὗ (0 πδίαγο οὗ (ὴ9 Ῥγορὶἰἰδίοτυ ποσὶς οὗ Ὁ σῖϑί. 

ΥΙ. ονγάβπνοσγι ἢ ποίοθβ ἐμαὶ ἃ πο ατγαδλαὴ, 
ΟΥ θοοίϊοῃ οὗ ἐμ6 ἰδ, 88 γοδὰ ἴῃ Θγηδρβορίθδ, 
Ὀοκίπβ δὶ ἱ. 1, δῃὰ οχίθηάβ ἰο νυἱ. 7. ““Τῃθ ρᾶ- 
ΤΔ}16] Ἡαρλιαταῖ," οὐ βοοίίΐοπ οὗ ἐπθ Ῥτγορδοίβ, 
εἶθ [88. ΧΙ, 2]1---α]ῖν. 28, τοῦ αοα ΓΟΡΤΓΟΥ͂ΘΒ 
1δγδοὶ ἔον μον πορὶοοί οὗ Ηἰβ σογυϑαῖρ, δηὰ ὑσο- 
τι ἶδ08 (ἢ ϑῖη ζογαῖ γΘ 688 οὗ 51η5, δη ἃ δοτηΐοτίβ (89 
σοὨυτοῦ τί [86 ρ]οά ζ68 οὗ ἀἰνὶπο ποτοῦ. ΤΒὰβ 
{πΠ6 δῃοϊθηΐς 726 νυν θὰ οὔυγοῦ, Ἡθ θα ᾿ἰϑιίοπίης ἰο 
189 Ἰδνν οοποθτηΐης ΟοΥ ἢ μ8 [ῸΓ βίη, ἀθοϊαγοα 18 
{αὶ ἢ ἴῃ ἃ Ὀοιίον Οογοηϑδηί, δὰ ἴῃ ἴησοσ οὔἶ- 
Ρουτίημρβ οὗ ἀἰνίηθ ΔΥῸ δηὰ βδρί γί] σσϑοθ ἰῃ 
σδγίδι," 

ἩΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ΤῊδ οουτδο οὗ Θοἀ᾽ 8 ἀϑα] 5 τ ἱ[} τῆλῃ ΔΙ ΤΔΥΒ, 
βἷη69 πιϑι᾽8 78}}, 18 ἴὸ Ὀγίηρ δθουϊ ἃ ΟἸ0867 σ0Π1- 
τοσηΐοι πὶϊ ἢ Ηἰτβ6 1, ἃ8 πβη 8 δὐΐο ἴ0 ὉΘΑΓ ἰ. 

Τ56 Ἰορίδἰαιίοι ἤτοι Μιὶ. 81 π8ὶ ψὰ8 ἃ βτϑδὺ δά- 
γδποα: δυϊ ΒοΓΟ ἴῃ 6Γ0 ἰδ ἃ τοϑὰ δάνδμποθ. ΤῈθ 

Ὀἰτίηθ τοῖοϑ 968118 ΒῸ Ἰοῦ χοῦ ἔγοι (6 Μουηί, Ὀαὶ 
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ἕγοϊω {πὸ ἰδΌοσηδοϊθ ἰπ {6 τοἰ δὲ οὗἩἨ (ἢ 6 σοηᾷτο- 
Εοϊΐοη. Τμὰδ δηοίθον δβίορ ἰδ ἰδίκοῃ ἰονγδγὰδ 

(ο4᾽ 5 Βροδιείης “" ὑπίο υ5 ὉΥ Ηἰἶ8 ϑοι.᾽" 
Ῥχου βίου ἰ8 τηϑάο ἴῃ {πθ80 (ὮΓΘΘ ομδρίθτΒ [ῸΓ 

ὙΟΪυΠΙΑΥΥ βδογβοθθ. Τὴ ἀοβηἑ οΥ ργοβονυϊ ϑὰ 
ἀυι198 οὔ ᾿:ΔΏ 8ΓΘ ΔΙΎΔΥΒ 8 χἱηϊα; Οοα ΓΤο- 
4υΐγο5 οὗ πιδλὰ ἰδ 6 ΔὈδο]υἱθ ἀδγνοίοη οὗἁ δἰ π|56}7 
δηὰ 4}} ἰνδὶ ΒΘ ἰβ δπὰ [188; ὑδὶ5 ἰ8 γθοοζῃϊζοά ἴῃ 
186 ἰδῖν Ὁ (ἢ); Ῥτονυϊβίου [07 υοἱ πη Α ΡῪ 5801. 068 
δὰ ἔγοο- ν1}}- Οὔοσί 5 οὗ ΘΥΘΡῪ ἰκϊηα. 

ΑἹ] βδογὶ σοθ γ ΤῈ {Υγ98 οὗὨ ΘΟ τΙδὲ ἱπδϑηηθοἢ ἃ 8 
δον Ηἰβ βδογὶῆοθ δὶ οἰβογβ οοδϑϑοά. Οτίχζεῃ. 
Νο οπϑ βδογίῆοβ οουϊὰ δυρῦϑϑϑ ὑμ6 τωϑδηΐϊ Ὁ] 688 
οὔ ἐμδὶ τϊοῦ Ηο ττουρὸϊ ; ἐπογοίοσο 6 δου γα 
δΔδροοίδ οὗ Ηΐβ πνοῦῖς δῖ δ ππγαιθὰ ὉΥ ναυίουβ 
ἔγροβ. ἴη (ῖ8 σμαρίοσς ὸ δανϑἰὯ9 Ὑμοὶθ Ὀυγηί- 
οἴδεσίης, (86 πιοϑὶ 36 ΠΟΓΔΙ δηὰ ΘΟ ΡΥ ΘΠ ΘΏΒΙΥΘ, 88 
{6 τηοϑὲ δυοσίοηξ, οὗ (᾿ἰ 6 ΒΔΓ 6608 : ἰἐ 18 ἐ6γ8- 
ἕοτο {Π6 ὁπ6 ἩδίοΝ ἴῃ (80 τηοδὶ ΚΘΏΘΡΔΙ ὙΔΥ δοὶβ 
ἔονι ἢ 1μ6 ββδογϊδσο οὗὔ Ομ γΐϑὶ. [Ι͂ἢ 80 [δ } 88 ἰΐ Ὁ6- 
Οδῖὴθ δροοίαϊ ἰτοὰ ὮΥ {86 ἰηἰγοαυοίίοι οὗ Οὐ 
κἰπαάβ οὗ βδογιῆοθ, 1 18 ἱπουρῖϊ ἐο ὯΘ 84 Βγπῦοὶ 
οἴ δυϊίτο ὀοηδοογδιίοη. [ἐἰ (μογοίογο ὑγρίβοϑ (ἢ 9 
θηίἑγο οσοηδοοσδίίΐοςυ οὗ Ομ σίδὶ ἰο ἀοα, δηὰ ἱβσουχὰ 

Ηΐπι, ἐπὶ οὗ Ηΐ8 (011 οὈὁνγο 5, δοοογάϊηρ ἰο ἐπ 9 8118- 
βίου ἰῃ Βοπι. χὶΐ. 1, υβὶοἢ ΡΓΟΌΔΟΪ 848 ἰῃϊ8 88- 
ογἶβοθ ΙΠΟΥ60 ρΡδνυιουϊατῖν ἴῃ τνίον,. 

ἩΒαίουον ἰ8 οὔοτγοα ἰο Θοα τηυδί Ὁ6 ρΡοτγίδος ἴῃ 
ἰ(5 ἰὶηὰ. 76 οδογίῃ 3 ἴΔΥ Ὅ6 γνατὶοὰ ἱπ υδ]ι9 
δοοογάϊης ἰ0 (80 ΔΌΪΙΥ οὗ ἰΠ9 οϑοτογ, ΤΟΥ 4]} 
808 8.6 δ'ίκο ργϑοΐουβ ἰο αοἀ, δηὰ Ηο ρῥγονυΐάθ8 
δ 4}} τῆδὺ Ὀ6 8010 ἰο ἀΥ̓ΔῊῪ πϑδῦ ἰο Ηΐπι. 8.1]}, 
ἔγοτα ὑπὸ Ἰατχοδὶ (ὁ (9 βιπδ)]οθὲ οὔθ πη, ΠοΠ 9 
ἸΏΔΥ Ὧθ δΔἰἸονοὰ τῖ (ἢ Ὀ]οτ δ οΥ ἀσίδοί. 

ἢ 6808} βῪοιτὶοϑθ {6 ΟΠΘΤΟΣ τησδὶ ΔῪ δἷ8 
δδιιὰ5 : 80 τηυδὶ πηλὰ ἀΘΆΓΥΎ Ηἰταβοὶ τ δὲ 
88 οὔοτβ ἰοὸ αθοὰ. βασι οδογίης 8 8 βοσίουβ διὰ 
δ ῬΘΙΒΟΠΔ] τη (ΟΣ, δη ἃ 0Π6 ΙΔῪ ποί ἀοἰεζαίθ 86 ἢ 
ἀυ! ἰὸ δῃοίβοσς ; Ὀυΐ τυϑὲὶ ραἷνο (0 ἰΐ Ῥοσϑοῃδὶ 
ἰβουκιίὶ δηὰ ϑᾶσο. ϑ΄'ἢζὰϊ δὴ οδηηοί αἰ γοοΥ 
ΔΡΡγοδοὺ (86 Μαϊοϑδίυ οὐ δἴχῃ, Ὀεΐογο βοῖὶ δθ 
ϑίδηῃ 8 88 ἃ δίπηθ Ὁ; 86 τηυδὶ σοη0 ἰΒτοΟῦΌσΙ ἃ Ἀψ{6- 
ἀϊδίον, ἰγρίβοὰ οὗἩ οἱὰ ὉΥ ἰδμθ ρῥγίοδί, δηὰ Ηδθ 
6. τη Δῖς68 δίοηθιμθηί [ὉΓ ἷπι."" 

ΑΒ 86 ᾶὰνν δὰ θυΐ ““86 βίιδάον οὗ ροοά ἰδῖη 8 
ἰο σοτιθ,᾽ (ΒΕ οὐ. χ. 1), 80 ἀο {86 πΒΟ ΠΟῪ ὁοῃ- 
βοογϑίθ ἐδβοιμηβοῖγο ἰο αοἀ οὗν ἰμδὶ σὑϑ8] βδονὶ- 
866 ὙΒὶσΣ ἰδ 6 [δτδοὶ ἴθ8, οἴδουίης τϑιῖοῦδ δηΐπλδὶϑ 
ΠΡ ἐμ αν, ἀἰὰ θυ ρῥγοᾶῦχατο. Τμοοάοχοί. 

Β.--ΟΒΙΑΤΙΟΝΒ (ΜΕΑΤ- ΕΕΕΒΙΝΑΒ). 

ΟΠΑΡΊΤΕΒΒ 1Π. 1--16. 

1 ΑΝ Μ ἜΘ 8Πγ [8 800}}} π|ὶ}} ΟΒῈΓ ἃ τηθαί -οβδγιησ [δὴ οὔδθυίης οὗ δῇ οὔ] οἢἾ 
υὑπίο ἴΠ6 [.0ΒΡ, [ἷδ οβοτίηρ, 88}8}} Ὀ6 οΥΓἹ ἤπο βουγ; δηὰ ἢ 8881} ροὺγ οἱἱ ἀροι 1ΐ, δὰ 

2 Ῥυΐ ἔγδῃϊκίμοθπθθ ἐμ ῦθοι "ἢ δηὰ ἢθ 888}} Ὀγίηρ ἰδ ἴο Αδγοη ΒΒ 808 [86 
6 888]} ἰδ κ6 (Βογϑουΐ ἷβ βδῃα Ὁ} οὗἩ (Π6 βου (μογοοῖ, δπὰ οὗ [86 ο1] 

Υ]οδίβ : δὰ 
οσοοῖ, ψίς 

811 [86 ἔγβῃϊκίποθηβο ὑμογθοῦ; δπὰ [86 ῥγίοδί 88}4}} θύσῃ [86 ταϑπηοσῖδὶ οὗ 1ὑ ὕροὺ [86 
8 Δ](Δγ, ἰο δ6 ΔῈ οδυίηρ τηδθ ὈΥ ἢγο, οὗ 8 βυϑοῖ βαυοὺῦ υὑπίο [89 ΟΕ: δηά [86 

Γοπληϑηῦ οὗἉ [86 τηρϑύ-οἰδείηρ [ΟὈ] αἰἰομ ὁδλαϊΐ δὲ ΑΔτομΒ δῃὰ Ἀΐβ ϑοῃβϑ᾽ : ὁ ὦ 8 (δὴν 
τηοβὺ ΒΟΙΥ οὗ [86 οβυηρθ οἵ [6 [ΟΕ τη866 ὈΥ ΕΓο. 

4 Αμπα,ῖίδου Ὀτίπρ᾽ δὴ ΟὈ]αἰίου οὗὨ 8 τηοδί.οβογίηρ [8ῃ οβδοσὶ οὗ δῇ οὈϊδιϊοπ 
Ὀδίκοη ἰπ ὑμ6 οὐϑῃ, 1} δηαϊί δ6 ἀπ]οανθηθα οδῖίκοβ οὗ ἢπα ἤουγ τοϊηρ]οὰ πὶ οἷ], ΟΓ 

δ᾽ υπ]οανοηθα τϑίοσθ δηοϊηὐθα ψ] ἢ οἱ. Απὰ {δ ΒΥ οὈ]αίίοι δὲ 8 ταρδ οβεγίπρ [οὔἶεσ- 
ἴηρ' δ6 δ ΟὈΪαἰοη" δαζεπ ἴῃ 8 ῥδῃ, ἰὺ 5888}} Ὀ6 οὗ βπ ἤουγ υπ]θανθηθά, τιϊηρ] θᾶ 

θΘ πὶ οἱ]. ὙΒου 5884}0 ρατγί [δ ἴῃ ῥίϑοθβ, δῃα ροὺγ οἱἱ ᾿βϑγϑοα : 10) ἐδ ἃ τηϑαὺ οἤυῖπιν, 

ΤΈΧΤΙΑΛΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

1 Ψογ. 1. 98.-τ46 18|6 ποτὰ [ϑ ξϑ;ΘΓΔΙΥ του ἀοσοά α δομΐ ἰῃ ἴδ Α. Υ͂., ὀδρϑοίδ!!γ 1 ι9 αἰ πιῆ] ῥΐβοϑδ, [γΥ. 2; Υ.Ἅ 1, 5, 

4, 1δ, 11; τἱ. 2, εἰς. 1ὲ δοϑίμβ Ὀδέζογ ἰο ῬΓΌΒΟΓΥΘ 88 δι" 88 ἸΩΔῪ 0 ὈΠΙΌΓΙΩΪΥ οὗὨ ἰσδηβὶ δι ο. 

8 οτ. 1. Τηὸ ποτὰδ ἤθτο ἐγαηδϊαϊοὰ [ἢ ἴΠ6 Α. Υ πιραί-ονεγίῃρ αγὸ 189 δαπιθ δὸἴβοδο σου δογοὰ 10 τόσ. 4 απ οδέαέίοβ 4 
α πιεαί-οδετίπσ. Τῃ (6 ἐοο ἢ πηίσαὶ Ἰαρκυδαο οὗὨ ἴδ Ἰαν [ξ ἰθ οογζαἑῃ!γ ἀθδίγῸ]ο ἴο ργοθοσθο ἃ δίγίος οοθδίδιδοου οἵ ἴγαπϑῖα- 

ὅσου, οὐϑὴ ἰἴ ἰΐ πλιιδέ δοπλθΕ! λ686 ΟΔΌδο6 δ ΔΡροδδποο οὗ ἰδυϊοοῦσ. 6 πογὰ ΞΡ ψ}}} υχογείογο ὕὉο γομβάοσοῦ ἰπτουκουὺῖξ 
ΨΥ 

᾿μέμάμρ οἱ σίλι ταῖσιν ὕὉο [η ᾿πποἹΓ οοηδίἀοτοῖ ἃ Ὀοίον ἱταηδιδιίου:; Ὀπὶ 88 "1 ἰ6 δἰ γοδλὰυ του άδοτοὰ οὔεγίνο ἔρυτο {πὸ ἴδ 
γ., δηὰ δἰπιοδὲ πηΐϊνθβαλ (τὶ ἢ ΟὨΪΥ ἵνο ϑχοορίίοηβ) ἰη ΝΠ, 1668 Οὔ χα ἰδ Γυαη γθῚ ἴο τηδκοὸ ἴπαῖ ᾿σβηδιδίϊοη Ὀπ ΐοστω. 

0ὴ ἴδπο οἵμεσ πδοὰ ΓΙ) ἰδ γον δ τὺ ἰῃ ἰ,κεΥ. τπξαί-οὔεγίπρ ἰῃ τη 9 Α. Υ., διὰ κϑΏΈΓΑΙΥ δὸ ἰὼ Νααι.; ναὶ [86 ϑϑῦδϑ οὔ 
τ' 

“δαί ἢδὴ 80 ΚΘ ΠΟΓΆΪΥ οἰπνηκρὰ οἰποο ἐμαὶ τουδίοη παϑ πιϑεῖθ, ἐπδὲ (ἢ 6 ἴοττ Πδὴ Ὀϑιῖοῦ Ὅθ τορἰδοοθὰ. [15 1πἰδ Ῥοοῖὶ ἰμοξαθοξο 
ἐδ ψει}]} 6 ΑἸ σα γα το. Γϑά οδέαζίον, 88 [1 9 ἰὴ τπ6 α]. ΤΟΥ ΓΓΟΘΌΘΏΤΙΥ οδἑαΐέο. 

8 γεν. 1. Το βδιῃ. δηὰ ΟΥ̓Χ, δρὰὰ οὐϊαξίο φεί, ἑ. 6.,ὄ (8 ἰδ (Π αν οἵ ἔ οὐϊδιίιίοι. 

4 γον, 2, ΜΙ} : 0Σ ἃ δἰ ἢδὺ οοησίΓυςιου οὔ ν, 800 Εχ. χί!, 8. 

δ ὕεγ. 6. ΛΊΧΘ ; οὐ τδῖ5 τϑὸ οἵ (9 1ηδη. βῦα, ϑοιωρ, Εχ. χἱ!!. 8; χχ. 8. 

4 γος. 6, ΤῊο δηείουι ἔοτπι ΔΕ) ἰδ Ὦθτο οἤδηροά [ἢ ἴθ ΜΆ353. δηὰ ἴῃ (6 δι. ἴο (8) ἰδίοι Με 1. 
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7 [δ οὈ]αἰϊοη Ἷ. Απὰ 1 τῃγ οὈ]αίίοη δ 8 τηρϑαϊ-οδδσίηρ [οὔδυίηρ δ6 δὴ οὐ] διϊου 
δαΐεῃ ἴῃ ἴμΠ6 ἔΥγΙηρ-Ῥδη [ὀοϊοα ἴῃ {π6 ροί7], 10 888}} θ6 Ἰηϑδάθ οὔ ἢπο θοὺυγ σι} Ο1]. 

8 Αμπά ἴδοι 888} Ὀγηρ [86 τηραϊ-οὔδγίηρ [Οὐ] ομ᾽] ὑμδὺ 18 τἸηδ4θ οὗὁὨ ἰζθ8θ ἐῃϊηρ 
υπίο [Π6 ΓΠΟῸΒΡ : δηὰ ψ θη ἰδ 18 ργθϑθηΐθα ὑπΐο ἔμ6 ῥγίθϑί, μ6 888}} Ὀσίηρῆ 1ὑ ἀηΐο 

9. {86 αἰΐασ. Αμὰὰ {ἐμ ργιδϑῦ 88}}] ἴφο ἔγομηι (6 τηϑαί-οβδυίηρ; [ΟὈ]Δ[10η5] 8 πηοπλοσί 8] 
1μοτοοῦ, δηα 814}} Ὀυση ἐξ ἀροη [86 Δἰίδε: ὑ ὦ δὴ οβδυείηρ τη816 ὈΥῪ ἤγο, οὗ 8 βιυϑοί 

10 βδανοὺγ υπηΐο (ἢ6 ΟΡ. Απά δαὶ νοὶ 18 οἵ οὗἉ ([Ὠρ τἸηϑδί -οδυιηρ [Οὐ] ἰϊοηἶἾ] 8λαϊ 
τς δὲ ΑΔΙῸΒΒ δπά 8 βοῃβ᾽ : {έ ἐϑ ἃ ὑΒ'πρ' πιοδβί ΒΟΥ οὗὨ ὑμ6 οὔἴδβιτίηρβ οὗ 86 1.0Ε} τηϑαθ 
11 Ὁγ ὅσο. Νὸο τηραί οβδείηρ [ΟὈ]αὐ]οπἶ], Μ Ὡ]Οἢ γο 8841} Ὀσίηρ υπίο {86 ΙΖΟῈΡ, 884}]} 

θ6 τοδάϑ ψ] Ἰθᾶνθῃ : [ὉΓ γ6 888}} ὈΌΓΩ ὯΟ ΙΘΑύΘη, ΠΟΓ ΔΩΥ͂ ΒΟΙΙΘΥ͂, ἰῃ ΔΗΥ͂ ΟΥγΪηρ; 
12 οὔ Π6 10ΕὉ} τηϑιῖο Ὀγ ἔσο. Α8 ἴον 86 ὁὈ]δίίοη [4.8 8δῃῦ οἴογιηρ"]) οὗ ὑμ6 ἢγδὺ- ἔγα 8, 

γ6 5}8}} οὔδυ (βϑὰ πΐο (ῃ9 Ζ0ΒὉ : Ὀαυΐ ΓΠΘΥ͂ 888}} ηοὺ Ὀ6 Ὀυγῃῦ οἢ {Π6 4108 [ὉΓ 8 
18 βνυϑοῖ βασοῦῦ. Απά ονθ 

88} (οι βοδϑοὴ σι 
18 γ ἀοά ἰο θ6 Ἰδοκίῃρ; ἔγομχ (ἢ 

14 τῃοὰ 84} οδδυ βὲ].}. Αμὰ ᾿ξ εἶ 

ΟΡ] οι οὗἉ [ΠΥ πηρδαί-οἴδγίηρ [οῇδσγίηρ οὐὗἨ [Ὦγ οὈ] δ ]οπ5] 
{; ποῖύμοὺ Βῃ8!0 μου βυδν [ῃη6 88] οὔ [86 οονθηδηΐ οὗ 

τηθϑί-οἴδυϊηρ [ΟὈ] 105]: ψἱ ἢ 411 Ὁμῖπ ΟἸδΥΙηρΒ 
οι ΟΥ̓ Γ 8 πηραὶ-οἴἶδυίηρ [8ὴ οὈ]δίϊουϑ)] οὗ ἐγ {60} 

Βυϑυ- γα 5 ἀπο ἴπ6 ΓΟΕΡ, ἰδοὺ βμδὶῦ οἵδυ ἴῸγ [86 τηορϑί-οἴἶδυϊηρ [δὴ ΟὈΪ δ ]οη ] ὁ 
{ΠΥ βγβὺ ἔγυϊβ, στθθ ΘδΓΒ οὗὁἨ οοόγὴ [ρτϑ1}}}] ἀγὶϑα [τοβϑίθα"}] Ὀγ {80 ἤγϑ, θυθιν ΘΟΤΏ 

15 [ᾳταϊη 9] Ὀϑδίθη ουΐ οὗἉ 1011} ὁΘδ185. Αμπα (που 8Β}8}0 ραΐ οἷ] ὑροι ἴῦ, δῃὰ με {γϑηΚίη- 
16 οϑηβα ἱβούθοῃ : 102 8 ἃ τηοδί-οβδυίηρ [δη ΟὈ]αἰομ]. Απα {Π6 ῥγίοϑδῦ 8 

{Π6 τηριλοτδ)] οὔ 1ἰ, ραγέ οἵ [86 Ὀαδίθη οοσῃ 
811 Ὀυτῃ 

100] τΒογοοῦ, δῃὰ ραγέ οὗ (86 οἱ!. 
ἐπογοοῖ, τι 411 ὑλ6 ἔγϑῃ κί ποθηβθ ὑμογεοῖῦ: ἐξ 18 δὴ οβογίπρ τηδάθ ὈΥ̓͂ ἅτο υπΐο [89 
ΚΡ. , 

ΤΎΥ͂οΣ. Ἱ. ΩΤ 2, ἀοτίνοὰ (ἀοδϑηῖτβ, Βποτοὶ) ὕτουι ΓΤ Ἴ, ἴο 0] ἀρ, δηά Ἰητρτοίθα ὑγ Μαϊπιοιίἀοα, ΚποΘΙ, Κα] 

δηἃ οἰοῖ οὗ ἃ ῥοΐ οὐ Κοξεῖο ἕος ῬΟΙΠΏς ;-- πα ἄθορ νϑϑθοὶ στ ἰδ 16 ἴον Ὀοϊ παρ ΒΟΌΣ δοὰ οἱμὸγ δυῦϊδίλῃοοβ ἱπογοῦ Ἀγ. 

8 γοτ. 8. “0}}λ ἴῃ ΗΙΡΆ. ἐδ ἤδσὸ υδοὰ δὸ [9 οῃηδβαποϑᾶ, ϑοοοηά ρονγοσ οὔ  Ἵ ἐπ ΗΙΡΆ. δ ἴῃ ὅοχ. χχχ. 21." 1δηρθ. 

δον, 12. ΤΏ Α, Υ͂. [5 οἴῃ σῸ ΔΕΙ͂ πηΐογιπηδίο : [5 οἴαυδο ῥἱδί ΠΥ τοζοτγα ἴο [6 Ιδαυθη δὰ ΒΟΠΘΥ͂ οὗ γοσ. 1]. 

10 ψοχ. 14, ΟΥ̓ ἰδ ἴῃ 1.18 ςΟΌΠΕΊΓΥ 80 ΚΘΏΘΓΑΙΙΥ υπάοτεϊοοά οἵ τη8126 ἐδαξ ἰξ βθοπδ Ὀοξίος ἴο δΒυυρπεϊζαο [86 τοῦθ ζϑῃογαῖ 

ΤΣ χω τς δνυ δῶ ποι βυἴδοϊ ΘΠ} αἷνϑ ἐμ βθῆϑὸ οἵ "37 5 -γοαοίοά, 
8 ον, 16, ἘΙρμίθϑοι Μ58, δὰ [89 βὅση ΠΟΘ δρδίη, 89 [ἢ γὸΣ. 6, τοαῦ δ) ΓἼ. 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῺ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

Τδο ΟὈ]ΑιΙοΠ, ΟΥ το - Οἴου, πδίυγα! ν 70]- 
Ἰονβ Ὡοχί δέϊοσς ἰμθ Ὀυτγηί-οοτίησ, Ὀθολιδβο ἰΐ 
ἍΤΆΒ Ὁ50.8}}7 8ὴ δοοοιῃρδηϊτηθαί οὗ ἰΒαὶ οδοτγίης. 
ἸΤδαὶ ἴι ͵ὰ8 ἸΠΥΑΓΙΔΌΪΥ 80 888 Ὀθοη οὔοη πιαΐη- 
ἰαϊμποὰ (Οαυΐταῃ, Βάῃν, Καυγίζ, εἰ6.), δὰ ἰη- 
ἀεοὰ ἰΐ ψὰ8 δἰνδυβ οἴἶδγοα, δηὰ δἷ8ο ἃ ἀτίηϊς- 
οἶδεν, τ πιοϑὶ οὗ (86 οἶοῦ βδου ῆοθβ (Νυπι. 
χγν. 2-18); Ὀυὶ ἔτγοπι (8 οΟὨδρίον σἱτὰ νἱ. 14, 
δὰ πιὰ Νπι. ν. 1δ, ἴἪ ἀρΡρθδῦβ ἐμαὶ (ἢ 6 ΟὟΪ4- 
ἰἴου πεΐρῦ ὃ6 οὔοτοα δβοραγδίοϊγ, δἰϊπουχὰ {116 
ΤΟΔΒΟΏΒ ΙΥΘΏ [Ὁ (818 ὈΥ̓͂ Κα] 86} ποοὰ ποὶ ὉΘ 
δατηϊιιθα. [{ἐ ἱ8 4180 δββοοϊδιϑἃ σι (86 Ὀυτηῖ- 
οἴοτνίης ἴῃ (06 ρσΟΠΘΓΙΠΥ οΥ͂ [8 δἰ χηϊβοδίοα 88 
ορροββὰ ἰο (86 τῆοτϑ δρϑοΐδὶ οβογίηχβ τ ἰσἢ {ο]- 
ἴον. [Ι͂δῆρο: “11 εἰχηϊῆοβθ ποὺ 80 τρυθἢ τέϑίσ- 
παίϊοη ἃ5 σίυϊπσ, ΟΥ ἃ τοίμγπ, ἰῺ ἐδ 6 Β6Ώ86 οὗ 
ΘΒΙ]ΠΠκ6 ὑμΘ ΚΙ] 688, τοδὶ κηδίϊίοη οὗ [16 βὰρ- 
Ροτί οὗ ᾿ϊές, οὔ (ἢ. θη ὗοΥ πιθοῦ οὗ 116. [18 τηοιῖντο 
6 ποὲ ἰμτουσὰ ἃ αἀἰνὶπο ἀθιηδηὰ 88 86 ρϑυἤογηι- 
ΔΏΟΘ οὗ ἃ ἀΌΪΥ ΟΥ 8 ἀονί, Ὀὰϊ (μτουσὰ 8 ἰη- 
διϊηοσίϊνο ἀρδίγο οὗ σοι ηΐοῃ 18 ΦοΒΟΥΔὮ. 

Ηδησο ἰξ ἰδ Βογθ ἱπάθοὰ ἐμ βου], 2232), (μδὶ 
Ὀτίημϑ (860 Βδοσγίβοθ, ποί {6 Ὁ νὲ 88 πὶ {06 Ὀπτηί- 

οἴἶενίης : δῃὰ ἴῃ βρίίε οὗ {16 στγταπιπμδίϊοδὶ δαυϊ- 
γΔΊΘΏ66 ΟΥ̓ ὈΟΪῚ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΏΒ, γ͵{΄Ὸ τησϑὲ ηοἱ ΟὈ] 16- 
ταῖθ {818 αἰβιϊποίιου. "ἡ Τὴ πογὰ ΤΙΣ 1186] 
οΥἶ αἰ πδΥ πιθδπ8 8 Ῥγοϑϑηΐ τυ ἢ τ Εἱοα 006 866 (8 
(ο οὈϊδίη ἰΠ)9 ἴδγον οὗ ἃ βυροσίοσ (6 θη. χχχὶϊ. 21, 

22: ΧΙ. 11, 1δ, οἴ6.); ἐθῃ κατ᾽ ἐξοχήν, Ἡδδι 
ἰ8 ῥγοϑοηϊθὰ ἰο 6οἂ, ἃ βδαογσϊᾶοο. Αἱ ἔγβι ἰΐ νγγ8ϑ 
ιθθὰ δ] ϊκο οὗ ἐβὸ Ὀ]οοὰγ δὰ (86 ἈΠΌΙΟΟαΥ βδογὶ- 
66 (θα. ἰν. 8, 4); Ὀυΐύ υπᾶϑνρ {μ6 ἰὰν ἱΐ 18 
γοϑίγιοίθὰ δΌβοϊαἰ οὶ ἰο Ὀ]οοα]658 οβδοτίηβ. Τ} 

[11 οχρτγοβδϑίοῃ, 88 ἰῃ υογϑ. 1 δηὰ 4, 18 131 " 

ΤΠ), ΧΧ. δῶρον θυσία, αἰϊμουρσὰ οὗνθη οἱ ἐμ 6 
τι" . . 

δῶρον οὐ θυσία αἸοῆο. Βοδίάἀ685 {0 κἰπἀδ8 οὗ Ο0]6- 

ἐἷοι τηϑηςϊοποὰ ον, ἔθ ογο 66 ΟΠΘΓΒ, 88 89 
Βιθν-Ὀγοδὰ δηὰ [86 ᾿66]ουβγ-οὔοτίης. ὙΠ 
(μο86 θῃμυπιοταιθα ἴῃ (δ 8 ΘὨΔΡίΘΥ 88}0 Ῥγὴ5 8] 88 
ἰο 6 υδβοὰ (τον. 18) δηά οἱ! (τοτβ. 1, 4-7, 16); 
δηὰ πυιῖι ἰμο89 οὗ δουγ δηὰ ρσγαϊῃ, ἱποθΏθ6 480 
(τοτβ. 1, 16). 

ΟἿΪΥ 6 Ββαπάξυϊ οὐ {μιὸ80 οὈϊδίϊουβ γγὰ8 ἰο Ὁθ 
Ὀυγηὶ ὕροὰ 116 αἰίατ, 86 τοϑὺ Ὀθίης οδίθῃ ὈὉΥ͂ 
189 ρτίϑβίβ ἴῃ “8. ΒΟΙΥ ρ͵δοθ." Τ716 οὈ]δίίϊοι οὗ 
ὈΠΡΥΘΡαγοα δουῦ οὐ οὗ βοῦν δἰ πρὶ πιϊηρ]οὰ 
αὶ! οἱἱ (νἱϊ. 10) τ ἰμ:6 δοιηπιοῦ ὈΓΟΡΟΓΙΥ͂ οὗ 
{89 ρῥγἱϑβίβ (τοῦ. 8); τ μῖ]6 (μαὺ τυ ἱ οι 88 οοοἰκοᾶ 
Ὀο]ουρεοά ἰο ἰδ οδιοϊαιίης ρτὶθδὶ (νἱϊ. 9, 10). 

-«Ἤ1Π6 (6 Ὠϊ]οοῦν 8βαονὶθοθ ἰβ ἰο 0 ρΡυτὶ θά 
οὗ ἰι8 ἀποϊθϑη ρονγίϊοηδβ, ἱμη6 ὉΠΌΪΟΟΑΥ βδουὶῆσθ 18 
ἰο Ὀ6 δηγίοβοά ὉΥ ἰδ δαβϊιϊοπι οὗ οἱ, ἰΏὭσΘΠΒΘ 
δηά 8βε]ἴ ; ὦ 6. η0 Θη]ογπιοοὺ οὗ ᾿ἰἴο ὈΘΟΟΙΠ6Β 6Π- 
τίομβοα απὰ ῥγοϑογγοὰ οἷϑδῃ ἸὩγουρῆ βρίγὶϊ δηά 
(Ὠτουχὴ ρυδυον, δπα οϑρϑοΐδιν (μγουρὰ (6 βδ]ῖ 
οὗ {π6 σονγϑηβηί---ἰΒγουρσῃ (86 ματα. Βρ᾽ εἰ] ἀΪ8- 
οἱρὶἴπὸ νυν αἰοὰ Κοορδ ρᾷγο [80 ἀϊνίπο ἔθ} 10 Ὑ Β}ἷΡ. 
ἴῃ ἰἰ8 πδίατο 9 4“ τηοϑ -οἴογίη ς᾽" [ὈὈΊΑΠΟΒΙ 18 
ΟἸΟΒΘΟΙΥ τοὶδιθά ἰο [80 Βα νι οῃ (ΟΣ, Ῥ6800) ΟἾἿΖΟΣ- 



80 ΓΕΥΙΤΊΙΟΥΒ. 

ἴηχ; γοὶ ἐπ Ἰδαίου Β88 τϑίθγθῃμσθ ἰο (8.9 Θῃ͵ΟΥ- 
τιοηΐ ΟΥ ἀ681Γ8 ΟΥ̓ ἈΠΟΟΙΠΏΙΏΟΠ ὈΓΟΒΡΟΥΙΥ, 8116 
{86 ΤΌΣΟΥ ΤοΪαί68 ἰο (86 Θη)οΥπθηϊ οὗ υϑυ8] πὰ 
υϊοῖ οχίϑίθησθ. 786 τηθϑι-οἴδοτί πρὶ δι] τΐ δύ 8 
ἐπ (89 Βῃον-Ὀγοδα (ἔχ. χχυ. 80; ἴ[μογ. χχὶν. δ).᾽ 
Τλημο. “ἴῃ 8}} 1.680 ὁ84868 (ῃ9 βιδοῦοὰ σῆδγϑο- 
ἰογ οὔ ἐμ 6 οἴἶογτίρ νγὋὁ8 σοηγογθα ἢοὺ ΟὨΪΥ ὉΓ ἰΠ6 
δὰιηϊχίυτο οὗὨ οἷΪ, (86 ἰγρ6 οὗὁἁ ΒΟ  Π6859 δηὰ βδῃο- 
ιἰδοαίίοη, (86 δἀαϊιίοι οὗ ἔγδῃικίησθηβο, [86 διῃ- 
Ὁ]ο6αι οὗ ἀογνοίϊου, 8πα [Π6 .86 οὗἁ βαῖΐ, 9 δρϑηὶ 
οὗ Ῥγοβογναίίοη, δὰ ἐμβογοουο οδ 1] θὰ “1886 86] 
οὗἩ πο οονοηδηϊ: Ὀαΐ τηογο ἀϑοϊ θα] βι}}} ὈΥῪ 
(πο τἰχίᾳ ῥγομι δἰ (ἴοη οὗὨ ΒΟΠΟΥ͂ δὰ Ἰδαῦθη, Τ6Ρ- 
χοβοηίϊης ἐοσιηθηίδίϊοη δηὰ οογγυρίΐοη, ὈΥ (λ9 
Ῥοτγίΐοη ἀονοιοα ἰο ὅοα δοὰ Ὀυτηΐ ἰὼ ΗΪ8 ΒΟΌΟΥ 
88 ἃ “ἸΠΟΙΟΥ Δ᾽ ἰ0 ὈΓΐπς ἐμ 6 ΜΟΥΒΕΪΡΡοΣ ἰο Ηΐδ 
κτϑοΐουιβ ΓΟΙΔΘΙΊΌΥΘΏΟΘ, 81 ἃ 891}Υ ὈΥ ἴΠ6 ἰΠ)π6- 
ἐϊοα ἰο ἴοατο ἰο ἰδ Ῥυίδθδίβ ἐπ σϑιλδῖη ον 88 
ταοϑὺ Ποῖ. Κα]ίβοδ. 

ΤΏτοο κἰπά5 οὗὨ οὐ᾽διϊοα ἃῦὸ ὮθγΘ τηθῃςϊοηρά, 
ἐμ Βοοοπά οὗ πνὶοῦ δὰ (γ6α γνανίθι 985: 1, ΕἾπΘ 
βοῦν πῖϊ ὕγϑηἸθοηδ6 (Υ6γ8. 1--8); 11. Οδ]κ68 
ΟΥ ῬΑΒΙΓΥ : (α) οὗ υπ]οανθηθαὰ δακοβ ϊχοὰ πὶ ἢ 
οἷἱ δῃὰ Ὀεκϑὰ ἴῃ δὰ οὐϑὴ (Υ 7. 4), οὐ (6) οὗἁ ἰδίῃ 
ΘΔ Κ68, 880 υπ]θανοποα, Ὀδκοὰ δα ἐπθ ὈΓΟΚΘΩ 

᾿ ὯΡ δμὰ 01] ρουτοα οΥον ἴΠθπὶ (Υ6 8. ὅ, 6), οΥ (ε) 
οὗ ὅπο δον Ὀοϊ]οὰ ἰπ οἱ! (νον. 7) ; [86 ἀἱγοοίϊ οη8 
σοιτηοι ἰο 8}} {0} 086 γῶν ΐθι 168 ΟΘΟΌΡΥ Υγ6γ8. 8-10, 
με ΐϊο [086 ΘΟ ΘΟΥΒΪΏΣ 8}1 ΟὈΪ αἰ] 008 8.0 ἴῃ ΥΟΥΒ. 
11-18: 111. Ῥαγομβ θα Ἰκογθὶβ οὗ (86 ἔγδι-ἔγαϊιβ 
οὗ σταΐα ν[ἢ ἔΥΔῊ τἸ ΠΟΘΙ ΒΘ. 

Ι. Τὴ δγεὶ κἰηὰ οὗ οὐϊαιϊίοῆ. ὕοτα. 1--. 
Ψον. 1. Α βου]-Ξ8 ῬΟσβοι, ΔΩΥ͂ 056 οὗ ΟΠ 6 Γ 

ΒΕΧ. 

ἘΠῚ Θ βοα:-- Ὁ), ἃ ψοτὰ οὗ πηοοτίαϊα ἀοΥὶ- 
γαϊΐοη, Ὀὰΐϊ οΟἹΘΘΥΪΥ Ιηϑϑηΐϊης ὅπ ἤουτν, ψ86- 

80. 88 δβοραγαίθα ἔγοωι ἐμ ὈσϑΏ, ΟΥ 88 βἰ 6 

ἤτοι ἰδθ δοδυβορ ρϑυίϊοϊθβ. Τὴθ Κ'0ΧΓ. Ὦδγθ 
τοηάοτβ ρφρώγαπι, δὰ ἴῃ θη. χΥὶϊ. ὁ ἴ0 ἴθ 

Ῥυϊ ἴῃ δρροβίιἴοπ σα ΠῸΡ Ὁ ΝΌ. [ἐ 8 ῥσοδα- 

ὉΪ6 (μδὲ (818 οι νὰ 8 ΦΟΏΘΓΑΙΥ, οὔ ναί (866 

Εχ. χχὶχ. 2), δηὰ ἐμὸ υχχ, δ᾽ σαυϑ ὑγαπϑ᾽δίθ ἱΐ 

σεμίδαλις. ΤᾺ Ψαῖς. μ88 εἰπιίία, Γ᾽ ἄοθ8 ποὶ 
οοσὰν 'π οοπηθβοίϊοη τὶν (μ6 68] ουθυ-ΟὈϊδίΐοη 
οὗ ὈΔτΐου, Να. ν. 1ὅ. 

Ῥυῖ “τα Ἰσίῃοθηδθο τδβοσχοῖο.--- Το ᾿ποθῆ86 
ὍΔ8Β πο τἰχοὰ πιὰ ἴὴ6 δοῦν δαὰ οἱἱ, Ὀυΐ 80 
δἀάοά (δαὶ ἰὑ ταῖς ὍΘ ὙΠΟ τουιουθά νυνὶ {86 
“ Βδηάγ}᾽" νι ῖϊσἢ γᾶ (ακθη ἰὼ Ὀ6 Ὀυτηθὰ 10} 
(6 ἱΏσΘΏ8Β6 ὉΡΟῺ ἰδ6 αἰίδυ. ΕὙΔῺ κεἰ ΠΟΘ 86 ΜὙ83 
“4, σοβίϊγ, βοοί- 8} 6} [ηρ, 410 ὙΟΙΪΟΝ τσοδίῃ, 
(9 τ ΠΚΥῪ οχυάδίϊοῃ οὗ ἃ βγυῦ, υϑοὰ ἴθ᾽ βδογοὰ 
δατιὶ σαι ἢ 5 (Επιθτβι), δὰ 8180 [ὉΓ ΡῬυγροβθ8 
οὗ σογϑδὶ Ἰυχυνυ (Οδῃί. 11]. 6). 
ἰο αν Ὀ6θῃ ἃ Ῥτοαῃοὶ οὗ ϑουγοβίθση ΑὐδΌϊδ. 
[8 υ)80 ἴῃ 1Π0 ΟὈἸδιΐοπΒ Ῥσγοβοπίθὰ ψὶῖὰ 6 δῃϊ- 
Τη 8] ΒΔΟΣΙΠ9908 τηδί ἤδγο Ὀθ6ὴ ἰτηρογίδηί. Μαεαῖ- 
τροΐάοθθ (Ἄδοτε ΔΝεδοοὶ., ἸἰΌ. 1Π., 6. 46): 516- 
σίίσις αα ἐαπὶ ἰδ, ρ»γορίεν δοπίίαίεπι οὐογίβ 7ωπιὶ 
ἐρδιμδ ἐπὶ εἰ ἰοοὶδ, δὲ 70 ἐδί ἐς οατηὶδωϑ οοπι- 
δωδί. 

γον. 2. Αμπᾶ Β6 5881] ἴ6]κ0.--Το Α. Υ. 
116 186 ΗθΌ. 1θαᾶνε8 (86 δηϊδοοάθηϊ οὗἩ ἰδ Ῥγο- 
Ποῦ βοῦν αὶ ὑποοτίδίη ; Ὀυΐ ἰΠ6 Τάτ. ΟὨΪκ6- 
1οβ δῃά 86 ὕΪ,. ἅτ υπμάουδίθα!ν εἰσὶ ἰπ τθ- 
ἔονσίηρ Ὁ ἰο ἰμ6 ῥγσχίθϑι, 8660 Υἱ. 1δὅ, δηα ϑοΡ. 
8180 τ. 12, Τμὸ ἰγδηβϑίος οὗ ἰμ86 βδηαζῃ] ἔσγοιι 

11 ἰθ. οοηδίἀονοὰ 

(06 οδοτοῦ ἰο (δ ῥγίοδσέ τγὖᾶῆὸ γ͵δὲ ἰο Ὀυσπ ἱξ 
σοῦ ὰ ἤαγο Ὀ6Θὴ ἱῃσοηγνθηϊοπί. 

Ἐΐδὶ ἀπ]. ---ΟἸδΙΪγ δὲ (ἢ 6 Βαηὰ οοι]ὰ Βοϊά, 
δ ποί, 88 (6 ΒΑ ΙΒ δαγο ἰΐ, τὶ τἢ6 ἐαπ Ὁ 
δηὰ 11{||0ὸ δηρον οἱοϑϑά, ᾿Ἰϑανίης ἰὮγθθ ἤπζοσα 
ΟρΡΘθῃ. 

Ἰϑιμοσίαὶ. -- ΠΛΣΙΝ, δρρ θὰ Ομ] ἰο (δΒαὲ 
Ρδγί οὔ [86 ΟὈΪαιΙοη νυ ἷο ἢ 88 Ὀστηὶ ἀροὰ [ἢ 9 
Δἰίδν (γϑγβ. 9,16; νἱ. 16), ὁ ἐμ δογγεβϑροπάϊΐηρς 
Ῥατὶ οὗἨ [86 βἰη-οδοσίπρ οὗ δοῦν (γ. 12), οὗἩ 186 
ὁθα]ουϑυ-οὔδεγίης (Ναπι. ν. 26), δπὰ δἷ8ὸ ἰο (δ9 
ἔγϑῃ ΚΙ ΏΘΘΠ89 ρ]δοθα ἅρυῃ {86 Βδον-τοδὰ (χχίν. 
1), τ ΐο ἢ Ἰαϑὺ ψγ88 δἷδο Ὀυγτηὶλ ὑροὴ ἴθ αἷίδγ. 
Το ΧΧ, γομάθσ ὈΥ μνημόσυνον, διὰ ἰῃ6 ἔχζιυγα- 
εἶν Δρροδιίου οὗ τμαὶ νοσὰ ἰο 186 ρταγϑγβ βδῃἃ 
δ᾽ τὴ8 οὗἨ Οοτγπεὶ 8 (Αοἰβ χ. 4) ἔβτονβ ᾿ἰκδὲ ὑροπ 
μ0 βἰφηΐϊβοδιιοο οὗ (6 οὐ]αίϊοη, 
Δἢ οϑοσχίηβ τδᾶθ ΌΥ͂ 8τϊο, οὗ ἃ εὐσϑοὶ 

ΒΕΥΟΌΣ σπηἴο ἴΠ6 Τιοτᾶ.---ΤῊ 9 δδ πιὸ ὀχ ργβϑδίοι 
ΔΒ 139 ΔΡΡΙΙοα (ὁ ὑπ Ὀατηί-οἴονγίης, ἱ. 9, 18, 17. 

γον. 8. ΔΑμᾶ [δθ τϑιυηδῃῖΐ, εἴς.---35.0 ΤῈΣ 88 
(6 ΟἾἼἶΟΤΟΡ ψγ͵ὸ8 σοῃσογηθα, ἰΠ6 οὈϊδίίοα τγδϑ 82 
ν ΠΟΙ γ᾽ σίνοη ἰο ἐμο Ποτὰ 88 186 Ὀυτηϊ-οβενγίηρ ; 
ποίίης οὗἨ ἰΐ νγδ88 τοϑίοτοα ἴο ῃἷῃη. ΤΈΟΓΟ 5 δ᾽ 
αἰ δογθηοθ ἴῃ ἰμ6 τηϑΒοά ὈΥ ὙΒσΒ ἴὰ νγὰ8 ρίνθῃ: 
{6 Ὀυγηϊ-οἰογίηρ 88 τδΟΪΪῪ Ὀυγποὰ οχοορὶ 
(88 βἰκίη, νοῦ 8 ρίγθη ἰὁ0ὸ 186 ρῥνίοβδϑε ; [89 
ΟὈἸ Δίου δὰ ΟὨΪΥ δὴ δαπάΐι] Ὀυτηθά, ἱοχοίμοῦ 
ψἰ 1} 41 ἐὴ6 ᾿ἤσοηΒο, δα ἰδ 6 Ὀυ]Ϊκς οὗ ἰΐ τγδβ 6δοῃ- 
Β.πη6α ὉΥ 86 ῥγίοβίθ. 

Α ταῖπε πιοβὲ ΒΟΙΥ.--- ἢ Ρ ΘΡ, 11. λοὶν 
9 λοϊϊεδ. ΤἘ18 ἰδγπὶ 18 ΔρΡ᾽16ἃ ἰο δ}} βαουϊ δοϊδὶ 
αἰἴϊ8 ον ΟΥΘ ΒΟ ἀονοίοα ἰο αοἀ, γοῖ οἵ 
ΜΒΙΘΝ 8 ρατί ἯῸ8 σίγοη ἰοὸ Ηΐω ὈΥ Ὀεϊης σίτϑη 
ἰο Ηἰ8 ρυϊθϑδίβ. [{18 οὶ δρρὶ θὰ ἰο ἐἰμ6 Ὀυτπὶ- 
ΟἸοσίηθ8, ΒΟΥ ἰο [η6 ἈΥΙΘΘΕΪΥ οὈ]διίοηΒ (Υἱ. 19- 
28), ΠΟΥ ἰὴ ΔΗΥ͂ ΟΥΒΟΥ Βδογίβοθβ το Ὑ6ΓΘ 
ΒΟΥ οοηδυμπηοά ἀροη (86 αἸίασ, ΑἸΙ βδονυϊοοϑ 
ΜΓ Λοῖΐψ, δπὰ {μ6 ῬΏΓΑΒΟ τποδέ λοὶψ 8. ποὶ ἰο 
τοῦ ἰμο8θ ἰο Ὑ ὶ ἢ ἰ( 18 Δρρ]οἃ δα Βοὶ 16. 18 δὴ 
{16 Οὐ; Ὀυΐ 18 υϑοὰ ΟὨΪΥ ἴῃ τορδγὰ ἰο (Π)080 
τ ΐο, Βαυΐϊης 666 ΠΟΙ ἀσγοιϊοα, τὐϊχὰξ Ῥοϑ- 
ΒΙΌΪΥ ὍὈ6 ρογυογίοθα ἰο Οἶμοῦ 8686. ΤΒὰβ ἴὲ ἰδ 
υδοὰ οὗ μ6 οὐαί οἢ8 (γοσβ. ὃ, 10; υἱ. 17; χ. 
12) οὗ βποῖὶ οὔ ἰδ δἷη διὰ {γϑβρβεβ- οἴου ἢρ8 85 
Μ6ΓΘ ποῖ Ὀυγηοα ψὶϊβοαῦ [86 σϑΡ (ν]. 2δ, 239: 
Υἱἱ, 1,6; χ. 17; χίν. 18: Νυ. συλ. 9), δυὰ 
οὔ (ὴ9 διον-Ὀγοδὰ (χχῖγ. 9). 148 υ80 18 δ πὰ ΣΡ 
ὙΠ ΔΡΡΙϊΙοὰ ἰο ΟἶΒοῦ τη 8 ἰδ 58οΥ] 668 : 
ἰῆ8, Ἔχ. χὶ. 10, ἰἰ ἰβ υϑοα οὗἩἨ (0) Ὸ6 Δ΄ ὰγ ἷπ 60Π- 
ἰγδαϊβιϊποίϊοι ἰο [89 ἱδΌοσδοὶθ ποσὶ 18 σ8]16 
λοῖψ (γ6 ». 9), Ὀθοϑδθ {Π6 Δ᾽. τγδ8 ἰδ ἰ0 6 
ξυδταοὰ ὕγοῃ ἰδ ἰοσοῖς οὗ (6 Ρθορῖθ, τὰ }]6 
{Π6 70 ἯΆΒ ὯὨ0 ἀδῆμονῦ ἰῃ τοχδγὰ ἰοὸ (6 ἰδ ΌΘΓΠ ΘΟ] Θ 
ῬΤΟΡΘΡ, δίῃσθ ἔπ Ὺ σογὸ Γοτ ἱἀἄθη ἰοὸ δηῖορ ὶ δὲ 
8}} (οορ. Εχ. σχίχ. 87); 80 (86 ἔϑγτω ἰβ δρριὶ δὰ 
ἰο ἰδ βδοσοὰ ἱῃοθῆβθ (ἔχ. χχσχ, 86), διά ἰο αἹΪ 
οὐ͵οοίβ ἀονοιοὰ ὈΥ τον, ΒΘ ΠΟΥ ΠΏΔὴ ΟΥ Ὀδδεὶ 
ΟΥ βεϊὰ (χχνὶ!. 28). Τμὸ ρῬδγίβ οὐἁἨ 411 ““ τηοδὶ 
ΒΟΙΥ᾽ Β8ου] ῆοθβ τΒῚΟῺῚ ὝΟΙΘ πο ρμ]ησοἃ Ὀροὴ 
86 Δ᾽ τηυδίὶ Ὀ0 θαίθῃ ὈΥ {Π6 ᾿γἱθϑίβ (ἢ οτηβοῖνοα 
ἴῃ ““8 ΒΟΙΥ ρμἷδοθ᾽ (υἱ.. 26; υἱΐ. θ; χ. 17, οἱο.) : 
δηὰ (818 ““ ΒΟΙΥ ΡΪ8Δ066 ""---ποὶ {16 ΒΔΠοίΌΔΓΙΥ ἐἰδ6 1 
-οὑὶἰθ ἸΏΟΡΘ Ῥδυ συ ] ΔΓ ἀοβογι ἃ (νὶ. 26) 88. ““ἴὰ 
89 σουτί οὗ (16 ἰΔΌΘΤηδΔοΪο οὗ [ἢ 6 ΘΟ τορι ι," 
δᾺ ““ Ὀο5146 ἐμ Δ|γ᾽᾿ (χ. 12). Ἡογθαβ (89 
ῬΓγϊοϑίβ᾽ ρογίΐοῃ οὗἨὨ οὐδὸν βδοσῇοοβ τοϊρμί ὃὉθ 
εἴα 18 οἷν ἴδια] 98 ἴῃ ΔΩ ““οἸθ8Δῃ Ρἷδοο᾽" 
(σ. 14). 



ΟΗΑΡ. 11. 1-16. 8] 

11. Το δοσοπὰ Κἰὶηὰ οὗὨ οὐΪαιΐοη. Ὑογ, 4-18. 
ΤἘμΠ15 ἱποϊυἀραὰ βουσὶ ψαγίοίϊθβ οὗ οδῖίζοθ ΟΥὗ 

Ῥδδίσυ 8}}] ρσγερδγοὰ ἔγοιῃη δ: δοὺυγ δηὰ π|ῖ|1}} οἱ, 
νυὶ νιϊῃουῦς ἔγϑῃϊκὶ Ὠ6ΘΠ 89. 
() ΤῊ ἢἤγβί υδυίοίυ, υϑν. 4. 

Θ᾽. 4. Βαῖϊσθῃ ἱπ ἴ.09 ΟΥΘΩ.--- 3 18. δῇ 

οὐϑῇ οὗ δὴν [εἰπά, Ὀυΐ τπησδὲ ὮΟΓΟ θδὴ ἃ Ῥρογίδ- 
ΌὈΪ6 οΥ̓ΘΏ, ΟΥ ΤΑΙ ΠΟΥ ἃ ἰαῦρβο οδυίβοη ροΐ ΟΥ 81, 
Βυ.0ἢ 88 8 8.1}} ἴῃ 189 ἴῃ (86 Εδϑὶ [Ὁ Ὀακίης 
οαἷςο 8, Β0ΘὮ 88 15 τπηθηὐϊοηθὰ ἰη χὶ. 86 88 ΘΔ Ρ8})]9 
οὗ Ὀεοΐῃρς Ὀτοίσθη ; ἰδὶβ τὲ ποοϊθὰ ὮὈΥ͂ 8 ἢγο 
ἰπδ]ά 6. 

Οαϊτϑα.--- ΠΣ ΤΊ ἤσοιῃ γγ--ἰο ὯΘ Ῥογήοτγαί οα, 

Α (Βίοις Κη οὗὨ οδἷζο ρίογοοἃ τῖϊ ΠΟ]68 δίϊεν 
ἐμὸ δϑιϊοι οὗὕἤὨ οὐνῦ ὈΔΊΚΟΓβ᾽ Ὀἰδουΐί, Τ686 ἬΘΓΘ 
ταϊχοὰ ἃρ τἱϊ οἱἱ Ὀοοτο δαϊκί πᾳ. 
ὙΝ αἴοσε---ἴγουλ Ῥ) γΞξίο ὅδαί ογ δρτεαά ουἱ (λίπ, 

ΤῊΪ5 ἀϑηοίεβ ἃ ἰ πα οὗ οδκθ ν6}}] ἀοβονί θὰ ὉΥ 
φαΐεγ. [Ιὶ ἴδ οὔϊοη οοοϊκοἃ ὈΥ 86 ΑΥδὺΒ οὐ ὑδθ 

οαἰδίαο οὗ 8 βδῖωηθ γϑδϑϑοὶ ἷἱῃ πμϊοὰ (ἢ 6 ΓῚ πὶ 

ΔΙῸ Ὀακοά αἱ (89 δ81ὴ6 ἐἶΐπιΘ. “Τὴ6 Οἱ] ν88 80- 
ῬΙϊοὰ ἰο {π686 δύνου ὑπὸ} Ἧ6ΥΘ Ὀαϊκοὰ, 

(δ) Τὴ βθοοπὰ υδυϊοϑίυ, τϑῦβ. δ, θ, 

γον. ὅ. Ιῃ ἃ ῬδΏ.--- ΠΤ Ὁ. Αὐἰδογὶ- 

ι1686 ἀἰθοτ δὲ ἰο βίο ἐδῖ8 ἷθ ἰο Ὀ6 υπάογβίοοα 
88 ἴῃ {Π6 ἰοχί οἵ 80 Α. Υ. οἵ 8 ἔργίηκ- Ῥδη, ΟΥ̓ 88 
ἴῃ (η6 τηδτρίη οὗ Βαϊ ῥ]αίθ. Τὴ ΤΧΧ, τρηοΓ 
τήγανον 16} ΒΘ 8 0 6 ΘΑΠΔΙΪΥ ρῥογροϊυδίοα 
ἴῃ 80 ἴγοῦ ΓΓΥΪβ- 808 οὗ ἐμθ ΟἿ ΌΥ]68 οὗὨ Αἴτγίοα, 
δηὰίθο ϑαγί ΒΘ ῥ]δίββ οὔ ἰδ Βοάἀουϊΐηβ οὗ [86 
Ἐδδὶ, ὈοΐΒ Ὀοΐης ο8]164 ἐαγοη. Τθ αἰδιϊ ποιοῦ 
οἵ ἐμἷ5 ταῦ οἱγ οὗ οὐϊαϊίοη ἤγοιι [86 ἤοτον ννὶ}] 
ὍΘ ΤΏΟΓΟ Ἰηδτκοὰ ἸΓ ΝΘ ΙΔΑΥ̓ πηδογϑίδηα ἱἰὶ οἴ 
7ρίεα οδ1κ68, Δοοογαϊηρ ἰο [86 ἰγαηϑ᾽ἰιΐοι οὐ [9 
Α. Υ. 'ἰὰ 1 Οῃγοῦ. χσχὶϊὶ. 29θ0ὡ ΤῊΐβ τῶθ Ὀοΐῃ ἰο 
Ὅ6 πηδάθ ὉΡ νψἱὶ ἢ οἱ, δῃὰ ἰο αγὸ οἱ ρουγϑοά οῃ 
ἦι δον ἰὺ νγὰϑ σοοϊεθὰ απ ὰ Ὀγοΐζθη ἑῃίο ρῥΐθοθ8. 

(ε) Τἴδο (Βἱγὰ ναγὶ ον, νοῦ. 7. 
γον. 7. Βοὶϊϑᾶ ἐπ.8ἃ ρΡοί.---ΤῊϊΐθ 16 δῃοί ΠΣ 

ὙΔΥΪΘΙῪ δὰθ Ὁρ ψὶ Οἱ δπὰ Ὀοϊ]οἃ, ῥοῦ Ρ8 
Αἶ80 ὈοΪ 64 ἰη οἷ]. ὕβϑηζθ ποίθϑ ἐμαὶ τοὶ ἢ ΘΔΟΘὮ 
δυοοοθϑίτα δάυδηοθ ἴῃ (6 ἴογι οὗ (9 οὈϊδίίΐοη 
«4.0 δΔαάϊιΐοη οἴ [6 οἱ] βϑοιῃβ ἐο γίβϑο, 88 ἱΥ (88 
γαγγΐης στ ὰο οὗ βρ᾽ γἰία4] 11{8 τῶβ ἀἰδβιϊη χα ΐβ οα 
ἘΥ [88 σοπδβϑογαίΐοη οὗὨ 1168 οῃἸογωθηῖί. (8:69 
οἷ}, Καοῦοϊ, 808.) Βυὶ πτουσποαΐὶ ἐμ6 οἱϊ οἵ 
ἐποὸ βρὶοϊν ἰθ (16 ῬΘοΌ ΔΡ ΟΥ Δρρτορτίδίθ τἱίδὶ 
6556 η060 οὗ (9 ΟἤΘΥΙὨς;, ΘΒ ρϑοΐδ!ὶν ἰπ ἐδ 6 Ὀατηί- 
οδεντίης δπὰ {Π6 ὑπδη- οὔογίης, δὰ ΔΌΟΥΘ δ}} ἰὼ 
(86 βδοῦῖ ἤοθ οὔ (η6 Ρυϊθβίβ.᾽ 

Ὀιγθοϊϊοη8 σοηπλοη ἰο Ὀοΐα ἐμθ89 γτατϊοίϊθβ οὗὨ 
ΟὈ]αϊΐοη. οτβ. 8:-10. ΤΏ 660 βοδιοοὶν αἰ οσ ἴσοι 
186 αἀϊγοοιϊ οΩΒ ἴῃ τ τβ. 2, 3, ὀχοδρὶ ἴῃ (86 οἱχἑἱβ- 
Βῖοῃ οὗ ϑ ἱποθῆβο Ὑΐοβ τἯὯαϑ ποὶ ὑβοὰ στ ἐδ 6 
οοοἰκοὰ οδ]αἰΐοη. ΤῈ [5 ὉΠ ἴὰ τὸσ. 9 888 

86 8818 Β0η80 ΨὙὶΠῈ (86 15 Υ3Ρ οὗ νοῦ. 2 
(σοι. ἰἰϊ. 8 νὰ ἵν. 8, 81, 86: δπὰ ἱν. 10 στὰ 
ἦν, 81], 85), δηά τηϑϑῃ8 δἰ ρὶν το ᾿ἰἶ ΟἿ᾽ ἰδ 6 ρατὶ 
ἰο Ὀ6 Ὀυγποὰ. [0 ἀοθβ8 ποὶ ἀοποίο, 649 ἰδ Εϑδὺ- 
Ὀΐη8 δηἋ οἴἤθγβ δϑϑϑογί, ΔῺΥ βρϑοὶδὶ ψαυΐηρβ σ6Γ6- 
ΙΩΟΉΥ͂. 

γογβ. 11-18, ἀθῃοταὶ ἀϊγθοιΐοηϑ δοποογπίηρ δ]] 
οὐϊαιἸ οὨ 8. 

ὯἼ26 888}} Ὀπτ ὯΟ ἰθανθΏ, ΠΟΣῚ ΒΏΥ͂ 
ΒΟΙΘΥ.--- ΤΏ 080 ΟΓΘ ΒΙΣΓΙΟΟἾΥ ῥγοι ιθἃ 848 οἵ- 
ζοτίηκϑδ ἰο 6 Ἰαϊὰ Ὡροὴ [6 δῖα, Ὀὰᾳΐ πο ζοΓ 
ἔδοθο οἴἶοτοὰ ἰο αοἀ ὮΥ Ὀοΐης κἴνγοι ἰο Ηἰὶδ 

Ῥγϊοδίθ; ἐππ8 (ΠΟΥ 816 Δ] οὐγοά ἰὴ υϑρ. 13, 1,68- 
ψοηοα Ὀγοδὰ ἰβ δἷδϑο γοαυϊγοὰ ἴῃ ἐῃ 9 ρθ866-Ον- 
ἴῃς ἰο Ὀθ υϑρὰ 88 8 εδυθ- οονίηρ (νἱΐ. 13, 14), 
δηὰ ἴῃ ἐἢθ Ῥοηίοσοβίαϊ ἰοᾶνθ5 ἰο Ὀ6 αν θα ὈΘΙΌΡΘ 
{86 Ἰοτὰ (χχὶϊὶ. 17, 20), δηὰ ΠΟΙΟΥ͂ 18 ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ͂ 
θηυμπογαίθα διθοης ἰμ6 ὅγϑι-ἴγυ8 οὔδογοὰ ὑπ δ Ρ 
Ηφοσοϊκῖδν (2 Οἰγοη. χχχὶ. δ). Τὰ γοδϑοη [Ὁ 
η9 ἀχοϊυβίοι οὗ (686 ἔγοιῃ ἰδ δ] (δ ὺ νγὴ8 ὑἢ- 
ἀουδιθαϊν ἐμοἷν Του θηϊη ΡΓΟΡΟΓΙΥ (ΤῸΓ ΠΟΙΟΥ͂ 
88 ΔΟΙΘΏΓΥ υδοα ἴπ (ἰ)6 ΡγΟΡδυ  ΐοι οὗ το ρ ΑΓ, 
Ρ)ίη. Ναι. ΗΪ8ὲ. χὶ. 15; σχχί. 48); ζοτηθηίδίϊ ου 
ὯδΔ8 ΘΥ6 Ὁ Ὀ6Θὴ Τϑοορηϊ:οα “485 8ὴ δρὶ ϑγῦοὶ οἴ 
{6 τον κίης οὗὁἨ δογτυρίϊ οι ἴῃ ἐπ 6 Βυϊηδη ποαρὶ ̓ἢ 
(ΟἸδΡ κι) Ὀολὴ ἴα δοτνγίρίατο (μυκὸ σχὶϊ. 1; 1 Οὐν. 
γ. ὃ; Θκα]. νυ, 9), δῃὰ διβοηρβ (6 δησίθηϊθ ζ6η6- 
ΓΆΪ (Α]. 66}}. Νοοῖ. Αἰΐ. χ. 1δ), δ!ὶαὰ ᾿θῆηοθ 
γγ88 υπ58ι{8Ὁ16 ὅθ (ἢ 6 8}{87 οὗἩ 76 ον δῆ, ΔἸ Βουσὰ 
88 ΔυσΠΠΔΏΓΠΥ δον ΌΥ Βοοδαγὶ (Πίογος. Βὰ. 
Ἀοδοϑη. Πἠ{{, ». 894 6ᾳ.) οσοπίϊπυ δ! οογοα ἰο 
(9 Βοαίμοη ἀοὶιϊο8. ΗὈΠΘΟΥ τγἂβ 680 ὉΥ͂ (δ6 
δησίοηί ἐπίργργθίθσβ σΟΏΘΓΑΙΥ σοπποσίεα ν᾿ 8 
ιἰὸ ἀοἰξοῖδε σαγτπὶδ 80 ἀοδίγασίίνο οὗ (6 Βρὶτγίἰα] 
116. “18 Ἰεδύϑῃ δἰ βηΐδθβ δὴ ἱπσοηρβτυοῦβ ζ9]- 
Ἰονθδὶρ πῖτὰ (ἢ 6 τον], ΘΑ ΒΥ Ὀσσοπιίηςξ σοὨίδ- 
εἴοιιδ, νν ἷϊσὶι τηυδὶ Ὀ6 ὁχοϊἀ θὰ ὕγοιι (Π6 ῥτῚ ΘΒ} 7 
Το] ]οβὴΡ τὶ Φομονδ. Τὰ ΠΒΟΏΘΥ, οα ἰδ9 
Οὔδον Βδηι, εἰχηϊδοά ἴῃ σομίγδβί ψχῖιἢ 1Π}6 ἸΘΑΥ͂ΘΗ, 
89 ἀαΐμ Υ Θυ)ογιηθηίΐ οὗ ΘαἰἸἀγθῃ, ΟΥ ΘΘρΘοΟὶ ΔΙ ΠΥ 
ἰπίβηϊβ (188. υἱὶ. 16), δηὰ νψγῶ8 πὸ Το ἴον {19 
σοῃηπιμΐοη ΟὗὨἨ ρῥγίθβδι γ πη πὶ} Φοδονδὶ.᾽" 
[ῖμαηχο. 

γον. 12. Αα δὴ οδοιΐηβ.--Τὴ 9 δοῦβθ ἰδ 
Ῥ δἰ γ δαὶ 816 Ἰοανθη, ἑ. 6. δ ἰης πιδαὰθ 
γΐ ἢ Ἰρανθη, δῃὰ ὨΟΏΘΥ ταϊρῃΐ ποὺ Ὀ6 Ὀυτπρὰ 
ὍΡου (86 ΔΙίδν, (ΠΟΥ 670 γοῖ δἰ] ον 8Ὁ]9 88 οὔεῖ- 
ἰηρ8 ὃΥ ἤτγβι- ἔγυ 8 ἴο 6 δομϑυπιοᾶ ὈΥ {Π6 ρὈγὶθϑι8. 

γεν. 13. ΤαΐΒ νοσβὸ χίνοϑ αἰγοοίοη8 ΔΡὈ]1δ8- 
ὉΪ6 (0 811 οὐ]αιΐοηϑ, δπὰ ἰῃ ἴδοὶ ἰο δ᾽] ββογὶ ἤσθ8. 
89 δ8ὶῖ οὗ 1896 οονϑῃϑδϊ οὗ ΤΥ Οοά.-- 
ΑΔ οονοηδηΐ οὗὨ βε]ῖ 18 84 ρογροίυδὶ σουθηϑηῖ, 
Νυῃηι. χυϊἱὶ. 19: 2 ΟΒτγοη. χὶϊ, ὃ: δὰ ἐμΐὶβ ὃχ- 
Ῥγοββίοηυ 8 βαϊὰ ἰο 6 8ι}}} ἴῃ 86 δηοης ἐδθ 
ΑΥΔῸΒ αὐ (8 ἄαγ. 8.410 ἰὰ 118 πα] [ΓΑ Ὁ]0 δηὰ 
ῬΓΟΒΟΓΥΪη ῬΓΟΡΟΥΙΥ 18 ἴἰΐ6 Ορροβίίθ οὗ ᾿θαῦθῃ 
δά οὗ ΟΠΘΥ. [18 Βυτθο δαὶ πιοληΐϊηρ 8 {6 Γ0-» 
ἴοτϑ ρ]αΐη ; (86 ρΡυγ γί δυὰ Ῥγοβοτυϊηρβ ῥγίῃ- 
οἶρὶθ τυυδὶ βοῦοῦ ὍΘ νϑδηϊΐης ἵγουι ΔΏΥ Οὔοσιης 
τη846 ἰη σογοηδη!-τοϊδίίου ἢ αο(, 
1} 411 τὴ οδϑιγ ἢ 8.--- τοι (Π 6 σοη- 

ποοϊίοη οὗ (ἷβ οἰδιιβθ ἰϊ ταῖσι, σὰ ΠΟΘ], Ὀ9 
ἰδίθη 88 δρρ᾽ σαὺῦϊο ΟὨἿΪΥ ἴοὸ οὈϊαιίοηΒ; Ὀὰΐ 88 
88}1 νγὰ8 υϑοὰ ψὶ 81} οδοτίηρβ (οὶ. χἹ, 24 : 
Μααν ἰχ. 49), ποὶ ΟὨ]ν διαοης ἴἰΠ6 Ηοῦτονθ, Ὀυὲ 
οἶμον παϊΐοπβ δἷδο (Ρ]η. Ναὶ. ΗΪϑιῖ, χχχὶ. 41 ἐπ 
ϑαογὶφ . .. ποῖα σοηβεϊωπίωγ δίηδ πιοία δαἰ8α), διὰ 
88 οὁἢ δοοουηὶ οὗ (μὲ ὈΠΙΎΘΥΒΔΙΥ τοοοζηϊτοα 
Ὀϑᾶβρθ 50 Οἴμοι αἰγθοιΐοηῃ ἰδ ΔΎ ΠΟΤ ΟἾΥΘα 
δῦοαυϊ ἰἰ ἴῃ (9 ἴανν, ἢ βοϑῖαβ θῖν ἴο ἰδῖκθ [9 
ΜΟΤΩΒ 859 8 ΡδΓΘΌΙΒοιΙ 8] οἰλ86 τπϑϑηὶ ἰ0 ΒΡΡῚΥ͂ 
ἴο 8}1} οἴδονί ἢ 8 οὗὨ δύϑτυ Κίηα, 
Π. Τὴο ιΒϊτὰ κἰπά οὗἁὨ οπ]αιΐοπ, γετβ. 14-16. 

Το 15 Κι πὰ οὗ οὈ]αιΐοη 15 βδοραγαῖθὰ ἔγοιι [6 Οἵ ΠΟ ΓΒ 
ῬΓΟΌΔΟΪΥ Ὀθδδι156 ἰϊ τῆς ποῖ ᾿ἰκὸ [ἢ φ Οἴὔοτ θα ἴῃ 
σοηῃροιίΐοη νι 16 ὈΪοοὰγ βαλσγίβοθα, Ὀυΐ ὈΥ͂ 
86}, 1 1π6 βηιπιο ἰεἰηα οὗὨ οἴὔοτίπς τϑη! οποα 
ἴῃ Νυι. χνὶϊ!. 12,18. Τ αὶ οὔδογίη, ΠΟΜΘΥΘΥ, 
88 ΟὈΪ χαίονυ, ὙΠ1|1]10 8 'ν88 ΥΟΪΙΙΏ(ΔΓΥ͂. 
[δῦζο, ον Υον, σοηϑίδγ8 μα “1 ηἷ8 αἰτϑοίοα 
Ἰοοῖκϑ Ὀδοὶς ἰο τον. 12, σοιμρ]οιΐηρ ἰ!. [Ιὑ '5 ἰγὰθ 
(Βαῖ τὸ ἰοανϑηθὰ ἸοδαΥ908 οὗ (9 ἄγϑυ- ἔγυ 8 τρμὶ 



ΓΤΕΥΊΤΊΟΌΞ. 

πο 6 Ὀτουρλῖί (ο (Ὧ6 Βαογ βοϊδὶ ὅγε; Ὀπὶ 1 8 
Βοί ὁπ {πὶ δοσουηὶ ἰο ὍΘ Βεϊὰ {πὶ ἴῃ σοηοΓαὶ 
ἐπ6 δτβί-γυϊ 8 ποτΘ ποί (ο Ὀ6 οδοτοὰ. Ασδοσονά- 
ἱΌ ΣΙ 186 ἴοται ἰ8 ΠΟῪ ρΤΟΒοΥ 61. Τθ686 ῥγο- 
Θορίβ 8. οἵ ὁουγβθθ 9 ὃ6 υπάογείοοα οὗ ρῥτῖναὶθ 
δηὰ τοϊυπηίανΥ ΟὈΪαἰΐοη8 οὗἨὨ ἄτγϑι-γυΐϊβ.; Ὀοίδ [89 
ἐἴ6 (οὐ {86 πιοῦτοῦν αἴλον (μ6 Ῥαββουοτ- ϑοῦθαι, 
χχὶϊ!. 11) δηὰ {86 πιαϊονίδὶ (Ὀδνῖον ---οἴον {π|8 ΟὨΪΥ͂ 
Ἧ.8 τἷρο δὐ (πὶ (ἰτι6) οὗ {86 ρυ] 16 διὰ γοχυϊτοά 
ΟὈ]αιίοη χταΐ γοτο ργοβογι θοά. 

γον. 14. ατθϑῶ ϑϑσδ οὗ βταὶῃ.-- - Εἰ γ8 ΓΓΟΒΕΪ 
δι μογοα οἵ {16 τιδιυσγίηρ ργαϊὰ ΒΟΔΙΡΟΘΙΥ͂ γοὶ 
αυΐΐα6 τὶρθ. ὅβδια!κα οὐ ψῃοαὶ ὙΠῸ [80 ΘδΓδ, 
ἐδιμοτοὰ ὈΘΙΌΤΟ (ΠΟΥ ἃγΘ Θη  ΡΟΙΥ Υἶρο, τοϑϑίϑα 
ὉΥ [Π6 ὅτο, δπὰ (0 ΚοΓ 618 οὗ κταΐϊη ἴπθη Ὀθδίθη 
οἱ, 8 81}}} ἃ δυοτίθ Τοοά ἴη {86 Ἐλϑβί. 

γεγβ. 1ὅ. 16. ΟἹ διηὰἃ ἔσῃ ποθ 56 σο ΓΘ 
ἐο Ὀ6 δ ἀ6ὰ, δὰ {86 οὈ]δίίου ἐτοαϊιθὰ δα ἐδαὶ ἴῃ 
γ0Γ8. 2, 8. 

ΒΟΟΤΒΙΝΑΙ͂ ΑΝῸ ἙἘΤΗΕΙΟΘΑΙ, 

1. Α58 (πὸ Ὀυτηΐ- ἴδον ογο οὗὨ βυσῖ ἀοπηθ8- 
ἐἶο δῃ Π} 418 88 ὙΘΓΘ υϑοὰ 10 οοά, δηὰ γοὶ ποὺ 
ἔγοτῃ ΟΥ̓ΘΓΥ ἰεἰπὰ οὗ μοὶ; 80 ἰδ86 ΟὈΪδίΐ 08 ὙΟΓΟ 
οὔ οοτίδίπ ἰη 48 οὗἨὨ ἔν ΠδΟΘΟΌΒ οοὰ ἱῃ σοΙλ0ἢ 
ι866---;οἱ Ἰηάοοὰ οἴ Αἷϊ Κὶηάε, Ὀυὶ οὗ ἃ βυθηοϊοηι 
ΥΑΥΪΘΙΥ ἴὸ ροἶδοθ ἰδ τηϑίθγὶδὶ οὗ (Ὠ6. οἴοτγίηρ 
δἰ ΔΥ5 ΓΔ ΪΠ ΘΑΒΥ γοδοῖῦ. Βοιὴ ἰεἰηἀβ οὗ οβοσ- 
προ, ποῖ ΘΓ ΘΠ ΙΓΟΙΥ τΟΪ ΙΑΤΥ, 6Γ6 ἰδ π5 
τολὰθ ΘΑ5}}Ὁ δοσοβϑι δΐθ (0 (6 ῬΘΟρΡΙθ, δηὰ {ΠΥ 
Ἧ6ΥῸ ἰδυρὰϊς δαὶ (89 ἰμΐηρβ οὗ 1:6 ἀδῖϊν 1 {ὁ 
ἭΘΓΟ ἰο Ὀ6 βΒδῃοί θα Ὁ’ οὔἴονγίημκβ ἰο οὐ. ΑΒ8 
ἀπὸ »εγίεοί δηϊηαὶ νδϑ στοαυϊροὶ ον {86 Ὀυγηῖ- 
οὔονίης, 80 ἰδ ἥπε δοὺν νὰ9 ἀοιηδηἀοὰ ἴον (ἢ 
οὐϊαίίοη ; ὑπαὶ ν αἷσι 18 ρίγϑοη ἰο αοἀ ἰβ (ο 6 οὗ 
{πι6 Ὀδδί πιδῃ 88. ᾿ 

11. Τὶ νοῦ δ ὁη66 ΔΌΒΟΪυἰΟΙΥ σίνοη ἰο 
(οὐ πιὰγ ποὶ αἰϊογσνατὰβ Ὀ6 ἰυγηρα δϑοϊάθ (0 ΘΏΥ͂ 
ΟἾὮΟΣ υ806θ. Ηονονον νου πίατγ (86 αἰ, τ Βοὴ ἐἰ 
888 ὁπσ9 ὈΘ66ῃ δίϑιῃροα “πηοϑί ΠΟΙ," ἰζ ὈΘΙοΏ ρ9 
(0 Ηΐπι δοθθ. Τὴ ρῥυίῃμοϊρ]ο ἰ8 τοοορῃϊσοά ἴῃ 
[9 Ν. Τ΄ ἴῃ {1:6 6886 οὗ Απδηΐδα δηαὰ ϑαρρμῖγα. 
Υοὶ ν δὶ ἰβ φίνοη ἰο αοἀ τουδὶ οἵΐοθῃ, 88 ἰῃ (ἢθ 
ΟὈΪϊαἰΐου, ὍΘ ᾿ανχ οὶ σδοηϑυμθὰ ὈΥ 080 ἯΒΟ 
τηϊηἰβίοῦ οἡ Ηἰδ5 Ὀθ μα] ὗ, απ ἃ ΟΥ̓ ΒΟσΟΠΔΑΤΥ ἰπδίγυ- 
ταθη Δ} {168 σΟΏΘΓΑΙΪΥ. Τὴ ΐ8 18 τοσοβζηϊσοὰ ὍΥ 
δι. Ῥαὺ] ἴῃ 1 Οον. ἱἰσ. 13, 14, δῃὰ πιιϑῦ θοοββα- 
Υἦγ 6 ἰτὰθ οὔ 86 στοαὶ τη888 οἴ ἰῃ6 μἼ [18 ἴῃ (86 
Οπτἰβιΐδη Ομ το χίνοη ἰο αοα ἔὸν (86 ὉΡΠο]ά- 
πὶ δπὰ δἀνδηοθιηθηῖ οὗ Ηἰβ εἰ ζάομ οἡ θα. 

111. ἴὰ τη Ἔχοϊαβίοη ὕγοια ἰδ οὈϊδίϊοη οὗ 41] 
ζοττηθηὶ δηὰ {6 τεαυϊΓουχθηΐ οὗ {86 84]0 οἵ ραν ν 
δὰ γτοϑογυδίϊοη 18 ρἰ δἰ εν ἰδαρδὶ (πὶ ἀρ ργοδοῖ 
ἴο αοἀ πιυϑίὶ Ὀ6 ἔτοο ἔγουι δσοηί δα παϊίοη οὗὨ “(ἢ 6 
Ἰοδσθῃ οὗἩἨ ΒγΥροουίβΥ,᾿᾿ δῃὰ τηυδί Ὦδνο ἴα 10 Ὀοΐ 
Ῥυτγὶ δηὰ 58ι θα αϑίῃ 988. 

ΙΥ. [πὰ 189 οὐϊαιίοα, Τοσορηϊζίπα 88 ἃ Ποῖα 
ἰδεῖ δὴ αἷνοϑ Ὀδοῖς ἰο ἀοἀ οἴ (ἰΒδὶ πνπῖοῖ αοἀ 
848 κίγϑη ἴο ἷπι, (89 86 οὗ [Π6 ΟἿ] ΒΘΘΙῺΒ ἰο 
ΠΑΥ͂Θ 8 ΙΠΟΓΥΘ Βρ66Ἶ8] βρη ἤσαησθ. Α8 δὴ δείϊοὶθ 
οὗἉ [οοἀὐ ἰΐ πηδδηΐ 8180 ψηδί 5 τιθϑηΐ ὈΥ͂ (9 
ὅπο βοῦν; Ὀαΐ ᾿Ἰμδϑδιαιοῖὶ 4.8 οἱἱ 18 ΘΟ ϑΙΔΏΓΥ ἴῃ 
δοτγίρίυγο {9 δ θαι οὗὐ Ὀϊνίηθ στῶοθ αἰτοῦ 
ἱμγουρὰ ἰλὸ δρίγιν, ἴὁ 8 ῬΟΣΒΔΡΒ ἱπίθη θα ὈΥ 

118 υ;δ6 ἴα ἐπα οὐϊαίΐοη ἰο δἰ δ8ο (86 δο- 
Κηοπὶοακαιοπί ἱμδὲ βρὶτἰι8] σἰἴϊδ τὸ ἔγοτα αἀοά 
δα Ὀοϊοης ἰο Ηΐπι. 

Υ. Μυσοὶ οἴ ἰδ υἱέ] οὗὁἨ (μ6 οὐαί ο 18 δρ- 
Ῥ᾽ϊοὰ ἴὰ τΠ6 Ν. Τ. ἰο ΟἸνἰϑίϊδη ἀπ 65 δὰ δβθο- 
(1008, 8οπγοίἱ πι68 ἴῃ τῃδὲ 18 σοταπηοπ ἴο (μὲ5 τ ὶιδ 
ΟἶΒον οδοσί 8, βοπιδί 68 ἰῃ ψ δὶ Ὀοϊοηροὰ ἰο 
818 δΔ]Ϊοῦθ. ϑουθγαὶ βιιο ρΡ ββεροβ δ Υ9 δ γοδὰγ 
Ὀ66ὰ ροϊπίθα ουὐ; οὐΟΥΒ ΤΏΔΥ ὃὉ6 δἀἀοὰ: Μεῖιί. 
χτὶ. 6, Βονδσα οὗ [ὴ0 ἰοανθη οἴ ἰδ 6 ῬΏΔΥΪΒΘοΒ 
δη διεάδάποθοβ: Ματὶς ἰχ. 49, δ0, ΕΟΓΥ δβδογῖβοθ 
Β.8}} Ὀ6 Βα]ιοἀ πὶϊ ἢ βα]... .... Ηκλγνο βαϊὲ ἴα 
γουγβεῖνοδ, πὰ παν ρδΆο6 ὁπὲ Ὑ{Ὼ δῃοίμοῦς 
1 ον. ν. 7, 8; Οοἱ. ἰν. 6, 1ο( γοῦν βρϑϑοῖὶβ ὈΘ 
ΑΙΎΑΥ ὙΠῸ σΓδ06, δοδβϑοηθα υἱτἃ 88]1 ; Ης. χὶϊϊ. 
1δ, (γουσὰ (νι, [οἱ υδ οἵου ἰῃς6 δβδοτίδοθ οὗ 
ῬΓαΐβο ίο αἀοἀ σου πυδ᾽Υ, (θαι 15, {86 ἔγυϊ οὗ Οὐ 
1105 σἰνίηρς ἰδ ἰο Ηἶ8 ὩδΏ,6. 

ἩΟΜΙΙΈΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ. 

ΤῈ οὈ]αϊΐο ἱἰο αοά, δουρὶ υπ]οοᾶν δὰ 
διηοηρ ἰδ Ἰοαϑὶ οὗἨ (Π0 βδογίβοθα, τηχϑί 8.}}} Ὅδ 
(86 Ὀοδί οἵ (58 ξἰηά, οὗ πε ἥοιγ. [Ἃ τὰῦδὶ δ γϑ 
ὍΡΟΣ ἰΐ (Π6 οἱΪ οὗ δη δβοὲ οὗ ἰδ ϑρίτιῖ, δηὰ {896 
δβυνοοὶ ἐγ Κἰ ΠΟΘ 86 οὕ ργαγογσ. Τθδΐ 10 ΠΥ ὯΘ 
{γᾺ}} ἃ αἰὔι ἰο αοά, δῃἃὰ δοοθρίδ]α, ἰΐ 18 ΟἿΪΥ 
ΠΘΟΘΒΒΆΤΥ ἰδὲ 8 ΤῈ Γ6 Ὠδηἤι) οὗ ἰὰ Ὀ6 δοίυ}} 
Ὀυγηθα ὈΡροπ ΗΒ δ᾽ δῦ: {μῸ γαϑὺ ἴβ βιὶ]} ἃ σὶ ἰο 
Ἠΐϊω, δ᾽μουκχ σοπϑυπιθα ὈΥ ἴμο886 ΒΟ πιϊηϊθίδν 
ἰη Η! 8 βουυΐσθ. “"ἰϊ ἰβ Ἰοϊηοα σὰ (86 Ὀυτηί- 
οὔοτίης ἢ Ὀ]οβδίης πῖιἢ ζ 118] ἀἰθοβαγρβο οὗ 
ἀυΐϊγ.᾽᾽ [βαῃμο. 

ΕΥΘΥΥ νατίοίυ οὗ ἴοοᾶ, δὲ [07 (86 αἸΐδτ, τουδὶ 
δο δδηοίϊδοὰ ὮΥ δὴ οὐ]δϊΐοη. 6 ΕΥΟΥ 88} : 
ἐ6ἴνγθυ5 (8 ἀΔΥ οὔν ἀδιν Ὀτοδὰ,᾽ διηὰ το- 
οοἰνίης ἰΐ, τὸ διὸ σα θὰ ὑροὰ ἰο δοϊςῃ ον] οᾶμθ 
{86 αἴτον ὮΥ αἰνίης ἰο Ηΐὰ δὰ οἴετὶπρ οἵ (μδὲ 
ΠΟ ἰδ ἨΐΒ οσῆ. Εσνϑη ἰδ Ἰθδύθῃ δηὰ ἐδ 
ΒΟΏΘΥ͂, ΜὨΐσὮ, ἔγοτῃ (δ οἷν Του θη ἢ Ρτορο τί 68, 
ἸΌΔῪ ποὶ (0 ὍΡΟΣ (6 ΔἸΔ 7, ΠΙΔΥ γοὺ ὃὉ0 οἴδεγοῦ 
886 ἔἤγϑι- γα ϊ 8. ὙΏΘΡΟ ἰΒ ὨοῦΘ οὗ Οοάα᾽8Β ρ᾽ἤ 
ὙΠΟ ἯΘ ΤΔῪ 0186 Οὐγδοῖνοβ, ἢ} ὙΠΟ ΜΘ 
ΤΠΔΥ͂ οί ΒΟῪ ΟἿΡ σται[ἰἀ6 (0 (86 ΘΙΤΘΟΡ. 

ἴῃ ἰὃῃ86 πουβδὶρ οὐ αἀοὰ ““πὸ ΠΙΑΥ πο δὰορί 
Οὔγ ον ᾿ηγϑη(ο08, ἰθουὮ (ΠΟΥ͂ ΤΩΔΥ Ὧθ δινοεῖ 
δηὰ ἀο]ϊοΐουϑ 88 ΟΠΘΥ (0 ΟὟΓ ΟὟ ρΡδϊδίθβ.. 
ἨΟΏΘΥ ἰδ8 βοοά ἴῃ ἰΐ8 ῬγΓΟΡΟΓ ρἷδοθ, δῃὰ δοδνθῃ 
861} 16 ἰγρίδοὰ ὉΥ “84 Ἰδπὰ βθονίης νἰ} τ 1} 
δηᾶ Βοπογ᾽ (ἔχ. 1|. 8; χὶϊὶ. δ); Ὀαῖ 1 αοά ἴοτ- 
Ὀἱάκ ἱΐ, το τηυδί δὐϑίαδίη ἤγοηι ἰΐ, ΟΥὁΎ γγὸ 88}8}} ποῖ 
6οπη8 ἰο ἐδαῖ ΒοΥΘΩΪΥ Οδηδδη.  ογἀβ οσίΒ. 
αὶ βοδϑοιίης οὗ 881]1} ψ ϊσῆ (Π6 Δροβίΐθ σϑ- 

αυΐτοθ ἔοτ οὔῦ σοηγοσγβδίϊοη (Ὁ ο]. 'νγ. 6, πιαὺ ποῖ 
Ὀθ νϑδῃηιϊπρ ἔγοῦι οὔὐν αἰ ο 6οα. ΤΟΥ͂ δγὸ μοί 
ἴο ὃθ ἱπϑὶρἰἃ, Ῥυΐ Βανίηρ “πὲ. ἔγεβ 685 δη 
υἱίαὶ Ὀγί βηθδα τ ἢ] ΘΒδυϑοίουὶζοβ {89 ϑρ γ᾽ 8 
ῬγοδθΏσο δῃὰ ποῦὶς.᾿᾿ ΑἸοτά. 

ΟΥἁ ἄγϑι-γυΐϊθ οβροοίδ!!γ ἰ δὰ ΟὈΪδ οη ἰο 0 
Ὀτουρῆι. Νοι ΟὨΪΥ βϑιουϊά πὸ μαἶτο ἰο Θοὰ 88 
Ηοὸ ὈΪοδθοβ ἃ8 4}} δἱοης; Ὀυΐ Θβρϑοΐδν πῖϊμ 
ϑϑοῖ ποῦ δαγυθδὶ χοσοϊγοὰ ἴσο Ηΐβ ὈΟυδ 
διουϊὰ α ἢτεδί ρογίΐοῃ Ὀθ Ἰ6᾽α δϑὶἀθ ἕος Ηΐβ δοσ- 
Υ66. 



ΟΗΑΡ. [{Π1. 1-17. 88 

Ο.--ῬΕΑΟῈ-ΟΕ ἘΕΒΙΝΟΒ. 

Οπκρ. 1. 1--17. 

1. ΑΝ 1 Π18 οὐ] δου [οβογιηρ] δ6 ἃ Βαου σα οἵ ρϑδοθ- οδυιηρ,, 15 Ἠ6 οδδν ὑξ οὗ [ῃ9 
Ὠοτα ; ὙΠοίΠοΥ ὦ δ6 ἃ τὴ8]6 ΟΥ̓ [Θ᾽ 816, ἢ 888}] ον, 1 πιςουν Ὀ]ΘγαΪβἢ Ὀθέοσο ἐμ6 

2 ῈΡ. Αμὰ δ 8881] ἰδὺ δῖ5 δῃὰ ὕροῃ {86 Πμοδα οὗ 18 οβδσιῃρ, διὰ Κι] 1Ὁ αὐ {86 
ἀοον οὗ [π6 ἰδθθσγηδοϊο οἵ {Π6 [οην. {86 οοῃρτοραίίοι : δῃηὰ ΑΔΥΟΠ Β ΒΟΏΒ {86 ρῥγίοϑίβ 

8. 88}8}} Βρυῖη Κ]6 [Π6 ὈΪδοα ΡΟ {μ6 ΔΙ. Γ σοῦπα δθουΐ. Απᾶὰ Β6 58}8]}] οδδν οὗ {86 
ΒΒΟΥΙ 6 οὗ [Π6 Ῥοδοθ θδυῖηρ δὴ οἤδυϊηρ τη846 ΌὈΥ γα πηΐο {Π6 ΤΖΟΒῸ ; (86 ἔδὺ {μδ. 

4 οογογοίῃ {π6 ᾿πΑ ΓΒ, δηα 41} [Π6 δῦ {πδ΄ 8 ἀροῦ {890 ἰη ταγάϑ, ἀηα [Π6 το ΚΙ ΉΘΥΒ, 
8ηα [86 ἔαὺ ὑμαὺ ἐδ οα ὑμοῖλ, τ ΒΙΟὮ ἐ8 Ὁ. (86 ἤδη κβ, δα [86 οδὰ] δῦογϑ {μ6 ᾿ἴγοσ, 

δ σι [ομ] 86 ΚΙάΠΘΥΒ, 10 Ε1.4]} Β6 ἰαῖκα ανᾶῦ. Απα Αδτοπ ΒΒ Βοηβ᾽ 588}1 Ὀσγῃ 10 οἢ 
{86 ΔΙἴδγ ρου {π6 Ὀυτη -βδουῆοο, ν᾿ Β]ΟὮ 8 ἀροη {86 ποοᾶ ὑπᾶὺ ἐδ οὰ (86 ἔγο: ἐξ ἐδ 
8} Οἴἴδυϊηρ τηδθ ὈΥ͂ ἤτο, οὗ ἃ βυγθοῖ βαυοῦσ τπηἴο {86 1,0 ΒΡ. 

6Θ6. Απάαὶ ἢἷβ οβδυιηρ [ὉΓ 8 βδογιῆοα οὗ ροδοθιοβδσίυρ απο [86 ΤΖ.ΟῈΡ δὲ οὗὨ [86 Ηοοκ ; 
1 τη ]6 ΟΥ ἔδιμαδϊο, [6 8841] ον 10 νι βουῦΐ ὈΪ]ο ἢ. ΤΡ Β6 ΟΒΌΓ ἃ ἰδ [8660] [ὉΓ 
8 δ18 οἤἴδσγίηρ, [Π6η 8818}} 6 ΟΥ̓Ρ 10 Ὀοίογο (86 10Εν. Απὰ [6 888]1] δύ μ]8 δά 
ρου [ἢ 6 684 οὗ δ]8 οἤδυίηρ, δῃα Κὶ]] 10 Ὀοίογοθ {πΠ6 ἰδῦογηδοθ οὗ 6 [οπι. {16} 
ΘΟΠΡΤΘρΔΙΟΩ : 8Π4 ΑἌΔΓΟΙΒ Β018 Β[|8]] Βρτίη Κ]6 [μ6 Ὀ]οοα ὑμογθοῦ τουπα δρουΐ ὕρομ 

9 (86 δἰίαύ.0 Απα δ6 888}} οδδιι οὐ [86 βδοσιῆοο οὐ {86 ρϑδοθ. οἤδυίηρ δὴ οἤδσίπρ τηϑαθ 
ὈΥ ἤγα πηΐο (89 ΟΕ; {Π6 ἴδὉ {μογοοῦ, απ ἴ1ῃ6 σῆο16 τυπὰρ [Ὁ ἰ4111], 1Ὁ 888}} ἢ 
ἴδ κα οὔ Βαγα ὈΥ (ῃ6 Ὀδοκ- θοῦ. : δηά {86 δύ [Πδὺ οογογοίι (ἢ6 ᾿η ΤΑΙΩ͂Β, δηα 411 {86 

10 ἰδὲ (πδ0 8 ὕροη {86 ἱππταγάβ, πα [8Π6 ἔτγο Κιάπουβ, δπα {μ6 δύ ὑπδὺ 8 Ὁροη ἔῃ ΘΠ, 
ΜΘ. ὦ ὈΥ̓͂ [π6 θη κ5, δηα [Π6 ὁ84.] αρονϑ ἰῃ9 γον, νι [οη5] (86 ΚΙάΏΘΥΒ, 1Ὁ 888]}] 

11 [ὸ ἴα κθ αγαῦ. ΑἈπαὰ ἰδ ῥγῖδϑδῦ 85}18}} θυγη ἰδ ἘΡΟῚ {86 Αἰίαγ: ἐξ 8 (Π0 ἴοοα οὗἉ {86 
οἥδυϊηρ ταϑάθ Ὀγ ἤγο" απίο (86 ΟΕ. . 

12,18. Απά 1 Ηἷβ οβδυίηρ δ6 ἃ σοαί, [μθῃ ἢ6 888] οὔδν 'ὑ Ὀοΐοσο {86 Τιοσα. ἀπὰα ἢθ 
8881] ἸΔΥ ιῖ8 πα ἀροῦ ἐμ δοβδά οὗ 1ΐ, δπὰ Κὶ]} 10 Ὀϑίογθ [868 ἰαθδθγηβοὶα οὗ [86 [ογι. 
1867] σΘοηρταρδίίοη : 8Πα {86 ΒΟΠΒ οΟὗἨ ΑἝγοη 58}.8}} βρυῖηκὶθ {μ6 Ὀ]οοα ὑδογθοῦ ἀροὰ 

14 [6 4]ἴ8Γ τουμα δρουΐ. πᾷ ἢ6 β84}} οδὲδι ὑμογοοῦ 18 οῇδυϊμρ, ουθπὶ δῃ ΟἹ ΥΙΠρ; 
τη846 ὮὈΥ τα υηΐο {86 ΓΟ ΒῸ ; {μ6 δύ ἐμδὺ οογογοί {Π6 ᾿πτναγαᾶθ, πα 4]} ἰδ αἱ {πα 

1δ ἴδ ρου ἴ8μ6 ᾿ἰηπταγᾶβ, δηα {π6 το Κίάπογε, ἀπ {π6 δὲ {Παὺ ὦ ἀρομ ἔμθῖα, ΤΒΙΟΩ ὦ 
ὉΥ δ6 ἤδηξϑ, δῃα {6 οδὰϊ αθονθ {π6 νου, 1} [οη [86 ΚΙάΠΘΥΒ, ἰῦ 88.411 μ6 ἰδ 

10 αναῦ. Αμπὰ {Π6 ρῥγῖθαῦ 8881} θυση {Βοῖὰ ἀρόη {89 ΔΙ(ΔΓ: ἐΐ ἐδ (86 ἔοοά οὗ μθ οβδϑγ- 
ἴηρ᾽ τηϑἀθ ΟΥ̓ το ἴῸΓ ἃ βυθοῦ ΒΒΥΟΌΓ : 811 (86 ἔδὺ ἐδ (η6 0} [88 ἴοοἀ οὗἉ δ8ῃ οὔἶοσ- 

ΤΈΧΤΌΑΙ, ΑΝ ΟΕΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 

1 γοσ. 1. 15 , -“οὔοσίης, δ ἴῃ οἷ, ἢ], : 

ὁ Ὕοτ. 2, 866 ὁ 1. 8, Τοχέ. Νοίο δ. 
8 Υο;. 4. Ὁ ») τουδὶ Βοζθ ὃὉθ ἐσβηδιαἰϑὰ οἱ, ποὶ τοίδδ, αἴποϑ ἰμι9 ΚΙ ἄπογβ Βδνο δὲ ΒΘ π ταϑπεοπϑά, 

4 Ψ ον. ὅ. ΤῊο δι. Ο;ΥΧ δὰ οὐο ΜΗ. δάὰ ἐδδ ργίδαις. ἤο δἷδο (0 ᾿υΧΧ. δᾶ οὔθ ΜΆ. ἰῃ τόσ. 8, δὰ (269 δδιω δπὰ 
ἘΓΧΧ. ἴηι τον. 13. 

δ γος. ἴ. 2093-.--03, δοοοσΐϊῃᾳς ἰο Βοοδασί (Ξΐαγος. 1. 33), ἃ βῆοορ οὗ ἰηἰοστηοάϊαϊθ δῖ Ὀθίνθθῃ {10 π γθ-τἰιδῶν 

δηὰ ἴδ6 χὰ αἴ Ἰσϑο γόασ οἷὰ, [ΙΕ (5, Βονγουοσ, οἴζθῃ δρρί θὰ ὕο ἐδ βυϑθρ οὔ οῃϑ γϑᾶγ ἰπ πΒΙΟΝ 880 [89 δρὸ ἰ8 ταϑα ἰοηοῦ, 

Δ8 Χχὶγν. 10. ΝπτΩ. τἱ!. 1δ, 17, 21, εἴο. Ιῃ Ῥ͵ΟΥ͂. χχυ 26 1 [6 ἀοϑοτίυθἃ δα γίοϊ ἀὴρ ποοῖ. Ιῃ ἴδ6 Α. Υ͂. 6 ἴοστη 533 ἰ5 

πη ΟΤΊΩΙ͂Υ τοηἀοτγοὰ ἰαηιδ, σχοδρέ ἰῃ ΕἸΣ. χίϊ. ὅ, 116 9 οἶον οστη 186 ἰσβηβιαἰδὰ δἤδορ Ὡ]ὴ9 ὑτηο8, δῃὰ ἰαπιὸ ἰοΌΣ εἶπαϑα. 
ὙΏΟΙΟ 6 ὨῸ ατουῃὰ (0ΓὙ ἐπ 8 αἰδι ποιίου. 

6 γεν. 8. ΤΏΘ Ἰοσ ΠΥ ον Κι Ππς τη. υἱ οἰπι ἰα πα ἀο0 τλοτο ἀοδηϊ δ ὉΥ 19 ἰπβοσίίοη ἴῃ οη6 ΜΙ. δπᾶ ἴῃ [δ9 Κ'Ὑχσ.: “06- 
ἴοτο ἔδο Τογὰ δὲ ἴὴ)6 ἀοοσς οὔ," Τῇ χΧΧ, χηρῖζεα [Π9 δατηθ ἰηδοσχίίου ἱπ τον. 13. 

Ἱ γο;. 9. τη δ, δοοογάΐηρ ἰο 811 ἰπἰοσργοίοσ ἴὴ9 ἴω (411 οἵ ἴΠο ου͵δ ἰαίίοαμάαία, αι ταΙΘἐ οοπηποι ἴῃ Αταρίδ δηὰ 
ἐβξρως 

ΕΥΤΙι δαέ ἴῃ πχοάοτη Ῥηϊοδέϊηο "αἱ ἐο δ6 (ἢ ΟΠΙ͂Υ τατίου. ΤῊ ἐΔ}} [5 ἀθβοτ' Βοὰ δὴ οἵ τοι ΤΡΊΤΟΥ ἴδ, οὔ [86 Ὑἱὰτἢ οἵ 
1.16 εἰπὰ απατγίογη, δηὴ οἥδη γα] ης οὐ ἴ86 ατουη, Τἢα ᾿γογ Οσσυχβ ΟΠΪΥ πῃ τἢΐ6 σοπηροιοη (Εχ. χχίχ. 22; 1μδῦ. ΥἹ!, 8; 
γῆ. 25; ἰχ. 19), απή [5 γϑπάοσοὰ ὈΥ 8}} [6 δηοίϑηϊ τογϑίουβ, ὁχοορὲ ἔθ υΧΧ. (ὀσφύς), ἑαϊ, 8.0 αἶϑο 209. Αἰ. ΜΠ]. 9. 2. 

8 ὙοΥ, 11. Τι}6 δοῦσο ἰδ ΟΣ ρτοβϑο Ὁ) ἔδο δάαϊεου ἰῃ 2 ΜΗ8. διὰ ἰὼ ἐο ΧΧ, οὗ ἰδο ποσχὰδ ἔσοιι ἱ. 9, 18, 11, ΠῚ) ΠῚ 

(.ᾳὦ δποοί στ 611{π|0 ΒΑ ΥΟ.) 



84 ΓΕΥΙΤΙΟΥΒ. 

17 ἴῃρ τηδα6 ὉΥ͂ γα [ὉΓ 8 βυνοοὺ βαυοῦσ, δλαζ 411 (ἢ ἴδ δὲ ἰμ9 1,.0Ὲ}᾽ 8- 11 δαὶ δὲ 8 
Ρογρούίυδὶ βίδιαϊθ [ῸΓ γουῦ ρϑημθγαίϊοηβ ὑἐμτουρμουΐ 8411 γουγ ἀν ΘΙ] ηρΒ, ἐμαΐ γ8 οδί 
ΠΟΙΏΟΓ δὶ ΠῸΥ Ὀ]οοά. 

9 Ψογ, 16. ΤῊο Α. '᾿ ποοτδ ὈΠΉΘΟΘΒΑΆΓΙΥ σοι ἰοδίοᾶ, 88 ἐΟΣῸ ἃσὸ αὶ ὑπο οἰδυδοθ (ἢ (δὶ6 τοῦθ. ΑΔαν “ σανοῦν " ἐδ 
δδῖο., ΕΧΧ δηὰ βομὶθ Μ535, δϑαὰ “το ι86 [,ογὰἀ.᾽" 

ἘΧΈΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΙΟΑΙ, 

ΤῊΘ ρϑδοϑ- οδοσυίηρ, 1 (86 οδονΐηρα οὗ (86 
Ῥγθοδάϊης σμδρίογβ, 18 ΒρΟΪΘῺ οὗ 88 δἰγοδὰγ ἴη 
ΔΟΙΏΠΊΟΙ 86, δηἀ {δ ἸΑῚ 15 χίγϑη ΤῸΓ 18 ῬΤΟΡΟΥ 
τοχυϊδιίΐοη. Τθὸ ΟΡ οὗ (δ8, 88 οὗὨ (π6 ρτο- 
γἱοῦβ σμδρίοσβ, ΟΥΘ ὙοϊαηίΥ. ΤΏ6 Ῥδ6δοο- 
οδοσγίης αἰ ογοα ἤγοιι ἐδ οὐ]διΐο ἴῃ Ὀοΐηρ δηὶ- 
τοδὶ, δηὰ ἴσγοπι {86 Ὀυγηί-οἴὔἴοτίης ἴῃ ποί Ὀεϊης 
ΤΟΙ οοηδυπηθά, Ὀυΐ ΔΙ Γ 8 5π18}}} ροσίΐουῃ δὰ 
ὈθΘΏ Ὀυγηθά, δηὰ ἃ ροτγίϊου σαίνοῃ ἰοὸ ἐμ9θ γσχίοϑί, 
80 γοιδίμαου γογυοτίοα ἰοὸ ἰὴ ΟἸἾΟΓΟΡ 70. 8 880- 
τἰ βοὶδὶ τη 68] (Υἱῖ. 11-21}; ὁ ἔασίμον ἀϊ βογθηοο ἰδ 
ἵπ (μδὲ ἰδ Ὀυγη -ΟἸΘΥΪρ8 ὝΘΓΘ ΟἸΪΥ͂ 108]6, (86 
Ῥθ800- Οἴου 8 οἰ [6 Γ᾽ τη8}6 ΟΥ ἔδιωδὶο; δηῃὰ 8βι}}} 
τιον, ἀονοα ΓΘ οὶ δ] οοὰ ἴῃ ὑἰΐ6 Ῥθδοθ- 
οἴδογίημκδ, Ὀδσδυδο ἰθ ον ὝΟΓΘ ἰ00 δ 8}} ἴον (80 
ὨΘΟΘΒΒΔΓΥ αἱν δίου, δὰ 701: ἐπ 6 δδοσι βοὶδὶ 78δβέ. 

ΤῊ 701] ἤοται Ὁ ΤΙΞῚ πδβοὰ Βογο, ἰα πΘΑΥΪΥ 
δἴνγαγϑ ϑιορίογθὰ ἰπ Τωουἱἶουϑ: δαὶ (6 ρ6806- 
οἴονγίης 18 ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ ἱπιθπάοα ὈΥ ἰμ6 δἰταρὶ9 Γ32] 

οὔ χχὶΐ. 87 (νἱϊ. 16, 17 ἀοθβ ποὶ, δῃὰ χυίϊ. ὃ 
ΤΑΔῪ Ὠοΐ ΙΘ8} Ρ6806- ΟΠ Πα), δηὰ ἰ6 οοτγίδι αἷῪ 

8 ὮΥ ὈΡΖ ἴῃ ἰχ, 22, Τμ6 Ἰδίέθσ, 88 (89 ἀθ- 
ἰογίηΐης σνοτά, 15 ΓΘ] ΘΏΓΥ υϑοὰ Θ᾽ ΘΟΎ ΘΓ 
δίοῃθ, 88 Εσ. χχ. 24: χχχὶϊ. 6; θυ. χχυὶϊ. ἢ ; 
Φοβὶι. Υἱῖ!. 81, εἰ6. ΤᾺ9 ψογὰ 18 τδυϊουθὶν ἀ6- 
τἰνοα, δηὰ 88 υδιϊοὰῦθ δδοβ οὗ δίκη βοδίὶοη 
δἰίδομβοὰ ἰο ἱϊ: (1) 7λαηκ-οβενγίπσ, Αθδβεηΐα, 
Εὔγοὶ, Ταΐθοῦ, Ἐοβοπα ον, ἩΐποΡ, Βδηγ, 
εἰς., θυσία χαριστηρία, ὅο8. Απὶ, ἱϊ]. 9, 2; (2) 
Μοαδί-οὔογίηρ, Ζυηζ; (8) ϑαίναίἑοη.-οὔεγίπσ, σωτῆ- 
ριον, ΙΧΧ, ταοδὶ ἰγθαπ θη (ἐ. 6. ἴῃ 186 Ροηί., 
Φοϑι.,. Φυάχοπ, Οἴσοη., Εσσγα, Απη08), ῬΗΙΙΟ; 
(4) εαοσε-οϑεγίπσ, εἰρηνικός, 1, ΧΧ. (ἰὰ δεαιγιοὶ, 
Κίηρβ, Ρσου.), Αᾳ., ὅγπι., Τιοοᾶ.,  υἱς., Α. Υ͂. 
Τ|19 Ἰαδί {πν72|Ὸ ΒΟΏΒ6Θ ΔΥΘ ὙΘΥῪ δ᾽ ΔΡ; (Π6 ἢ γϑί 
ΒΘοΏ8 688 ΔΡΡΥΟΡΥΪΑΙα, ῬΑΥΓῪ Ὀδοᾶυδϑο ἐδ9 
δι οὐ ἐλαηκ-ο)εγίπσ ΔΡΌΘΩΥΒ 88 ἃ Βρϑοὶ δὶ τδυϊοὶν 
οὗ ὑδῖ8 ΠΟΥ Ζοποταὶ οἶδ (Υἱΐ. 11, 12); Ῥδσὶγ 

Ὀθοδυβο (89 Ὁ ΟΥΟ οδογοά ῃοὲ ΟὨΪΥ ἴῃ 
ἐδ η κα [ὉΓ Ὀδηοῆϊβ γοοοϊνοα, Ὀσὰὺ 6180 ἴῃ ἐΐπη68 
οὗ αἰθίγοδββ δῃα ἴῃ δυρρ)ἰοαίΐοη ἴον {μ6 αἰγίηθ 
Ἐ6ΙρΡ (ὑυᾶκ. χχ. 26; χχὶ. 4; 1 ὅδι. χὶϊἱ. 9. 2 
δδιῃ. χχὶγ 26). ουΐγϑιλ ΒΑΥ8: ϑαογίβεία ξαἶε- 
ἑαγία ἱπ δαοτὶ ἰϊοτὶ δλεοϊαπιῖηι αἰοία, αἱ φιδὲ δεπιρεν 
ὧδ τεδιδ γ»τγοδρετὶβ βεογὶ δοίοτεπί, ἱπιρείγαίδ εὐΐρια 
αυὲλ ἐπιρείγαπαάϊ. ἸδΏρο Ὀτγΐηρδ ἰοχοί 9 {86 
ΒΟΥΘΓΔΙ ΤΩ ΘΔΠΙΏΩΒ ἴῃ [(ὴ6 δι “είδορίεν, βαῖνβ- 
ἰἰοῃ ΟΥ̓ βΒαυΐϊηρς οδονίης “ἴῃ [Π0 ΘΟΙΆΙΠΟΙ ΒΘΏΒΘ 
οὗ Ὀ]Ϊοββδίῃη β ΟΥ Ῥγοβροσ  γ- τη." [ἢ ἘὨ ΡΠ δὰ 
{86 ΔΙγοδαν δοοορίθα μδαδθ- ΟἿ ΤΠ ΒΘοτΒ ἰο εχ- 
ῬΓΘΒ8Β δι οἰ Υ (9 ΒΘ 8680, Δηὰ ἰ8 {Π6Γ0- 
ἴοτο γοϊδ θὰ, 7]110]ὰν (Υἱΐ. 12.16) ἀϊϑιϊ προ ΐβθ8 
ἰπτοθ Κἰπὰβ οἵ ρεδοθ- θυ ρ8---ἰ πη κορί νίης, 
ΥὙΟὟ δηὰ ἔγοο- ν}}} οἴου δ; (86 ΟὨΪΥ αἰ ογοποθ 
ἦπ {ποὶ τἰίαα] Ὀοΐης ἴῃ (89 Ἰοησίδ οὗ (δπιθ ἀυτίης 
ἩΒΙΘἢ {ποὶν 68 ἢ τοϊχῆξ Ὀ6 Θδῖθη.. 

ΤῺῈῸ Ροδοθ- οοσίηχβ ἃσο ποὶ οδ]]οὰ ““προδί 

παυττυσαν πτοιν.......0.Χτοστσττν......»........ὕ..........ὕ....-:.-.:.οΘ.0.Ὀ0Ὀ.Ἡὃ᾿ἕὡζὡ ...--....-.ς- -.ς-.-ῖἂΞ͵ ς......-. 

πα... ΄’ΠρΠρΡὄϑᾶΠππ|πττ|Ρ πᾶ ο--ἰ-ἰᾧὕᾧ-ὄὕ..--.-ςς.... 

ΒΟΥ ᾿ἴκοὸ ὑπὸ οὐϊδίΐοα, Ὀπὲ ΟὨἿΥ “ ΒοΙγ,᾽" δὰ 
{86 ρῥγίϑϑίβ᾽ ρμογίϊοῃ σωΐϊχῦ Ὀ6 οδίοθῃ ὉΥ ἰμοὶν 
ἴδια !}198 ἴῃ ΔΩΥ͂ “ οἰοδ ρἷδοθ᾽" (Υἱὶ', 81 τὰ Χ. 
14; χχὶϊ!. 20). Το ρονγίΐϊου τοι τογυοσίθα ἰο 
(Π0 ΟἶΤΟΥ ἰο ὈΘ ΘδΔίθ 88 ἃ βδουίβοὶδὶ 7οδϑὶ 
τη Ὀ9 ραγία θη οὗ ΟὨἿΥ ὈΥ̓͂ (Π080 Ἧῶ0 Ὑ6ΓΘ 
Ἰο ΑΙ “ οἸθδη᾽" ὑπ: 20, 21). Τὸ Ροδοϑ- οδοσ- 
28 ΟΡ ῥγοβογιοθα οὐ 8 τδυΐοίυ οὗὁἨ ὀσΟδΒΊ 0:8, 
διὰ 88 16 ὙΟΓΘ (86 ΠΘΟΘΕΒΑΥῪ ΟΘΥΙ ἢ κ8 οὗ δ80- 
Υἱ δοῖδὶ ἔεδβίβ, δηὰ βϑῆοθ οὗ δ] βδοϊϑσηπ ῃδίϊοι 8] 
τοὐοϊοΐηρδβ, ὑἰμ| 6} πορο ἰδ6 τηοϑὺ οοιοι οὗ 8]} 
Βδοχίδοθβθ. Ετσοια Νυπ.. χτ. ἐλ ΔΡΡΘΑΓΒ ἐμαὶ, ᾿ὑκθ 
186 Ὀυγηι-οδοντίης, (ΠΟΥ ῬΟΓΘ Δ] ΤΔΥΒ δοϑοιηρᾶ- 
πίοὰ ὉΥ (86 πιϑδὶ δηὰ ἱ{μὸ ἀτίεὶς- οἴ οσίῃκ.-- 
[δῦκο: “ΤΒ6 Ρϑδοθ- θυ πᾳ σοΐδσε [0 ῬΥΓΟΒΡΟΣΙΥ͂ 
88 Φο τα Β ἴγθο αἰτε ἰπ Ρδδϑί, ρσϑβϑηὶ, δηὰ ζαΐυσγο. 
ΑΒ σοβαγὰβ {μ6 μαβί, ἰὰ 18. ἃ βίῃ ρ1]6 ρῬγδῖὶβθ δῃὰ 
{Πδηϊ- οὐοτίης (Δ ΕΌθη Εξοσ, Απιοβ Υ. 22). ἴπ 
ΤΟΐοΓΘΏ6Θ (0 ἃ ἈΔΡΡΥ Ῥγοβοπί, ἰΐ 18 8 οοῃίοηί- 
ταί, ἸΟΥ͂, οΥ δδϑδι.οὔγίηβ. Α8 ἱξ σοϊδίθβὲ ίο 8 
ἔαϊυτο ἰο Ὀ6 τοδὶ] σϑὰ, ἰο δὴ ὀχρογίθῃοθ οὗὨ βαῖνδ- 
ιἰοη γοί ἰο δοπλθ, ἰο 8 ἀο᾽ἑσθσῆοθ ΟΥ δὲ θχδίὈϊ- 
ἐἰοῦ οὗὅὨἨ πη ΤΟΥ ἰδδὶ ἴθ ρχαγϑὰ ἴοὸσ νἶἱτ ἃ τον, ἱέ 
ἦ8 ἃ γοίϊτο οὔογσίης. 86 ργοβουὶρίϊομβ ἴῃ τερδγὰ 
ἰο 189 ταγίουβ κί ὰβ δύο αἰδογοηί. Ἦθσθ ἰὑ 8 
βαϊά, ἐμβαῖ ὑμ6 δῃϊτωδὶ ἰο ὍΘ βίῃ ἸΩΔΥ ὈθΘ οἰ ΒῸ» 
[1816 ΟΥ ἔοπιδὶθ, ΟὨΪγ ἰΐ τηδὲ Ὀ6 πὶ δουῦ Ὁ] τ 18}. 
Ιὴ οἷ. τἱὶ. 1ὅ 84ᾳ. ποίδίηρ οὗ 86 Ῥτδὶβο- οϊοσϊηκ 
ταὶ σὺ Ὀ9 ἸοΙδ ΟΥ̓ΘΡ ἀπ|}} [0 ποχὲὶ ἀδύῦ, ὙΒ6ΓΕ85 
(8 γοῦν, ΟΓ"' ἤγϑο- 1}} οὐδενί ης τοῖα ιῦ Ὀ6 Θϑίθῃ 8180 
οὐ ἰ86 ποχὶ δύ, αὶ ποὶ οὐ ἰδ6 ἐδμίγὰ ἄἀδγ." 
Προ ἰμθη Ροΐπιϑ ουν δαὶ ἴῃ (86 6886 οὗ ἐϊιο89 
ΤΟΥ͂, ΟΥ ἴγϑο- Ὑ11 οὔεγίπρβ πῃΐϊοῖ ΟΥΘ ἰο ὉΘ 
Ὀατη-οἴἶδοτίημβ, 8 Τη816 τὰ χτοαυϊτοὰ, χχὶϊΐ. 19, 
στοὰς Ὀϊομ 88. “Ετοη δὴ δΌΠΟΓΡΠΙΔΙ ΤΌΣπιῶ- 
(ἴοπ οὗ 186 νἱοἰΐπι, ἐοο Ἰοὰᾳ ΟΥ ἴοο βῃογὶ 16ρ8 οὗ 
{89 δηϊπιδὶ [υἱἱ. 22, 29] νγδβ ϑποῦρὶι ἰο τηᾶκο 1ξ 
ὉΠδΪ 4016 ἴον (6 τον -οδοσγίηρ, αὶ 8.111 ποὶ [Ὁ 
(80 ἤτοο- Μ1}} οδενίης. 8.00 δὐϑῦῪ Κκἰηα οὗ ῥΓοϑ- 
ῬΟΡΙΥ πνᾶβ ἰο Ὀ6 Βα]ϊονγοὰ ἰο {86 ᾿οτὰ.᾿᾿" 

Βεαοτί δοὶαὶ ζοδδὶβ γοσο δἱ ἰοδϑὶ 88 οἷὰ δ [80 
ἐἶπιο οἵ Φασοῦ (α6ῃ. χχχὶ. δ4), δηὰ Ὀθεδπιθ 6οπι- 
ΤΩ διηοης δὲ] παϊϊοηϑθ; δυὶ (80 ἀϊδιϊπαίῖνθ 
ΒΔΙΩΘ οὗ Ρ6800-οἴονίης ὅτϑὶ ρρϑδγβ θη λοΒοδ 
αϑιθ ἀν τ ὶζ ἐμ9 ἰδ ὕγοι Μι. δ᾽ πδὶ (Εχ. 
χχΐν. δ). Το ἰδίηρ δἰχηΐθοά, Ββονενον, τουδὶ 
ἢᾶγθ Ὀθοα δἰγοϑαν ζαγαὶἶδὺ ἰο ἐπ 6 Ρδορὶςο, ἴοὉ 
(6 ψογὰ σοσυσβ ἰηῃ οοῃπῃθοίΐου τεῖ ἢ (86 ἰάοὶδ- 
ἰγοὺβ βδουὶδοθ οὔ Αδῦοῦ Ὑ βοὴ Μίοβοθβϑ δὰ δρδαῖῃ 
ἔοπο ὕρΡ ἰπίο (9 Μουπὶ (Εχ. χχχὶϊ. 6). 

Τνο ἰκίπιλ5 οὗὨ υἱοιϊτωβ τόσο δ] ΟΝ 80]0: οὗ ἔδ9 
“«Ὠρογχά,᾽ οὗ οὗ (86 ““ Βοοϊκ.᾽" 

ψοτα. 1-δ. ΤῊΘ ροδοο- δοίης οὗ {89 ποτά, ἑ. 6. 
8 Ὀυ]]ΟΟΙΚ ΟΡ ἃ ΟΟΥ.. 

4 Τὴ τορματὰ ἴὼ ἴδθ αποσέϊουῃ Ἡμοῖμος τἴΠ 9 Ρϑδοθ ὔοσί ἢ Κ 
ΘΙΩΌΓΔΟΟΘ αἷδο ὑμ6 Βαρρ᾿ οαίοΥΥ οὔοτίηρ, δηρο δαγα: “1 ἰδ 
Ὁπάοτεϊοοὰ τμδὲ [09 γον ἰβμοῖηθαῖγοδ Ἦ9ΓῸ τῇ κα χπεασεβε: 



ΟΗ͂ΑΡ. 1Π.. 1-17. 8 

γον. 1. Τ86 υἱοίϊπι ὈοΐἈ ἴῃ ἐπὶ δὰ ἴπ (9 
οἶμον Κὶ πὰ (νου. 6) τηϊχιῦ Ὀ6 οΥ̓ οἰ 8ὲχ. 46- 
οοτάϊης ἰο Ἡοτγοάοίυθ, (18 νγὰ8 ἀἰγ ο ΘΟ ΓΑΤΥ 
ἴο ἐμ Εργριίΐδῃ Ἰδν, τ οι όσα ο οἴδοντίης [19 
ζο 816 ἴῃ βδογίῆσο : θηλείας οὐ σφι ἔξεστι θύειν (11. 
41). ΑΒΔ ᾽π ἴδ οδ86 οὗ οἰον οἴδογίη δ, (ἢ 9 Υἱο- 
εἶπαι τησϑὲ Ὧ6 ““τἱἰϊπουΐ Ὀ]οτ δ}. ΤΈΘΥΘ γ͵γ88 
ΟΓΟΣΠΔΥΪΥ Ὧ0 τοβιγίοιΐοη οὗ αζο, δ μουρῃ ἴα 
δοῖη Βροοΐαὶ 68.368 γϑδν] ης ἰδ 8 δΓΘ τηθηϊϊοηθα 
(Σχὶ!. 19; Νααι. τὶϊ. 17). 

γεν. 2. Τὸ ἰαγίης οὐ οἵ ἰ86 οἴου σ᾽ β βδπὰ 
δηὰ {0 Βρεὶη ΚΊΊης οὗ (6 Ὀϊοοὰ ὉΥ͂ (86 ῥεῖοϑί δ.ΥΘ 
(86 βΒ8η160 28 ἴῃ (6 6886 οὗ ἰδ6 Ὀυγηξ-οἰἴοτίηρ; 
ΒΘΏσΘ 50 β'ρηϊδοδίϊίοηυ σδῃ Ὀθ δαἰΐδοβοα ἰο ἰ8ι:689 
δοίβ ἴῃ (ἢ 6 0πη6 0886 ΜΕ ΐο 11] πού ΔΡΡΙΥ͂ ἴῃ [6 
ΟἾΒΟΡ 450, οχοθρὶ οὗ δουγϑθ ἴῃ 80 [ὯΓ 88 8ὴ δοὶ 
οὗ 6586: 1 8}}} 18. ΒΆΙΩΘ τηϑδηΐης πὶ ὍΘ ΒΟΙη6- 
δὶ τη οὐ! βοα Ὦγ 108 ΘΟὨ ΘΟ 08. 

γοΣϑ. 8, 4. ΤΏΘΥΟ 6716 ἔουν Ρασὶδ ἰο Ὀ6 Ὀυρηοά 
ὍΡΟΙ (δ δἰίδτ: (1) 89 ἔαϊ ὑπαὶ οονϑσϑῖβ 
89 ἑμυνασᾶδ, ἐ. 6. (6 ἴαγρο ποί, οπισπέμπι, 708. 
1:1. 9, 2, ἐπίπλους, σα}, ΟΥ δάΐροβθ πιθ Ὀ 8 Π 6 
Ἰοχηπὰ ἴῃ τ 8 Π1Π18}8 δἰϊδομβ θα ἰο ἰδθ βίοι)δοι δηὰ 
ΒΡτοδάϊΐηρς ΟΥΘΡ (6 Ὀονγοΐὶθ, δπὰ σῇ ΐϊοΒ ἰπὰ ἰἢ9 
Τυπιϊηδηΐδ δυουμαἀβ ὙΣῈῈ δι: (2) 411] ἴ8ο ἔαϊ 
ὙΒΙΟΒ ἱα ἀροὰ [86 ἐμννασαάβ, ἐ. 6. {86 ἔαί 
διϊβδοδοὰ ἰο {86 ἱπιοβίϊ 95, δπὰ σῇ ΐϊοι οουϊὰ Ὧθ 
Ῥοοϊοὰ οὔ; (8) ἴδ6 ἴἔντο ᾿εἰᾶηογαδ, δᾶ 86 
ἕαῖϊ ᾿ἰμαῖ ἰδ οὐ ἴθ, τυ ὶοῦ ἰθ ΌΥ ἴ86 ἥδε, 
ΟΡ Ἰοΐῃβ, ἡ. 6. (6 ΚΙΑΠΘΥΒ δπὰ 411] ἰμ9 ὕδαΐ 60Ὲ- 
προοίοὰ ψῖϊ ἰπόπὶ; (86 Κιίάπουβ δύο (86 ΟὨΪΥ͂ 
ἰδίῃ ἰο Ὀ6 Ὀυγποά οὀχοορὶ [86 ἔδί ; (4) (86 Βπ18}}6 Ὁ 
ποῖ, οπιοπέωπι τη, ΟΥ ΟΘΌΪ] αῇονϑθ ἴδ ΗΥΘΣ, 
ὙΠ 16 ἢ δ γί 68 ΟΠ ΟΠ6 546 ἰο 86 τορίου οὗ [δ 9 

Κιάῃογϑ, ἤθηοα ΟἹ 86 Ἰεἰ ὅπου, Ὁγ--Ὁγ {μθπι, 

ποὺ εοὐξλ {πο πὶ, ΠΟΥ͂ ΒΑΥΪῺΣ 605 υ8ὺ ὈΘΙΌΣΘ 

ταθηἰϊοημοᾷ, Τ8ο ποτὰ ΠΠἡ ὀσουγθ ΟὨΪΥ ἴῃ Ἐχ. 
(ὑν 166) δῃὰ 1,6ν. (πἰπο ἐΐαι68) δ΄ γα γ8 ἴὰ ΘΟὨπθο- 
ἰΐοπ τὶΐϊβ ἼΞΞΞειμο Ἰένου ; ἰὲ ἴθ ἀθβουῖ θα 885 

αδονά ΟΥ Ὡροπ ἰδ ᾿νοῦ, δὰ Βόποο ἰβ ποὺ ἰὸ Ὁθ 

πἀὐπἀογβίοοά, 88 85 οἵϊδη Ὀθθη ἄοηο, οὗὨ ἰδ |ἷνον 
18617, ΟΥ οἵ ἃ ρμϑτγὶ οἴ ἰ1Ξ. ΤΏ 686 ἔουν ἱποῖϊα 46 8]] 
ἐδ ΒΕΡΩΑΓΔΌΪΘ δὶ ἴθ ἰη6 ᾿ηϑίἀθ οὗἩ [86 δῃϊτδὶ 
(πὰ τὰ αὐἀάϊιϊοι ἰο ἐπ 686 γγῶβ ἰδ ἴα ἐ6.}} ἴῃ ἰδ6 
6886 οὗ (8 Β66Ρ). 80 ἰδπαΐ, τοῦ. 16, {Π6 7 8.9 
6816 “ς 4}} (86 ζαὶ,᾽᾽ 80 4180 ἦν. 8, 19, 26, 81, 86: 
γἱ!. 8. 

γεν. δ. Αδσοῃ) δ ΒΟΏΒ 5811] ὈΠΤΏ.--ΤῊθ 
δυγπΐης οα ἴΠ6 ΔΙίαΥ, δηὰ (86 βρυὶ κι οὗὨ ἰῃ8 
Ὀϊοοὰ (τον. 2), Ὀοΐης (Π6 δΔοίϑ Ὁ νι ιϊσὶ (86 886- 
ΥῖβοΘ νγὰ 8 ΘΒρΘοΙ ΠΥ οἴδεγοα ἰο Θοα, γογ6 ΔΙ ΤΑΥΒ 
δά ἴῃ 8}1 βδοτὶ 668 (ῃ}6 Ῥγίθδι]ν Ταποίλοπ, 
ὕρου ἴδο Ὀυτηῖ βαοσῆοο.---Τ 18 τοπἀοτίης 

8 ααϊίο σογτοοί, δπὰ ἰ8 ἴῃ δοοογάδησο τ ῖζῃ (μ6 
διοϊθηΐ ὙΟΥΒίοΒ. ΤῊ Β6η80 ρσίγοη ὈΥ Κηορθοὶ 
““ϑοσογαϊης (0 ΟΥ̓ ““ἴη 86 Δ Π6Ρ οὗ ἰδ Ὀυγηί- 

οδουῖπ ς᾽ ἰθ ἰηδάτ}861}016. ἣν ΤΑΔῪΥ͂ ΒΟΙΊΘ τη 68 

ὍΘΔΡ ἐΐ8 8Β0η86 (ΕΣ. χὶΐ. 61 : Ῥβ. οχ. 4); δαὶ ἰἐ 
ἷ8 ΤΆΣ, δηἀ ποὲ ᾿ΙΚΟΙΥ ἰο Ὀ6 (ὃ6 τηρϑηΐης ΠΘΓΘ. 
ΑΒ. 8 τοδί(ονῃ οὗ ἔδσὶ, ρθ806- Οἴθυϊρθ ΟΥ̓ ΏΔΓΙΥ 
70] ογοὰ θϑρθοΐαὶ Ὀηγηϊ-οδοτίηχθ, δηὰ δ᾽Ν ΑΥ8 
89 ἀΔ}}ν Ὀυγηϊ- οδδοσίης, Ὑπίοι του] 580 Βο] θη 
Βαῦθ ὈΘ6Ὼ ΘΒ ΓΟΙΥ οοηδυμιθὰ πδοη {89 Ρ6866- 
οἶογίης νγδ8 οδεγοά, (δὶ {89 ζαὺ ταὶ σὺ πδίυγδ!Υ 
0 ἀοβογ 64 88 ρ]δοϑὰ ὡὠροη ἰΐ, 

γόοσβ. 6-16, ΤῸ ρμοδοθιοϑοσίηκθ οὐὗὁὨ βΒῆθΟΡ ὋΣ 
κοδίϑ. 

ΤΏ νἱίυδὶ ἤοσ (9 βοοοπὰ ἰεἰηὰ οὗὨ ροδοθ- οῦϊυ- 
ἰῺΖ 8 89 ΒΔΙῺΘ 8498 ἴον (9 ἂγϑί ; ἰἰ 15 γορϑαΐϑα ἴῃ 
9889 (86 Υἱοἰΐπι θὰ Ὁ9 8 ΒΆΘΟΡ (γθτβ. 6-11), 
δὰ ἴῃ ο886 10 βου] Ὁθ 8 ποδὶ (τοσβ. 12-16). 
ΟἿΪΥ ἰπ ἰδ)9 6486 οὗ (6 Β8δθρ, οὰ 89 ῬγΪποΐρ]9 
οὗ Ὀυγηΐηρ 411 (06 βοραζη ὶο αὶ, {λ9 ἰ81} (869 
Τοχίαδὶ, γοσ. 9) ὕδὶ 8180 Ὁθ ᾿αϊά Ὁροπ ἰδθ 
ΑἸίατ. 

γεν, 11. (σορ. τον. 16.) 89 ἰοοᾶ οὗ ἴδ 9 
οδοσχίηρ ϑᾶθ ὍΥ δτο πηῖο ἴμο Τιοσά.--- 
ΤῊΪ8 ἰδ ἃ ΘΟΙΏΠΟΉ ΘΧΡΤΘΒΒΙΟΣ ὩΡΡ᾿Ϊθα ἐο Βδουῖ 665 
ΘΠΘΓΔΙΪΥ ("ΤΩΥ Ὀγοδα,᾽ Ναπι. χχυ ἱ. 2; “Βχοδά 
οὗ αοὐ;,᾽᾽ οἰ. χχὶ. 6, 8, 17, 231, 22; χχὶϊ. 2Ὅ); 
γοὺ ΟΒΡΘοΙ ΘΙ ΪΥ τοοηϊϊομθὰ ΟἿΪΥ ἴῃ σΟΠΏΘΟΙΙΟΏ 
τὰ (09 Ρο6806- ΟὔοΥηχ5. [ἰ 18 υϑοα ΟὨΪΥ οὗ ἰδ9 
Ρογίϊοηβ οὗ ἰὴθ νἱοίξπι Ὀυτηθὰ ὕρὸῃ ὑμθὸ δ]ίδνγ, 
δηὰ ἰδ ΘΧΡΤΟΒΒΙΥ ἀἰδυϊη συ 6 ἔγοτα ὑμ6 Ῥουίϊοη 
οδίθῃ ὉΥ ἴδ9 ῥγίοϑδίβϑ (χχὶ. 22). ΒΥ δ ὑδίασαὶ 
ἄρυγο, (86 νοῖο υἱοϊϊι Ὀοΐηρ ἑοοά, ἐμ6 ρϑεὶ οἴ 
ῖἴι αἰνοη ἰο φοβονυδὴ ὈΥ Ὀσγπὶηςξ ὑροῦ ἐδ6 αἰίαν 8 
σα] ρα ἐμὸ Τοοά οὗὨἩ Το ῃονυδῦ, δηὰ βῆ ον ὑἢ 6 Θοτῃ- 
τηπΐοη Ὀοίτγοου Ηΐ δηα (Π8 ΟΥΒΏΪΡΡΟΣ Ὀγουχδς 
ΔΌουΣ ὈΥ ἰδ Ββδογίδοο. [ἴὑ 8 Ὡοῦ ὨΘΟΘΒΒΘΡΥ, 
Βοτγοῦον, ὑο Γ68]1129 {818 ἄσυτο ὈΥ αἰἰγ δυϊζίηρς ἰο 
η6 ἨοῦνγονΒ ἐθο (δου ρεί---Ὀοἰοηρίης ἰο [86 Ἰαίον 
μοδίμοῃ--οσἰμδὶ αοα δου }}} γοαυϊτοα οοὰ ; δυσὶ 
ἃ ποίϊοῃ γγὯ88 ἰοτοΐση ἰο ὑπ ον τυ οὶο ἐμ ο ΟΩΎ. 

γον. 16. ΑἹ] τὴ6 ξδἴ---ἰ, ., 411} (αὶ 88 Ὀ60Ὰ 
οῃηυπχογοίθα----4}} (ἢ 6 ΒΟΡΑΤΣΔΌΪΘ ἔαὶ οΥ̓͂ (6 τἱοίἑ τη. 

γον. 17. Ῥσουρδοαῦαϊ 411 γοῦσ ἅνυ θη κα. 
--Τ 8 ἀΡΡ] 168 ἴο ἐμ 119 ἴῃ 9 τὶ ΘΓ θΕ 5 θη 
8}1 βοογϊβοῖϊδὶ ἈΠῚμη418 8᾽81} ΓῸΓ ζοοὰ τΟΓῸ Χθ- 
αυϊτοὰ ἰο ὃὈ9 οἴδεχοα 88 ρεϑβοθ- Οὔ σ8 ὈΘΙΌΓΘ (ἢ 9 
ΓῸΒΡ (χυϊϊ. 8.7); ΒΟΟΣ 1 ΔΡΡ] 168 8680 ἰο (9 
Βυ δοαποῃί Ἰἰΐο ἱπ {μ6 Ἰαηὰ οἴ ῥΡτοτηἶδβο, τβθῃ {18 
γοβίσί οὐ οη. γγ88 ἰο Ὀ6 Γοιιονθὰ (Π δαὶ, χὶϊ. 1δ; χὶν. 
22, 28 : χυ. 22, 23), 888 ὈΘΘΏ το ἀοοαιθα. [πῃ 
(89 Ῥαββαβοβ γοιηουϊρ ἰδδὺ τοβίγιοἰΐοα, πιδηςΐοα 
18 τι846 ΟὨἿΥῪ οὗ ἐμ 9 Ὀ]οοά τνίοι τηυϑὲ Ὀ6 ρουτοὰ 
οαἱ, δπὰ ἴῃ ἐπ δοηρ οὗ Μοβοβ (θα. χχχὶϊ, 14), 
186 “εἰ Οὗ] Ὁ8᾽᾽᾿ 18 ΘΒ ΡΘΟἾΔΙΪγ ταϑηἰοποὰ δηιοη 
10 Ὀ]βαίηρβ ἰο Ὀ6 Θη͵ογοα, 
ὟΘ 5884}} ϑδαῖ ῃϑίϊποσχ ζαῖϊ ΠΟΥ Ὀ]οο.---ΤῊ9 

τοὶ ἱιοι οὗ (86 Βαρδυδῦϊο ζϑ (Οἷσι ἱπ σοπέγϑ- 
ἀϊβιϊποιΐοα ἰοὸ ἐμ 9 ἹΌΦὉ οΥ ᾿Ὁ (89 ὕδὲ ταϊχϑὰ 
ὙΠ {86 868} Υ1]ΟὮ τοῖν ὍΘ οαίθη, ΝΟ. Ὑἱ![. 
10) ἴον ἰοοὰ βργίηχβ ἰπητ θά δίο}] ἔγοτῃ ἐμ ἔδοί 
ἐπδὺ ἱὁ ττῶϑ Θδρϑοίδ}}  οοηβθογδίϑθα ἰο αοὰ, δπὰ 
{πΘΓΘΙΌΓΘ οἱ 0 Ὀ68 υϑοὰ Ὁ δΔη. [1 να 8θ6}ς (89 
ῬοδΒΟῚ Οὗ 118 Θοῃδοογαίΐοι 1 18 ποὺ ἰο ὃΘ δουχὴς 
οὐ διυρίοηϊσ στγουπάβ (Βοβθημ 160), Ὀὰΐ τὰ- 
{πὸ ἴῃ 118 σοπῃοοίίΐοη τ ῖτα {Π9 δηΐ πι8]} ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂. 
Α8 Ὀ]οοά 18 ἀοβουὶ θα 88 “16 110 οὗἁ ἐδ δῃὶϊ- 
8], 80 8 (Πῃ6 ἤδιὶ ἃ βίογσθα-Ρ βουτοθ οὗ Ἰϊΐἴο, 
ἄγαντη ὍΡΟΣ ΓὉΓ δυϑίαϊηΐης 16 ὙΒΘΠοΥ τ, ἴῃ ἀ6- 
βοΐθηογ οὗ Τοοἀ ΟΥ Οἰπον οχ σΟΏΟΥ, ἰΐ 8 γοαυϊτοα, 
[ι ἐπ Βίδ 8 ΠΟΤ ὩΘΑΥΪΥ χοϊδιοὰ ἰη Τα ποίϊου (0 
80 Ὀϊοοῦ, δηὰ Ὀδοδῖὴθ δῖ (0.0 ΔΡΡΤΟΡτὶαὐθ 
Ῥονίϊου ἴον {86 δ]δν. [8 ῬγοροΣ ἀσνοϊορτηθῃξ 
85 880 8 Ἰηδτὶκ οὗ ρογίθοί οη ἰῃ (ἢ 6 δηἶτη 81, [ἐ 
5 ΤᾺΓΟΒΟΥ ἴο ὍΘ ὈΟΣΩΘ ἴῃ τηΐπὰ ἰδδὺ {μ8ὸ 7148 ντᾶὯ8 
οοῃδίἀονοα ἰῃθ9 σμοΐὶδο ρμογίϊΐοη, δῃὰ ἤθησο (89 
ὙΟΓὰ τγὰϑ βρυτγαι γ  Υ υϑοἀ οὗὨ ΘΧΟΟ]]6η00 (9. 
Χχυϊ;, 28; Χ]Υ. 18, εἰς.} δῃηά ἰμ8 ἐδμθ ἴαὶ, δ8 ἐδ9 
Ὀθδί, τὯ8β γϑβογυϑὰ ἴον (οὐδ ρογίΐοη. Τμο Ῥχο- 
Αἰ Σοπ 158 τορϑαίθα πὶ 8.1}} ΒΙΓΟΏ ΟΣ ΘΠ Ρ88Ϊ8, 
υἱὶ. 28-26, Ὀυΐ νῖϊ ἐἰλ9 Ἔσχοδρίϊου ἐπδὶ ἐμ αὶ οὗἁ 
δηΐπ8}]5 ἀγίηᾳ οὗὁὨ ἰμοτηβοῖνο δ ΤΩΔΥ͂ ὉΘ ΔρΡρ]1οὰ ἰο 
οἶον 898 (ΥὙ0Υ. 24). 10 )88 ΔΙ ΤΔΥΒ ὈΘΘῺ ὑπο Σ- 

-: 



86 ΓΕΨΙΤΙΟῦΒ. 
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βίοοά ὈΥ ἐδ6 ὕθννα ἰμδί ἐπ Ῥτοδὶ Οἱ (ἱοἢ γοδρθοίβ 
ΟὨΪΥ {16 ἔαὶ οὗ δ Ἰπι4}59 (Βδὶ τϊρσίιὶ Ὀ6 οδοτοὰ ἴῃ 
βδουϊσθ Οομρ. Υἱὶ. 28. 

Νοιδίης 18 ΒΘΓΘ 88ὰ οἵ ἰμ ἀΐβροβδὶ οὗ ἐδ 688} 
οὔ (ποθ νἱοιΐπι, (86 ἰαῪ οὗ ὑμῖα Ὀοΐος ρίτοῃ ἴῃ ἀο- 
41}, υἱἱ. 11-86. 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΉΙΟΘΑΙ, 

Ι.Α8 4}} νεχοίδὉ]9 ἴοοὰ νὰϑ βαποι θὰ ὮὉΥ ἐδ9 
ΟὈ]διΐοι, 80 δὶϊ δηΐῃ)8] ἔοοὰ τδϑ ΟΥ̓ 886 ρ6809 
οἴετίης. ἴπὰ (86 ΜΠ ΘΓΏθ85 ὑμὶβ τγὰβ ΠΟΥ ΔΙ 
σαγτὶοά ουὔἱ ὈΥ 6 ρῥγοβοηϊίης οὗ 8}} δῃΐπμα]8 δὲ 
ΤῸΡ βδογὶ οθ ἃ8 οἴθυϊηρβ, δρυϊη κ᾽ ς ὑἱμοῖὶν Ὀ]οοὰ 
διὰ Ὀυτηΐηρ {ἰοῖν ἕαϊ ὑροῖ {}}6 δ ίδυ ; Ἰδίϑνσ, Ὑβοη 
ἰῃ Ρα]δϑίϊηθ ἰδΐἷα Ὀθσδπιθ ἱτ ρο8591 Ὁ] 6 οὨ ϑδοσοιιηὶ 
οὗ {μὸ ἀϊδίδποὌ, (6 ἰάθα ν88 Καρί ὕρ ἰπ {π0 
Ῥτγοβι οἰιΐου οὗ (δ Ὀ]οοάὰ ἴον ἴοοά. δε μο- 
ὩΘΓΔΙ ργὶποὶρὶθ ἐμ 0}8 ΟΧ ΡΥ ββϑα [ὉΓ 8}} (πη 19 (δι 
αοἀ᾽ 5 κἰδδ ἰο ᾿Ὡδῃ ὅτ ἰο Ὀ0 Δοϊκηον ]οαροα 48 
ἔἤτοια Ηΐπ, δα ἀν τοϊυτη τη846 ἴο ΗΐπΠ), οΥΓ οἱ 6 Ρ- 
ὙγΪδ6 ὑΠΟΥ͂ ΔΓΘ Ῥτοίβῃηϑα. 

11. ἴὰ (9 οχργοβϑίοη “ Εοοὰ οὗἨὨ ἐδ9 [0 πν.᾽ 
δι βου σὰ ἤρυταίϊνο, γγὺ ΤοσορηΐΣ9 {89 ἰίἰοα οΥ̓͂ 
δοτητηπΐοη Ὀοίνοοη αοἀ δαά πιῆ, οχργοβϑϑϑὰ ὉΥ 
ἃ Ῥαγὶ οὔιδμο βδουϊδοθ Ὀυγηθὰ οὐ ἰδμ6 Δ)ίδν, δηὰ 
οδιϊοὰ ὈΥ ἰμ18 πδπιθ, τΒιΪΘ δῃοί ον Ῥᾶγὶ νῶβ 
Θαίθη ὉΥ ἰδθ ΟΠΟΓΟΥ δἱ (δ 9 βδοῦίβοϊα) Γδϑϑὶ. δ᾽ πιὶ- 
ἰδγὶγ 886 Βυοδαγίδὶ 18 Βροϊκθῃῃ οὗ ἰῃ 1 Οοτ. χ. 21 
88 (.9 ““μογὰ᾽ 5 ἰΔΌΪ6.᾽᾿ [ἴα τ18 Τεδροοῦ (ὃ 6 ρθασο- 
οἴοτγίης ὑπᾶον ἐμ6 οἷά ἀϊαρϑηδβδίίοη βἰρεϊβοὰ ἐῃ6 
ΒΔ1η6 ἰΐη 88 (᾽ 6 ΕΟ ατὶϑί ἀη ον [86 Π6 ν--ἰπΠη 6 
σοι ηΐοῦ οὗὁὨ 6 ἀογουῦΐ ὙγουβρΡΟΣ τὶῖὰ αοα. 
Τὰ γγὰβ δι ΘΒ (Υ 8 οαϑί οἵ Ιοτὸ ἰοταγὰβ αοα δὰ 
δῆ; 86 ΜΟΓΒΏΪΡΡΟΡ οοιηπηαηϊοδίοα τῖϊὰ αοἀ 
ὈΥ ζοδϑίίης οὐ (06 δαοτίοο οογοὰ ἰο Ηΐω, δὰ 
ὈΥ ὑδμὸ ρογίΐου οδίθῃ ὉΥ (8 Ῥγίββδίβ 88 Ηΐδ γορσο- 
δοηϊδίϊνοβ, δὰ πῖϊ ἢ τϑῃ ὉΥ ἴδδδίϊηρ τῖῖ 8 
ἔτϊοπὰθ οὐ ἰδ τοιηδίῃααορ, [ἴ ἰβ ἈΒΡΡΙΪΥ ἀο- 
δουϊθοὰ ὉΥ Ῥοτγάβτνουι ἢ 88 “δὴ Ευοδαγὶϑί οου- 
Ῥὶοα νι δὴ οἰογίοσυ." 

1Π1. ΑἹ] ϑαογί θοθβ ΟΥΘ ΠΘΟΘΒΒΑΌΪΥ ἰγρίοαὶ] οἴ 
ΘΟ γὶδὶ, δὰ οασὰ οἴ ἰοῦ μαὰ ἰη {πἰ8 νοϑροοὶ (8 
Ῥδουϊίδν βἱχηΐδοδησο; τὶ (ἢ (86 Ρ68.6-οὔοντίης ΗΘ 
8 Θβρδοΐ "ΠΥ οοπηοοίοα ὈΥ͂ ἰὴ 9 ῬΓΟΡΠΘΟΥ οὗ [8818 
(1111. δ) “186 σμδβιϊβοιιθηΐ οὗ οὐγ Ρ6866 νγῶ8 ὕροΟῺ 
Ηϊΐα," δηὰ ὃγ (9 ἔγεαυθοί δρρίοδιΐοη οὗ {818 
ψογὰ ἰο Ηΐτ δηὰ ἰο Ηἰΐ8 βδουϊῆοα ἰῃ (86 Νὸνν Το8- 
ἰδιοηΐ, (ΒΟ. τ. 1; ΕΡΆ. ἰἱ. 14-16; 60], 1. 20, 
εἰς.). , 

ἩΟΜΙΙΈΤΙΟΑΙ, ΑΝ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

“9 Ῥοδοριοβοσίῃρς ἰδ (80 οχργοδβδίου οὗ ἰδ9 

ζϑο]ϊης ἰμδὲ ππδ τηϊρέ γϑοοὶγθ ΟΣ δὶς ΟἿΪΥ ἃ 
Ῥυγο Ῥγοβρογὶν ἔγοια αοά, δηὰ τϊσμὲ οἵου ἰΐ ἰο 
Ηἰἷπι δζαίη." [δημ6. [ἢ ἐμιΐ8 οἴἶοτίηρ “ Θοά, 
ιπ 9 Μαβίον δηὰ Ψυὰρο, νδ8 τηοσζοὰ ἴῃ (οὰ, τἢ6 
Βοηρίβοίοῦ δὰ Βιοϑουον.᾽" Καὶ ϊδοῦ. [Ι}5 ἰδθ 
ἰοδϑιίηρ οἵ [6 οὔἴοτον τὶ" 8 ἔγί ϑα ἀβ ροὺ (ἢ 
β 66} οὗ (8:6 βδουὶ8οθ νγδϑ Ὄχργοββϑθά οἰϑδυὶγ 1ἢ6 
ἰάοδ οὗ δοπιπιαπίου τὶ Οοἀ ; γοὺ ουοπ ἴῃ (ἢἰ8 
οἴἶενίης, [6 Ὀ]Ϊοοά τοῦδὶ 6 βρυὶ κ]θὰ ἀροῖ (ἰ6 
ΔΙίδν ;--τἰὰ (06 πϑαγ δὶ δρργοδοῖὶ οὗ βίἴαϊ πδη ἰὸ 
αοά, ὑμογθ τηυδί βι}}}] Ὀ6 ῥτορί ἰαιΐοη. 

Ια 80 ρθδσο- οἴὔτϊβ ΔῺΥ βδογὶ βοῖαὶ δηΐ αὶ, οὗὅὨ 
| ΘΙΟΒΟΡ ΒΟΧ, δπὰ οὗἩ ΔΏΥ δήθ ῬΔ8 δ ον δ Ὁ]: Οοὐ 
Εἶνοβ τηδῃ (08 ἰαγβοβὶ Ἰαιἰὰἀθ οὗἩἨ οἰλοῖΐαθ ἴπ 86 
ὝΔΘΥΒ οὗ ΟΣρτοβδίπρ ἷ8 στα 46. Ηο 6180 ββῃο- 
{1868 85 8 τη6 8085 οὗ σοηηυηΐοη τἱϊ Ηΐαι πεμδί- 
ΟΥ̓́ΘΡ Ηθ [8ὰβ δρροϊυίοὦ 28 ἰδ τῃηθϑῃ8β οἵ 8Ρ- 
Ῥτοδοβίης Ηΐπὶ ἰπ ΔΩΥ͂ νῶν. Τὸ Ομ γί βιΐδπ την 
σομιτηηθ πὶιὴ αοα ἴῃ ποῖ, ἴἢ ΡΥΔΥΘΓ, ἴῃ Βδογδ- 
ταρη(δ, ἰῃ δβίυαγ οὗ Ηἰδ πνογά. 

ἴῃ {μῖ8 βδογίῆοθ ἰμὸ δὶ 88 Ὀυγηΐ ὑροπ ἰδ 
ΔΙΔΡ, διὰ οογίδὶπ οἰοῖσο ρδγίβ ρίυθῃ ἰο (δθ 
Ῥγϊοϑίδ ἰο ὃ9 θαίθη πνιὶϊὰ (οἷν ἴδαιν:} 68; 80 ἴῃ ΟΌΡ 
ὑμδη κερί νίηρ, ἄτϑὶ ἰοὐ (89 αἶτον οὗ δ] χοοὰ ὃθ 
γοοοζηϊζοα, δη ἐδ Ὀδδὶ οὗ 6]}] Ὅ6 αίνθῃ Ὀδοῖς ἰο 
Ηΐπ ; δηὰ ἐβθη Ἰοὺ ἃ ρουίϊοῃ. Ὀ6 χίνβῃ 80 ἴο 
{8086 Ὑ80 τηδἰηἰδίη Ηΐ8 βουυΐοθ, ἰδὲ {86 τηδῖη 
Ρδιὶ ψΒὶο} γθαιδίηδ ΙΩΔΥ̓ Ὀ0 Θηὐογοὰ ὈΥ͂ τ8 πῖ(ἢ 
8 ΒΟΥ 707. 

Τμο Ββδογίβοα ἤονυ βίη (868 οἷ. 15.) νγδβ ᾿ἰπηϊεοα 
ἴο ἐπδὶ νοι 88 ργθβοῦὶ Ὀ6α, ΠΟΙ ΒΊ Ως Δ ΟΥΘ γγ783 
ΔἸ]ονοα ; Π6 ρεδοϑιοβοτγίηρβ ἰρχῃί 6 απ] ἱ(οἀ 
ἴῃ πυ! 9! δπὰ ἴῃ υδὶιθ: 80 [8 ΠΟΥ͂ ΠΙΔΥ 8661 
ἔοτὶ ΥΘΏ 688 ΟὨΪΥ ἰπ (10 τᾶν Θοἂ 88 ρῥτγουϊὰοά,--- 
8.6 οδ δαἀ ποιῃΐπρ ἰο ἰ(9 οἼσδοΥ  Ὀυΐ (ο (86 6ὁΧ- 
Ῥτγοβϑίου οὗ δἷβ ἐπδηκίυϊ μθ58, δη ἰο μΐ8 ἀδδβῖγθ 
ἴον οομιυίου τί αοα, Ὧο Ὀοπη 5 δῖ βοὶ. Ηδθ 
ΤΩΔΥ͂ 60 ἃ8 ἴδτ 88 ᾽..9 δ, δηὰ δἷ5 οὔοσίῃη (8 πὶ} 
Ὀθ9 Ἰοοκοά ὑὕροὰ πιΐη Δρργοῦθδιλο 88 “ἃ βϑιυϑοὶ 
ΒΆΥΟΥ ὑπίο ἰδ6 ο0κΡ.᾽᾽ 
ΤῈ ἤοαδέ προὴ (86 Ββδογὶβοθ οὔ ρ6866- ΟΟΥΪ ΡῈ 

ταὶ καὶ ἰποϊυἀθ 4}} ἰῃ6 πηρι!οτγβ οἴ (86 οΟἸΘΓ Τ᾽ 8 
ἔδταῖγ. Τῆυβ Δ8 (8:9 ἸοΟγουβ ἔδυ [δδδί, Π᾿9 
ΟΥ̓ΟΥῪ Ομ δυδη τγοϊδιϊοη δηὰ οοηάϊιϊοη, 
Ὀτουχῶϊ ΌΥ {πὸ [μογἱισ8] δ ἰπίο τοϊδιϊοα τ ἢ 
ἀαξίο5 ἰο αοἀ, δῃὰ δβδηοι θὰ Ὁγ Ηἰ8 Ὀ]οδδίηρς δηὰ 
ὈΥ ΒΥ τ Ὁ] 08] σοπιαληΐοη τνἱ1 ἢ} Η τ}. 

Α τὰ δδογίβοθ οὔ ρῥγαΐβο ἷἱβ οἤοτεὰ ΌΥ (ἴ)089 
ΜὯο0 ραἸον Υ αοἀ ἰπ ἰδοῖν ᾿ἰνοϑ. Τἷ8 σοηϑι 165 
ἰμ6 Ομ τ διϊδῃ μῥθδοθ- οἵοντίης οὗ σου πΐοη τὶ} 
αοὰ ἱἰπ ἰδ εἰσΒοδί ἤοτη---ἰμδὶ οΥὮἁ ἐδ δηϊκερί νης 
ἴοτ Ηἰ5. ᾿ποδίϊ Ὁ]6 Ὀθποδίβ βδμῃονοὰ ἕοσγι ἢ ἴῃ ἃ 
δ'ΟΟΥΘ οὐὈθαΐθποθ ἰο Ηΐ8 οοπιιδηάβ. Οτΐ θη. 

ὉὮ.--,1Ν ΟΕΕΕΚΕΙΝΟΗ͂. 

ΟΠΑΡΤΕΚΒ [ΨΥ 1--38---Κ. 1--18. 

12. ΑΝ ἴδο ΤΕ, βρβῖκβ υπίΐο Νίοϑβϑρ, βαυγίηρ, ὥὄέρϑαϊ υηΐο (869 Ομ] ἄγοη οὗ [Ιατϑεὶ, 
Βαγίηρ, 1 ἃ. Βοὺ] 88}8}} δἷπ ἱβγσουρῃ Ἰρμβόγᾶμοο [Ἰηδἀνογίθηοθ'] δραίμδὺ 8}γ οἵ [86 

ΤΕΧΤΌΑΙ, ΑΝῸῺ ΘΕΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 

1 γος. 2. Γ)73 ἴτουσυ 20) -ὐ ΠΥ -ἰὦ χκ)}7) “τα ἰο ἰοἰίεν' ἰο απὰ [νο, ἰο τοαπάεν, ἰο ρο σγοησ. Τὶ ἱποϊοάθα ποῖ ΟἿΪῪ αἰῃ- 
τῷόέ:" τ Ττ τ 

ὩΐηΑ Ὀπασαγοα, [Ὠτοῦρῆ ἱχκιυογβῆοο (τότ. 13, 22, 27: νυ. 17), οσ σαγοϊοδβηθδα, δῃὰ παπὶ οἵ οοπδίἀογδιου (Υ. 1, 4); Ὀαΐ αἴδὸ υὩ- 
Ἰπιθι ἰοῦ] διη5 (Κὸ ἘπῶΣ οἵ τηδηπίδυρηῖος τί μβουῦξ τοδ!ῖοο, ΝΌΤΩΙ. χχχυ. 11, 1δ, 22), δηὰ ἐμογοίογο ἰπβ δείδίῃρ ἤζοσι μασηδα 
ἐπδστοιῖν ἰπ οοπίχοάδειποϊίου ἴο ἰαἰδηξίοπαὶ απὰ ἀοᾶδοϊ εκἰπο--αἰοο “ ΜΠ ἃ δἰ διὰ" --ἴοσ ΒΙῸΣ το δδοσίῆοθ 'πῶϑ δ]ον- 



ΟΗ͂ΔΡ. ΙΥὕΡ 1-38-ὉὉ, 1-28. 81 

ΘΟΙΏΤΩΒΠ τη Θη(8 οὗ [Π6 Τ᾿,.ΟΒΡ οοποογηΐης ἰλίπιϑ Ἡ οὶ οὐρῦ ποῦ ἴο Ὀ6 ἄοπθ, δῃα 8588]] 
ἀο [οπιῖν ἀραὶ πδι7] Δ οἵ ἱμοτι: 

8 [ΠΡ [δορτῖοθε ἐμαὺ 18 δῃοϊηἰθα ἀο βίη δοοογάϊηρ ἰο {Π6 βίῃ οὗὨἨ ἰμθ Ῥθορὶθ [0 ἐδ9 
110 οὗἩἉ ΠΤ 6 Ρ6ορ]6 ; ἰΒθῃ ἰοὺ μἷπι Ὀτίηρ [Ὁ ἷβ βίῃ, σοὶ Ἀ6 μϑίῃ βπηθά, ἃ γουηρ' 

4 Ποῖ σουῦ Ὀ]ΘταΪΒἢ πο {86 ΟῈΡ ΤῸΓ 8 βῖπ οβδείηρ. Ἀπ ἢ 888}} Ὀγίηρ {86 
Ὀυ]]οοἰκ απίο [86 ἄοοῦ οὗἩ [π6 ἰΌθγηδο6 οὗ (6 [οπιϊξ [86] οομργορχδίίΐοη Ὀσίοτο (ἢ 9 
ΤΕ; δηά 8}8]] ΑΥ̓͂ ἷ8 βαπᾶ ἀροη (86 Ὀ0]]ΟΟ Κ᾿ 68, δηα Κ|}] [6 ὈᾺ]]οοΙς θοἕοτθ 

δ {μ01.0ῈΡ. Απά ἰδ φγίοδί ὑμαὺ 18 δποϊηϊθα" 8ῃ4}} ἴβκϑ οὗἉ [86 Ὀ.]Οο κ᾿8Β Ὀ]οοά, δπὰ 
6. Ῥγίηρ 1Ὁ ἴο ἐμ6 ἰδΌθγη8ο}9 οὗἉὨ (Π6 [οηυΐξ [86] οοπρτορδίίοη : δηά [6 ῥγιβϑί 888}} ἀΐρ 

᾿ῖ8 ΒΏρΡΟΓ ἴῃ 086 Ὀ]οοά, δηὰ Βργίμκ|ο οὗ ἐμ6 Ὀ]οοά βϑυϑῃ {1π|68 Ὀθίοσθ (89 ΓΟ ΕΡ, Ὀ6- 
7 ἴοτϑ (86 γ81} οὗ (86 βαποίυδσγ. Απᾶ {86 ῥγίοδι 8881] ρυιΐὺ 8οηι οὗ {86 Ὀ]οοάδ ἀροη 

ἐμι6 ΒΟΥ Οὗ ἴῃ 4118} οἵ βιυυϑοϑί ἰβοθηβο Ὀδίογο [86 ΠΟ ΕΡ, ψ Ιοἢ ὦ ἴῃ (6 ἰΒΌΘΓη80]6 
οὗ [86 [οηυΐξ [Π6] σοῃρτορϑίίοη ; δια 884}1] ροὺγ 81 {86 [οὐδόν] Ὀ]οοα οὗἨ (μ9 θυ ]]οοῖ. 
δύ [86 Ὀοίϊίοτα οὗ (πο δ]ίαν οὗ [9 Ὀυγηΐ οὔδγίηρ, τ ΒΟ ὦ αὐ [Π6 ἀοοΥ οὗἩ {86 ἰδθϑγ- 

δ η80]9 οἵ [89 [οηιΐξ [86] οοηρτοραίΐοη. ἀπά [6 8}}8}} ἰβῖκο οβ᾽ ἔγομι 10 411 {Π6 ἔαΐ οὗ 
[80 Ὀυ]]ΟΟΚ ἔον (86 βῖπ οβδυιηρ ; [86 ἔδὺ ἴῃα΄ οονογοίῃ (86 ́  ̓ηΑΓαΒ, δηα 4]}} (Πα ἴδ 

9 ἰδ. ἐδ ἀροη [6 ἱηναγάβ, πα [π6 ἔπτο Κι άπουβ, δηα [86 δύ (μδῇ ἐδ ἀρου ἔπθηι, τ ὮΣ ἢ 
ἐδ ὉΥ {86 Ηδηκ5, δηὰ (ῃ6 οϑὰ] δῦονο (μ9 ᾿νοῦ, ἢ [οη5] (ῃ6 ΚΙάηογβ, 10 8}}8}1 ἢθ 

10 [ΔΚ ΔΎΔΥ, 88 10 γγᾶϑ ἰβκϑη οὔ ἔγοτα {86 Ὀυ]]οοῖς οὗ [Π6 βδογιῆοθ οὗἩἨἁ ρϑβοθ οἤδυϊηρβ; 
11 δηά [86 ρῥτίοϑί 884}} θαγη {μθπὶ ρου (Π6 Δ] 08. οὗ [86 θαυγηΐ οἴἴδτγίηρ. Απα [86 ΒΚίῃ 

οὗ [86 Βυ]]οοῖκ, δα 84]1 ἷ8 ἤββῃ, ψὶ Ηἷβ μοδά, δῃὰ σι Ὠΐ8 ᾿θρ8, δηα ἷ8 ἱπν γάβ, 
12 δῃα ἢΐβ ἀυηρ, ονϑ {86 ψ8016 Ὀα]Π]ΟΟἷς 81}8}1 μοἷ ΟΔΥΤῪ ἴοσίμ πὶ ουΐ [Π 6 σϑὴρ υπηΐο 

8 οἴοδη ρ͵δοθ, ἤθγο {0 49:68 δτ6 ρουχοᾶ ουΐ, 8ηαἃ Ὀυτῃ Ἀἴπὶ οἡ (μ6 ποοα πὶ} Γο: 
ὙΠ6ΓΘ {86 83}168 το Ροιτοα ουὖ 888}} ἢ6 Ὀ6 Ὀυχῃηΐ. 

18 Απὰ 11Π6 ποθ σοπρτοραίϊοηῦ οὐὗἨ ἴβγ86] βίῃ [6γ1] [βτουρὰ Ἰρμοσδῦοθ [᾿πδᾶνοι- 
ἰδη 66}, δηα [ῃ6 (ϊηρ Ὀ6 145 ἔγοπι {ῃ γε οὗ 1:6 Ἀββθι} ὈΪγ," δηά ὑΠ6Υ ἢδνο ἀοηθ 
δϑοπιδιυδαΐ ασαϊπιϑέ ΔᾺΥ οὗ [ῃ6 σομημηδηαἀπιδηΐβ οὗ {86 ΘῈ} οοποογηῖης ἰλῖπσε ἩὨΊΟΝ 

14 βῃου]α ποῖ Ὀ6 ἄοπο, δῃα 810 ψζυὶ τ; σθθῃ (88 δἰη, τ] {Π6 Ὺ Πᾶγθ βἰηποα δραϊηβὺ 
1., 15 Κποτγῃ, [86 η (86 σοηρστορδίίοη 88}8}} οὔδσ ἃ σουηρ Ὀ.]]ΟΟΙΚ ὁ [ῸΓ {86 δίῃ [8 βίῃ 
οβδυη 2] πα Ὀσίηρ Εἶπ Ῥαίοσο {μ᾽ ὑδρογηδοὶθ οὗ ἰδ [οηνίξ 086] οοπργορϑίίοη. 

δὺϊο (ΝΌμΝ. χνυ. 937-31) ὙΠῸ ΠΧΧ, Π66 ἀκουσίως, (6 Τάχα. Οηἷο, (αἶδο Βοη ὕς. διὰ 6.08.) Ὁ - ἸἈΤΟΙΘΝ ΟΥ̓ΤΟΥ͂, 80 160 
Υ 

819 δα ΤΏ οἱά ΤίΔ]ἶο Βαδ ἐπργμάδηδεῦ. Ααυΐα τοϑᾶμ ἐν ἀγνοίᾳ, ἀπᾶ [ζ ναδ 805 ὉΥ ἃ 1Πἴθγὰ] ἐσαποϊδιίου οὗὨἩ {16 (δὲ 
80 Ν οδθο ἴο τοα ρὲῦ ἱρηογαπίζαπι, ΜΪΟὮ Ὠδ5 Ὀθ6Ώ ρογροϊποίοα ἴῃ ἴδ Α. Υ͂. ; ὑπ Ἰὴ Εο᾽]οηἰδεο ατθοῖς ἀγνοία δὰ ἀγ- 
νοήμα (Ἐ6Ό. ἰχ. 7) ὈΘΔΩΣ τοῖο [Π 0 ΒΟοΏΒ6 χίγθῃ δῦυγνο. ΚΕ'6ο βοῇ ]θυδ. οχ, ἴῃ ΧΧ, ΤΑγοιρὴ ροΐπρ αἀείἰγαν ταὶς ὈοίΟΣ 6ΣΧΣ- 
Ῥγοδβα {89 τηϑδηίηκ, ὁχοθρὶ δὲ ἰξ ἄοοθ ποῦ δυδοίὁ Εν Ὀτίηκς οἂϊ [16 ἀἰδιποξίοι δα ἰῃ ἐμδ9 ἀπίπεμϑ οὗὨἉ [Π6 δἰ πηθσ. 

8 γος, ἃ, ΤΠ ΓΩΝΌ. ΤΏο Α. Υ͂. δ δι ρ»]} θὰ ἀραΐξηδί, 86 ἴῃ [6 [ΟΥ̓ΩΟΣ οἶδυδθθ, ΓΒ γο ἐδ οοηδέστιοι οὨ ͵ φ ἐδ) ΒΔΙῺΘ ; 

δαὶ (Όοτο [ [5 τοσυϊτοᾶ, πὰ Ὦθτο οΟΥδΟ ἐὮΔη τιθοῖθ8 ἰο 186 δοη80. 1| Βῃ ΟΌ ἃ ὕθ οὔλίἐἰθἃ Δ ἴῃ ΠΟΑΙΥ 811 ἐδ διιοίθηϊ τϑ- 
αἴοηθ. Τδο 172 ἰῃ Ὀοῖ Ο]Διιδ08 [6 ἴο ὕ6 1ΔΙκ6} ρασί νου. 7 

8 σοΣ. 8. ποῦν ἢ Ῥτον. 7 οομοὶ. Καὶ. δπὰ ἔθ ΣῸ υϑϑἃ 88 ἃ ΒΟΌΣ ... ἰο δγέμρ σμΐϊ ὥροβ. ὅ880 τοοδί οὗ ἔδο δηοίθηξ τοσ- 

δου δηὰ ἐδ τοοάογῃ ὀχροίζοτα ΚΘΈΘΙΔΙΪΥ. 

4 Ψοσ. δ. Το αποέπίοζ ἴ0 ΤΧΧ, δηᾶ βδτη. Ἴσον. δὰ τοδόϑο δλανα ἰ6 οοπδοογα σα. ΤΠ6 ἤδη. ἰοχί [889 ἃ οἰπηἶας δ 08. 

δ γον, Ἰ. Το βδσὰ. δπὰ 8 ΜΒ3, ὑγοῖῦχ ἴ)ο δείοϊο ἴο Ὁ, ὙἘΠ1Ὸ μο βδμι., 8 Μ55., δὰ ὙῈ]ς., οὐαὶξ ἐδα διμϊοοξ. 

8ο [ξ πιυδὲ 6 εἰὐαπαϊαίοά, δηᾶ δυο 18 δοΐιδ! ἐδο τοδί πος ἔπ ἐδ βϑια. δὰ τδὴν ΜΙ͂ΒΒ, 

Ἴ γόον. 12. Το Άὅδπι. διὰ ΠΧ Χ. Πόσο ἢατὸ ἔνθ μ᾽ ταὶ. ΟΥ̓ σοῦχϑο (8. Ὠἰχ-Ὀγίοδέ ἀϊὰ ποῖ ἀο (28 τῖ ἢ Ὠἷ5 οὐσῃ Ββδηάα, Ὀπὲ 
ἴα βαϊὰ ἴο ἀο ἰδεῖ τ Ὡ οὮ ΒΘ σαυδοὰ ἰο Ὀ6 ἄοῃο, δοοοσχάϊης ἴο οοταταοη ὑβακο οἴ δὶ! ἰαηζυδρθα. 

δὲ ἼοΣ, 9. Οη. 8.660 11]. 4, Τοχῖαδὶ Νοίο 8, 

δ γον. 13. ΠἽ Ὁ (ουπρτγοραμοη) ΠΡ (αιφαποδὲν) ἐδ6 ἔνγο γοσὰβ πϑοᾶ μβοσο, διὰ ἽΜΙ ΝΈια. χτί. ἃ πὰ ἔγοᾳ. μδγο ἽΡ ΠΣ ᾿ 
τὸ ἀπἴοτεηοο ἴῃ δἰ κυ  βοδίίοη πτπ οὮ ὁδη Ὅο Σοοοχαϊκοῖ ἴῃ ἰσδῃπδϊδοη. ΤΉΘΥ τὸ πδοὰ 1π ΔΡΡοβΙ ἤοῃ. 

8 Υόοσ. 13. Ἴ)). [Ια 89 Α. Υ. δ αἰ νσβο ἴω 1.90. ἰ8 ὁ ἰσαῃδβιδείου οὗ δὲ 7. Τα Ὀαΐης [86 ΟἹ οχοθρίίοι, δυσυϊὰ Ὁθ9 
τ 1τ 

μη τε κι. 13, ὉΠ} Βδϑ ἀαρεελ ἴῺ ἴδ9 ν Βο19 διὰ ἴῃ νυ. 2, 4. Αοοογάϊΐηρ ἰο 6280 ἢ} ἰξ 5 Δῃ οἱὰ τ]ὸ οὗἨ νμοϊπείησ “ἐμαὶ 

ΘΥΟΣΥ ΟΟὨδοηδΔηϊ ψὨ οἷ ὍΠονοα ἃ ΕΥ116 016 ἐογ δ τ Ἡ1ΠῈ ἃ σπΐασαὶ δῃουὰ Ὁο Ροϊμιθὰ πῆ ἄσρεεν, 1 ἴὴ9 συϊίυταϊ τδα 

ἴο ὕο τοδῦ πὶ ἢ ἃ αυἱοδοσϑηῖ δἦδνα δηὰ ποῖ τ ολαξερλ.Ἶ Οὐταρ, Ἴδη αθα. χιν!. 29; ΕΣ. χίν. 6, ὈΘᾺ (δοοογάϊηρ ἰο 

Βοτθ οορί66) 8. χ.ἕ 1. 

1 οι, 14. Το βυ. δὰ ΧΧ, Βοτοὸ δὰ (8ὸ “ υἱίπους ὈΪΘταϊδη ᾽" 8ὺ ζρΘΑΌΘΠΕΥ οχργοδβοῦ, δὰ δἴναγϑ ἴο ὃ υῃ- 

Ἵ γος. 14, ΓΙΌΤΙΣ. ΤῊ πογὰ ἰ8 προὰ ἴπ ῬΟΙῊ 8δ6.866--Θ κῃ, δηὰ ἃ 8]:-οΟἴἶδτίης. ΤΏ οουΐοχί χσοαυΐγοα ἰδ ᾿Δὲίοσ μεξο. 

Ζι Ὧδδ πὸ δτίϊεϊο. 

15 Ὑο;. 14. ΤΊ ΧΧ, δά γος. δδὰ δε ὧοον ψ΄, Ἠποἷ ἰο ἐταρ] οἷ, 



88 ΓΕΥΙΤΊΟΌΒ. 

15 Απά [δ6 6] ἀὁγΒ οὗἉ [86 οοηρτερδίίοῃ 884}} ἰδ ὑοῦ μαπθ ἀροη (86 Ὠοβὰ οὗὨἩ (π6 Β0]- 
Ἰοοῖς θΡεΐοσθ 8 [Ὁ : δῃὰ {86 Ὀ0]]οοἷΪκ 88.8}} θ6 Κι }]οἀ [οπθ 884}} Κὶ}} 86 θυ} 0. Κ"] 

160 Ὀδίοτθ [9 ἘΡ. Απά {88 ργίεϑὶ ὑμδῖ 18 δῃοϊηὐθα β88}8}} ὑσίηρ οὐ 16 Ὀ0]]οοἶκ᾽ 5 Ὀ]οοὰᾶ 
17 ἴο [86 ἰαῦθγηδο!θ οἵ {μ6 [οπυϊ 186] οσοηρτορδίίοη : δὰ {86 ῥγϊοβϑὺ β8ῃ8}} ἀΐρ ἷβ βῃρῸ 

ἐπ ϑοηιο οἵ ἰμ6 ὈΪοοά, δά Βργίπ ]ο ἐ{ 5 βουϑθῃ ὑἰπιοβ Ὀοΐοσο [Πῃ0 ΓΚ, ουοπ Ὀοίοτα [89 
18 ν8}}. Απὰά ἢ6 888}} Ραΐ δοηιδ οὗ {86 Ὀϊοοά ρου (86 Βοτηβ οὗ ἰμ9 αἱ ίαγδ π ἢ οἢ ὦ 

Ὀοίοτο 86 ΚΟΕΡ, ὑμδῦ 6 ἴῃ [88 ἰδ Ὀθγηδοὶθ οὗ [πὸ [οπεΐξ {μ6] οοῃρτοραίίοῃ, δῃηὰ 8848}} 
ῬοὺΓ ουΐ 4}] (86 [οὐδόν] Ὀ]οοά δἱ (86 Ὀοίϊζοπι οὗ ἴῃ Δ|(δγ οὗ {μ9 Ὀυτηὶ οἤδσίηρ,, τ ἢ 

19 “8 αἱ (μ6 ἀοοῦ οὗὨ {86 ἱδῦθγηδοΙθ οὗ [89 [οπιῖξ [86] οοῃρτοραίοη. Απὰ 6 8}8}} ἐδῖκθ 
20 8}1 μἷβ δῦ ἴγοτα Εἴτα, δὰ Ὀυγῃ ἐξ ὕροῦ ὑπ αἰίασ. Απά 6 88}8}} ἀο πιὰ ἰμ6 Ὀυ]- 

Ἰοοὶς 88 9 ἀἸὰ ψιἢ ἰμ0 Ὀυ]]οοῖς ἴον 8 [{Π67] βῖη οβδυϊηρ, δῸ 888}} ἢ6 ἀο στ 1818: 
856 {Π6 ῥυγἱοϑὺ 8881} τραῖζο δὴ δἱοηῃηθιηθηύ Ὁ {ῃθπι, δῃὰ [Ὁ 8}}4}} θ6Ὲ ογρίνοη ἱδβια. 

21 Απά [6 888}} σᾶστΥ ἔογίῃ (Π6 Ὀ0]]οοῖς τιϊπουΐ (6 σα ρ, δηὰ Ὀυσῃ ᾿ἶπὰ 88 Βὸ Ὀυγηοά 
[86 Βτβὺ Ὀυ]]οοῖς : 1056 ὁ ἃ βίη οβδγιηρ [Ὁ [86 Θοηρστοχδίοῃ. 

22 οἢ 8 τῦ]ονῦ [ρυἰ πο οὶ] μαι βηποά, ἀπα ἄοπο δοπιειοδαέ ἰΠγοιυρἢ Ἰρθογϑποα [1ἢ- 
δα ογίθηοοἾ] αφαΐπδέ ΔΩΥ οΟΥὨ {86 Θοτα πη 6η.8 οἵ [Π6 Τογτὰ Ἀ18 οὐ ουποογηΐπ 

20 ἐλίπιφο πο Βμου]ὰ ποῖ Ὀ6 ἄομο, δῃά 8 σΌ ΠΥ ; ον 1 [1 ρεῦμα ρβ8᾽} διίβ β'π, σβογοῖῃ 
Π6 μαι βἰπηϑά, οοπῖθ ἴο 8 Κηον]οαρθ; 6 8.}8}} Ὀσίηρ Ὠ16 οβτηρ, 8 κα [ἃ Ὀυς ΚὮ] 

24 οἵ [86 ροκδίβ, 8 τη8]6 σψὶτμουῦ ὈΪ]ΘΠλ8ἢ : 8η6 Π6 8}}8}} ἰδ ἴθ βδῃὰ προ [86 Ποβδά οὗ 
{86 ροδῦ, δηα 1115 10 ἴὴ (06 ῬΙδοθ σμοσο {Π6Υ ΚΙ]] εἶς Ῥατηΐ οβογίηρ Ὀαίοσο [86 

20 1ῸΒΡ: ἴὑ ὦ ἃ δβἰπη-οἤδγιηρ. ἃ (86 ῥγιϑϑῦ 8.8] ὕαϊκα οὗ (86 Ὀ]οοά οὗἉ (86 βῖῃ οἴἴεσίησ 
ΜΠ 15 ΒηρΌΓ, δηα ρμυΐ τ Ρου {Π6 ΒογηΒ Οὗ [86 δ]ἴαγ οὗ Ὀυτηΐ οβογηρ, δηα 58}8}] 

26 γουγ ουὐἱῇ [18 Ὀ]οοά 8 {μ6 Ὀοίίΐοπι οὗὨ {Π6 Δἰίασ οὗἨ θυτηΐὶ οβδγίηρ. Απὰ Βα 58848}} 
ὉΓΏ 8]] Ηἷ8 δῦ ὍΡΟΙ {Π6 ΔΙ ΓΔΓ, 88 [86 δι οὗἨ 16 Ββαουϊῆοο οὗ ρϑϑοθ οἤξυϊηρβ: δηὰ 

[86 ῥτίεβί 8.}8}} τωϑίκθ δὴ διοποιμθηῦ [0Γ αἶπὶ 88 δοῃοθγηίηρ' Β[Β δίῃ, δῃὰ ἰΐ 888}} Ὀ6 
Τουρσινθῃ ἴα, 

27 Απά ΣΕ ΔΗΥ ομ6 Οὗ [Π9 Θομλμιοη ΡΘΟΡ]6 [8}γ δου] οὗἩ [Π6 Ρῥθορὶϑ οὗ {π6 1δη4] 51π 
(γουρὰ ἱραοσγαμςθ, ἱπϑαγογύσμο θ᾽] ΨἈ116 6 ἀοϑίὰ δοηιειυλαί ἀσαϊηισίηγ Οὔ 6 Θοτητηδπά- 

28. τηθηΐβ οὔ τμ6 .ΟῈΡ οὐποογπῖπ ἰλύτισϑ ἡ ἰοἢ ουρῦ ποῦ ἴο θ6 ἀυμο, πα Ὀ6 ρΌΕΥ; οὐ ἱΓΓΠ 
ΤὮΔρΘ Ὁ] Ηἷβ βἷπ, τ μΐοι μ6 μαίῃ βἰηπθᾶ, οοπὶθ (ο ἷ8 Κπον]θάρθ : ἴμθὰ ἢθ Β88}} 

τὶηρ 5 οβδυίηρ, 8 κιὰ οὔ {μ6 γσοαίβ [ἃ Βῃ0-ροδι5] ἃ ἔδιηδὶα σιβουΐ ὈΙ μι ῖβα, ῸΓ Βὶ8 
29 μἷη σὨΙΟΝ 6 Βαίῃ βἰπηθᾶ, Απα μ 888}} ἰδύῪ ἷβ μαπά ῬῈ {π6 δ684α οὗ 86 δἰ 
80 οβοτίηρ, αῃὰ 814 γ (86 βἷπ οβδγίηρ ἴῃ {86 ρίαδοο οὗ {μ6 Ὀυγηὶ οἴδσγίῃρ. Αιμά (86 

Ῥτίοϑὺ 8181} ἐαῖκθ οὗ ἐμο Ὀ]οοὰ {μϑγθοῦ τὑῖἢ ἢ8 ἤπρον, δῃὰ ρυῦ ὦ ἀροὶ ἰπθ Βοσπβ οὗ 
[86 αἰΐαν οὗ Ὀυτηΐ οἤδγίης, δῃα 884}} ροὺτγ ουὖὖ 811 116 [οἱδ6γ] Ὀϊοοά (δογθοῦ αὖ [86 

Ἱ Ψοχ. 16. ἘΠ6 συμ ]οθοὲ οὗ δηῦ [8 οὔθ οὔέδο οἰάοτα. 

18 γον. 11. ΤΏδ 6: Προ σα ρρ οἀ γ ὦ ἰη ἴδ Α. Υ͂. [5 δΙΙοὦ οὐ ἴῃ [80 Κατι., ἴῃ οὔ ΜΒ. δηἢ ἴῃ πο ὅτ. ὉΥ “ οὔ δθ 

Ὀ]οοὰ, οοταρ. ΥοΣ. 6. "λα κὶ τς Ἰρόαον δτὸ ἢ) 1οἀ οὐὲ τὰ [ὴ9 δϑ) τογήθῃ ἴα τὰϑ οἸ]ονείης γογδὺβ ἤζυτὰ (Δ|ὸ Ῥγϑοοδάϊοκς 

Ῥαδδαταρῆ. 

16 γοσ. 18. ΤΊιο ϑδσυ. διὰ ΧΧ, συ ΘΟ ΟΟΘΘΔΓΠΥ δροο γ “ δ ἕὰσ οὗ ἰποϑυδο. 

Ἡ γοσ, 20. ΤΊ διο]ο οἵ ἴδο οτίχίῃαὶ διου!ὰ ὃὕὉθ του πϑὰ δὸ [6 γϑύθγθμοϑ ἰ8 ἰο ἴδ οἰη-οἴὔογίηᾳ οἵ [6 ἱκθ ρτίοοξ. 

18. Ὑογ. 31. Το βδσι. δῃιὰ ἵὥδον ἈΓ35, μβαῦο βθγῸ δζδίῃ [80 Ἰδίον ἔδαιίπίῃο ἕοστο ἐξ᾽ ΣΊ. 

19 γον. 28. Νει}). Τρΐο ποσὰ ταζίουδὶ υ του δογοὰ ἐμ [89 4, Υ͂. οαρίαέη, ολέψ', θουεγΉΟΥ, ῬΥίνμοα, δηὰ γαῖσγ, οοσογα ἴὰ ἴων. 
“τ 

ΟἿΪΥ Βότα, Ὀθπ τὸ δηζγ ἴω ΝΌπα., πῶοτο ἐξ [5 (τη δίοι οαρέαίῃ ἴῃ οἱ, ᾿|. (12 ε1π|66), ολία Γ ἴῃ οὗα. 1Π|.. ἰν. (δ εἴδ168), 

ΘΡ ποήλν Χ  !, ἐολδῳ με νύν εκ ταὶ [δ τοδὲ οὔ ἔπο Ὀοοῖκ (42 {ιπι68) 68 ν,ῦοῖϊ δ ἐπγουκθους αοῃ. δπὰ Ψ2οδϑῃ. 1ὼ ἔχ. ἷ᾽ 

ΟςΟΌΓΒ ἰΟΌΓ εἰππιθ8 ἈΠ ΠΌΤΤΩΙΥ ἱγαπαϊαῖοὰ γίου. [π πρασὶγ δἱϊ ἴμεϑο ρίδοϑαδ ἐϊ γοΐθσ ἴ0 βϑγβοῃβ οἵ δΌαϊδΔηϊα! ιν ἰλ6 δαιὴ9 γηκ, 

αὐ ἰὲ πουϊὰ Ὁ Ὀοέϊος ἐβοζοίοσο ἐμδὲ [18 ἱγαηδϊδιίοη βδμουϊά Ὀ6 αὐίέοσια, [{ το οδὴδ Πα γ, απ οσαιξεὰ ρότεον, διὰ 16 δρρ] δὰ 

ἴο ἴι9 πεδὰ οἵ ἃ ἔσἰῦ6, οτ᾽ Οἴοσ ἰδῦμο ἀϊνίδίοῃ οὗ {16 ὑϑορὶϑ, υπϑίμοῦ οἵὗὨ Ιϑγϑοῖ οσ οἵ οἵἴβογ Ὡβδέίομδ. [δῃξο ἰπίεγρεοίδ ἐἰ οἴ 

“ [ἢ {το οἰΐϊοϊιδίη." τοίοετίης ἰο ΝΌμ. 1}, 24. Α ργίνοε 16 οὐ {Π6 Ἡμοΐϑ ἴ89 τροβῖ ΘΟΠΏΤΔΟΩ τοηδεσίηκ οὗ ἴδ Α. Υ͂., δοὰ 

ὌΧΡτοδδοῦ ὙΟΥῪ Ὑ6]Ϊ (16 9080, ἰ6 τοί ηϑά ὮΘΓΘ. 

30 Ὑογ. 23. ΤΏ οοππηςέίοη Ἰδὲ δῃου]ὰ ν6 τοπάογοὰ ᾧ) ρεγδορο, Ἐαοτεῖ, Θεδουίμα. ΤΏθ ϑυτ. στϑμάοσθ ὉΥ ᾧ,, (89 ΧΧ, 
καί, Υαϊρ. σί δρείας. 
“ᾷ γετ. Ὑ}»Ὁ --- α κο-ροαῖ, ΚΟΆΘΓΑΙῚΥ πῃ ἀοτείοοὰ οἵ ὁπ οἷ ἀ6γΥ ἴμδὰ ἐμὸ Ἵ) 9) ογ γοῦῃᾳ Βειχοαΐ υδοὰ ἴπ ἴπο Ὀυγηῖ 

ιν 

διὰ ῃολοο οδετίη ρα (Επρταὶ, Καοῦο}). Ιἰ [6 οἴλϑη τοπδογοὰ ζίά ἴῃ ἴδ Α. Υ͂. 1ι [6 αἶϑο τοπάἀογϑὰ ἀευίϊ ΧΥΪ . 1; 3 ΟΒτ. χὶ. 1δ, 

μαΓῊ: ον ἴ8ο τοί ΤΟ 08 ἰδ ἴο [10 ἰἀοϊαι της ποτεμὶρ οἵ ἴμ φοαῖ, (ΟΣ βοαυ ἶκο ἀθγ) πὰ ὑνηοϑ δαένν ἴῃ δα. (χε, δι ΣΕΣΥΈ ΤΟ 

1 6 τὸ Κἰπά οἵ κορὲ υθοὰ [ἢ ἴΠ6 δἰη-οἴοσγίηρβ χοΏΘΓΩΙΥ. βοοδατί διρροϑοα ᾿ξ ἴο πιϑδα ἃ κοδὲ οἵ δ ρεουασ ; 80 

κπ γος. 24. Τη ἐς ὥλων 18 νοῦ ἰη ἴμο ἐπε ωΣ 5.5) 15 σεῦ δ ἡ θα 
γον. 2δ. Τ)|96 1, διὰ 4 Μ855, δυο αἷ λὲδ δὲ ἴῃ [26 οΟἿδοῦ : 

84 ὍοΥ, 21. ΤΏΘΓΘ ΒΑΘΙΏΒ ὯῸ ΟὐΟΒΛίΟη ὮνΤΟ ἴο ἀονίαῦο ὕγομι ἴδ Πὕοταὶ ἰσδηδίοἰίου Ἡ ΒΊΟΝ 16 τοια πο δὸ ἴα δα “Ῥεορὶϑθ με 

ἐδο Ἰαπὰ " [5 σοποογηθα, ἰη Χχ. 2, 4; 2 ΚΙ. χὶ. 15. 19; χτὶ. 1δ6. 1ὶ τδϑ ὅο οοζω 0 πδ)90 οἵ ἔἰιο 019 ρϑορίο δο ἀἰδεϊηκυίδῃ, 

ἔγοτα ἴΠ9 ῥγίοβίϑ ([ 188 οδδὸ Ῥγοῦβ] Υ ὕγοσι [89 με ῃ.Ρτίϑα) διὰ [80 ΓΌΪΟΓΙ. 

5 Ὑγετ. 28, ΓΦ ἰἜδ διτα γὴν 189 ἑϑιυ!οίηο οἵ 1:6 νγογὰ ἀϊοουδοθὰ υπάος νοῦ. 23. 

39 ον. 30. Τνὸ Μ85., [δ βδιη., απὰ ἴμ Βγγ., ὑπο. ὁϑδασὶ 7 δὰὰ “οἵ Ὀυτο οὔεγίης" Το δ). δηὰ (9 ΧΟ. πιρῖχο 
διο δλ)ὁ δοὐϊίου δὲ ἐδ:9 οῃὰ οἵ γις. 34, 
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91 Ὀοίίζοτα οὗἉ (Π6 Δ]ἰΔν.3 Απα 9 8881] ἰδ Κ ΔΥΔΥ 4]} (86 ἔφ ὑμογϑοῦ, 5 86 [δι 5 ἐδ κϑὴ 
ΔΎΒΥ ἴτοτα ΟἹ [86 Βδουῆοο οὗ ροδοθ ΟΠ ΣΙ ΠΡΒ ; δηα {Π6 ῥγ]οϑὺ 888} θύσῃ ἐξ ρου [86 
ΑΙΓΆΡ Γ ἃ βυοοί ΒαΥΟῸΣ υπίο ἰἢ6 ΤΟΒΡ ; δπᾶ [86 ρῥγθϑί 8881} πλδῖζο δὴ δίοῃοιηδηῦ ἴῸΣ 
Ἀπ, δηα 1ὑ 85888}} Ὀ6 ἔογρίνϑῃ Ἀΐη). 

82 Απά  Β6 Ὀτίπρ᾽ ἃ ἰαπὶῦ [8 ΒΒ66ΡἾ7 [ὉΓ 8 βὶπ οβογίπρ, μθ 884}} Ὀσίπρ 1 8 ἔδιδ]θ 
88 σπιϊουῦ ὈΪΘτ δῆ. Απα ἢ 88}4]}1 ΑΥ̓͂ ἢἷΒ απ ἀροὴ ἰμθ μοδα οὗ πθ βἰη-οβογίηρ, 
84 δῃὰ βἰδὺ ἱἰΐ ἴῸγ ἃ βίη οβθγίῃρ' ἰὴ [86 ρ]δοθ ψβοτθ ἰμ 60 Κ}}} 06 Ὀυγπηΐ οἴδυηρσ. ἀπὰ 

[86 ῥγίεϑύ 888}} ἰδ Κα οὗἉ [86 Ὀ]οοά οὗ [86 δ'η οβδυϊηρ τὶ ἢ18 Βηρου, δα ρμυΐ ὦ ἈΡΟΙ 
ἴπο ΒΟΙΠΒ οὗ [Π6 Δ]ᾶγ οἵ Ὀαυγηΐ οβδυίηρ, δα 8881} ροὺγ οὖ 4} 86 [οὐδδνη}] Ὀ]οοὰ 

85 ὑπογοοῦ δ {86 Ὀοϊΐομαι οὗἁὨ [Π6 ΔΙ18Ὁ : 8ηα 6 888}} ἴδ κ διΎΔΥ 84}} {π6 180 (πογοοῦ, 85 
{86 ἴλι οὗ [ῃ0 πὶ} [8ῃ66Ρ757] 18 ἰΔκοη ΔΎΘΑΥ γοτα [Π9 ΒΔΟΥ18Η06 οἵ (Π9 ΡΘδ0Θ οἤδυϊηρβ ; 
δηά {86 ῥγιοδῦ 5ῃ4}} Ὀυτὰ (μϑῖὰ ὑροη [86 4]8γ, δοοογαϊηρ ἴο [ἀροπἦἷ] 86 οὔδσγϊη 
Τη86 ὈΥ γο υπίΐο ἰμ6 1.0 ἘῸ: δηα ἰδ6 ῥσχίθθὺ 8881} τλδ ΚΘ 8ὴῃ δίοηθῃγχϑηῦ ἔῸΓΣ Ϊ8 810 
ἐμαί μ6 Βαίδι οομιτἰ 64, ἀηὰ 10 888} Ὀ6 Τογρίνϑη αἷμ). 

(ἜΑΡ. . 1. Ανῃ ἴα βου] βίη, δηὰ βϑαὺ [1 ἐμαὶ ἢ ᾿64.53] (Π6 νοΐοβ οὗ βιυϑδιίηρ 
[Δα]υταίϊοη , δπὰ ἐθ ἃ υἱηοθ5, μοί Υ ἢ6 Βδίἢ βθοα οὐ Καοόνῃ οὗ ἐξ; 1 6 ἀο ποῖ 

2 αἰὖογ τέ, ἔῃθῃ ΒΘ 8881} θθαᾶῦγ ἷἶβ ἰμϊαυϊγ. Οὖ᾽ [δ᾽ 4. βοὺὰ] ἰοιοβ ΒΗΥ͂ ἀποΐθδη ἰμἰηρ, 
ὙΒοίΠοΥ ἱ δ ἃ ΟΆΤΟΔ86 Οὗ 8 ὉπΟΐδδῃ Ὀοδβί," ΟΥ ἃ ΘΆΓΟΔΒ6 ΟὗὉὨ Ὡποΐθδῃ οδί]6, οὐ [86 
ΟΔΓΟΆΒΘ Οὗ Ὁποΐθδη ογθορὶηρ ἐΐηρΒ, δηὰ {1 6 Βάάθῃ ἔγοπι Εἷπὶ; ἢ6 8180 8.8}} Ὀθ 

8 ὑποΐθδῃ. δηα ρα] γ. Οὗ 186 ἱουοῖ [6 ὑπο θϑηηθββ οὗ πγδῃ, ΜΠ ΔίΒΟΘΥΟΣ ὑπο]θδῃ- 
Π6Β85 ἐξ δὲ (ῃδὺ ἃ τηϑη 808] Ὀ6 ἀο 8] τὶ 8], δηα 10 θ6 μἰὰ ἔγοπι ῃἷπὶ : στ ῇθη δ6 Καονύ- 

4 οἱ οἱ ἐξ, [ἤθη μ6 888}} θ6 συγ. Οὖ᾽ 1 ἃ 8βοι}] βύυθδσ, ργοπουποίπρ' [ϑροακίηρ 1Δ]γ55] 
γι ἢ λὺθ 1108 ἴο ἀο ον], οὐ ἴο ἀο ροοά, τ Βαίβοονον ἐέ δ6 ὑμαῦ ἃ πηϑῇ 58118}} Ῥγοῃο 06 
[ϑρ6βκ 141γ552] τι δὴ οδίῃ, δηὰ 1( "6 14 ἴτοτα ἶα ; ἤθη μ6 Κηονοίῃ οὐ ἐξ, (μ6ὴ 

δ᾽ ὨΘ 888}] 6 ρΌΠΙΠΓΥ ἴῃ οὴθ οὗ [μ686θ. Απά 10 8ῃ411} 6, ἤθη ἢ6 8}.84}} "6 ρυ γ 5 ἴῃ Ο͵Θ 
6 οὔ ἰμ686 ἐλίηϑ, εἶμι ἈΘ 8}8}] σου ἴδθβ ᾿ῃδὺ 6 Βαίιῃ βίπηϑα πὰ {π80 ἐξίηφ : δῃα 6 888}} 

Ὀσῖηρ ἢἷΒ ἰγθβραβ88 οἴδυϊηρ [Ὀσῖηρ ἴῸΥ ἷβ ἰγθϑραββ] ὑηΐο [86 ΓΟ ΒΡ, ΤῸ ἢὨ]1Β βίη ψΏ]ΟΣ 
6 δαί βἰππδα, ἃ ἔϑπιδὶθ ἔγοτα {πὸ Ηοοκ, ἃ ἰδιὰ οἵ ἃ [εἰ οὗ {86 ροδίϑ [ἃ ΒΘ ΡἾ ΟΥ 
ἃ Βῃ6-ροΔ[5], [ὉΓ ἃ β'ῃ οἤδυϊηρ ; δῃὰ [86 ῥγἹθϑὺ 8118}} τλαῖζθ δὴ δίομθηχθηΐ Ὁ σ᾽ Εἷμὰ 
ΘΟΠΟΘΙΏΪΠρ ὨΪ8 ΒΙη. 

7 Απα 8} θ6 ποί 806 ἰο Ὀτίηρ 8 ἰδ [Β|66ρ7], ἰμ6ῃ Ἠθ 8}18}} Ὀσιηρ᾽ [ῸΓ ΠΪ8 ὑγ68- 
8.58, ὙΠΟ. Π6 Δ} οοτηταϊ (64, ἔνχὸ ἰυγι]οαάονοθ, οὐ ἔσο γουῃρ Ρΐρθοηβ, πηΐο {ἢ 6 

8 ΓΟΕΡ; Ο86 ἴον ἃ βίῃ οβδυίηρ, δῃα (86 οἴμοὺ [07 ἃ θυτηύ οὔδγιησ. Απα Β6 888]}} 
Ὀτίης (θὰ αηΐο [ἢ6 ᾿γὶθϑί, ψὙ8Ὸ 884}} ον ἐλαΐ σι βίοὴ ἰθ ΤΣ (Π6 βίη οἴδυϊηρ Εγϑί, 

9 διηὰ στίηρ [Ρ΄Π0}] οδἶ Ηἷβ μοδα ἔγοπι 8 πϑοῖς, θαῦ 5881} ποὶ αἰγὶ ἀθ ἐξ δβιθαοῦ : δὰ 
ἢ6 8Π8]] Βρυῖη κ]6 οὐ {μ6 Ὀ]οοά οὗ [Π6 δὶ οἴΐδυίῃρ Ροη {89 βία οὗ [86 4]ἴ87; δῃὰ (89 
τοδί οὗ [π6 Ὀ]Ϊοοα 58}}8}} Ὁ6 στυὴρς [Ργοθ964. 5] οὐ αὖ (89 Ὀοίίοπι οὗἁ [86 Αἰίαγ: 10 8 8 

4: γον. 32. 33 “ὦ ἃ, ΒΏΘΘΡ, 860 Τοχῖ, ποῖο δ πηᾶὰον (ἢ. ἴ. 

6 6 τ, 35. ὯΝ ὃν. ΤῊΘ 50.896 8 Π6ΓΘ 88 ἴῃ {1]. ὅ ροη. ΤΤιο89 Ὀοίηρ δρθοῖαὶ οὔοσγίη ζβ, 6 ἀδ 7 θυτγοϊ-οὔονγίηρ νοῦ]Ἱᾶ 

δἴταγε ἤᾶνο ὈΘΘὴ ΠΡΟῚ [ἢ Δἰἵδ΄ὺ Ὀοίοτο ἔδοζω, δὰ ουεη ἰ{ {πὶ ΟΓΘ ΔΙΓΟΘΥ Ἡ ΒΟΙΪἊ οοπβυταϑᾶ, [Π 6 οχργοδϑίο δ προῦ ὁ ἰδ 
51.}} ὍΘ Ὠδίι ΓΙ ὑδοά. 

9 (ΠΑΡ. Υ͂. ον. 1. “Ῥατγιςα]α ἢ δοΐθ ποῦ ἰο ϑυτρδίυσ αἰτιολογικῶς, οδίᾳαοθ ντοχέθηδδ σκία, ἐο σκοά, πὶ θη. χχΥΪ, 

12. Ὁουϊ. χτῇ! 16.᾽ ἩἘΘΟΏΣΩΤ6]16Γ. ἡδ ᾿ 

80 γον. 1. ΟΝ. Οοπιπιθείαίοῦβ ἅτ ΣΘΏΘΓΑΙΥ δρτοοὰ δαὶ 18 Βῃουϊὰ Ὀ6 ἐγταποὶδίθα αὐπμγαέίον. ΤῊΘ τοτῦ ἰ ἔπ 6 ἨΓΡῈ, 

48 ἰταπδϊαἰδὴ αδ)ατε ἴῃ 1 ἤδην. χίυ. 24. 869 χορ. ὅσο. 189 Ηοῦ. Βα πὸ ποτὰ [Ὁγ αἀήμναξίοη 65 ἀἷ5 (ἰηοὶ Ττοῖὰ δισεαγίασ. Ιὶ 
᾿ΤῚ ϑχργθεεῦ ἴω τ80 υχχ, ΌΥ ὁρκισμοῦ. 

Υϑσ. 2. Τμο 701} ἕοστω που]Ἱά ὕθ ὝΣ 33; δοοογάϊ αὶ τλθ βατι. δῃὰ βοῖωθ ΜΊΒΒ, ὑσϑῆχ 33 βοῖθ δυὰ δὰά Ὑγὲ 

ἔῃ τον. 4. δῖδ γοσ, 2. 806 ποίϑ ζ οῃ χί. 2. 
84 Ὑοτ, 4. δ419.), ἐξι93, σρεω ταῖν, ον' ἐπ-αἀσίεοάϊψ. Οοταρ. βαττολογέω, Μαῖέ, νἱ. Ἱ. 

88 οτ. ὅ. θοὸν ὈΝ ἔμ9 βαπι. δηὰ 20 Μ89. Βογὸ δυδοιαῦο ὡς Ὁ [Ἴ. 
τὸ μα ἰκδ νὰ τ ἐλ πος 

δὲ γον, 6. Ὀὔδι, Νκὸ ΙΝ ΟΤΓΊ, ἰδ πϑοά [ἢ [86 βοῆδο Ὀοζῇῃ οἵ ἰγοθρὰδα δπὰ ἰσοθραβδβιοδοσίης. ΤΏδ δηοίοης τογδίουδ 168 70 μιν ὰ 
ἘΠπ6 φυσδίίοη Ὀρέσθθη ἰἤϑτὴ ρθη. δο Ψυϊκ. μ68 βἰ πυρὶ αραὲ ρμοπί(οηπίίατα, 1 ΧΧ. οἵσει περὶ ὧν ἐπλημμέλησε κυρίῳ, Ἡ 8119 
τῃ9 δετοῖο γουβίου ἴοασο ἴῃ 6 δϑῖηθ ἀοι δὶ 49 [πὸ Πεῦτυν. Μοάθσγη σοταιηθηΐϊβίοτο διὲθ αν, θά, θὰς [Ρ νοὶρμῖ οὗ ορί πίοη 
δοοογάβ σε ἢ (μΠ9 Εχορ. Οοπι. Αἴ τπὸ δηΐ οἵ [Π}9 νοῦβα ἔῃο ἥβη. δπὴὰ 9 υχχ᾿. παν ἴΠ9 ΓΙῸΣ ἕοστω, “ δὰ [86 ῥσὶϑ:ῖ δίιδιὶ 
ἸΏΔΧΘ ΔῊ δίοθοσηθης [ὉΓ Ὠΐπι, ἕον Ὠΐδ8 δίῃ τι ἢ] ο ἢ 6 μαι δἰπηςα, δὰ ἰξ βλμ}} "θ Τογχίγεη Ἀ1τ.᾽" 

86 Ὑος;. Ἰ. ἵν 7Π Νἰ)-Ό τὲ Δ᾽ λὼ λαπὰ οαπποί ἀοησμῖγα. ΤὮΘ ΒΟΏδ6 ἰ6 ὙῸ]] οχ ρτοεδϑὰ ὉΥ ἐδο Α. Υ͂, 

88 ἌΣ, 9, ΔΕΙ͂ΡΝ ἐδ ἐγβαδδιίοη οὔ ἰδ ΑὔΥ͂. ὉΥΗσ ταὶ ΔΗΒΎΘΙ Βογο, σα: ὧδ [Π0 Βᾶπι6 ᾿οΓὰ ταυδϑὲ Ὀθ ἰχϑοδῖαἰς ἃ ̓γϑροο 

δι» 15, ἰξ ϑϑοϑι}β Ὀε 28. ἴο ὈΤΟΘΟΣΥ͂Θ ὉΠ ΟΣΙΔ ΤΥ, : 



40 ΤΕΈΥΙΤΙΟΌΞΒ. 

10 βἷῃ οἤετγιηρ. Απα 6 88}8]}} οὔἝσ {π6 βοοουὰ 90" ἃ Ὀυτηί οἤδσίης, δοοοσάϊηρ ἰο (ἢ 
ΤΩΔΏΏΘΥ [ΟΥΪΠ8Ώ66] : δπα {86 ῥγήοϑί 818}} ἵβ Κα δὴ δίοῃποιῃηθηὺ [ῸΓΡ Εἷμη [ὉΣ [18 βἰῃ 
γ ΒΙΟΩ Π6 81} β᾽ πηθά, δῃά ἰΐ 888}} θ6 ἰογρίνϑῃ ἢ1πλ. 

11 Βυΐ 186 Ὀ6 ποὺ 8016 ἰο Ὀτίηρς ὑνο Τὰ γυ] οάονο8, ΟΥ το γοῦπρ ΡὈΪ 
ΒΙΠηΘα 588}} Ὀτηρ ΤῸΓ 818 οβδωήηίηρ [6 θη ἢ Ρατὺ οὗ δὴ δρῇδὴ οὗ 

8, (6 ἢ6 (ἢδὶ 
6 ἤουτγ [ὉΓ 8 βὶῃ 

οἤδείηρ : ἢ6 588}} ρᾳυΐ 20 οἷ] ΡΟοῺ 1ΐ, ποῖ ἢ 6 Γ 888}} Β6 ρμαυΐ απ ἔγΉ ΚΊΠΟΘηβ6 ἐμ Γθοι : 
12. [Ὸγ ἴἱ ὦ 8 βἰῃ οβδγιηρ ὙΤΏθη 88}.4}} δ6 Ὀγίηρ 10 ἰο [86 ῥγίοβί, δῃὰ [Π6 ρῥγίοδσὶ 8}8}} 

ἰ8Κ6 δ]8 Βαμα [Ὁ] οὗἉ 10, οὐδ ἃ. τ ΘΙ] Γ18] ὑπογθοῦ, δὰ Ὀυγη ἱ οἢ 86 8] 8, βοοοσαϊηρ 
18 ἴο [ὕροη5] {86 οὔδυίῃρβ τηδάδ ὈΥ γθ υπΐο {86 1ωογσὰ : 1 ὦ 8 βὶπ οβδυηρ. Απα (86 

Ῥγϊοβὺ 8}8}} πηδῖκα δὴ δίοῃποιηθηῦ [ὉΓ ῃΐτῃ 88 ἰουσεΐηρ ὨΪΒ βὶπ ὑπαὺ ἢ6 Πδίἢ βἰῃηθα ἴῃ 
ο.6 οὗ (μοβ6, δῃᾷ Ὁ 5888}} θ6 ἔοσρίνθη ἀἷπὶ: δῃα ἐδ γοηιπαηξ 8588}} 6 [86 ῥτίοδί' 8, 
88 ἃ τηορδί οδγίηρ [ἢ ΟὈ] δ οἢ ]. 

81 Ἴ6γα. 9, 11, 12, ΤΏ ὅδ. δπὰ ὥδηυ Μ33. δυο [89 ἰδοῦ ἰδ πο ὕυγαι οὗ [ἢ ᾿γοωοῦῃ ἐξ ΣἼ. 

88 ὍΣ, 12, Ὁ» -- ὩΡόν, δα ΠΠΠ. δ ; ἰν. 88. 

8ὸ γογ, 13. ΟὈϊδέίοη. Οορ. ἱ!. 1, Τοχῖαδ) Νοίο 3, δηά Εσχοξ, δὲ θορίβηϊης οὗ οὨ. 11. 

ἘΧΈΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

ΤῊ Τογτηυἶα ὉΥ τ ϊοῖ ἰμἷ8 ομδρίον δ ἰῃίγο- 
ἀυςοα---Απᾶἃ 86 ΩὨΟΞΝὮῸ ἀραΐϊτο ππῖο Μοκοα 
--ιβπονίης ἴο ἱἰ. 1, 2; ν. 14: νἱ. 1; νἱ. 8, εἰς., 
ΤΩΔΙΚΒ (8 ρΡΆ 588 60 88 8 αἰδίϊηοί Ρογιΐο οὗ {86 
εν. Το οδονγίηρε οὗ οὔδρβ. ].---ἶῖϊ., τ Βοὴ 
Ὀγχουσμὶ ΌὈΥ ἱπαϊνί 18, ΘΓ 8}} γοϊ υπί δ ΥΥ, δηὰ 
ΒΓΘ πΡΟΟΖΏΪΣΟα Δ8 ΔΙΣΓΟΔΟαΥ δι δ; Ὀαΐ ἰῃ ΟΠ ΔΡΒ. 
ἧν., γ. βδοσ ἤοϑβ ΔΓ δρροϊηιοὰ (πὸ ἸΟΏΖΟΡ νο]αῃ- 
ΔΓ) ΤῸΣ σογίδίη οΟἤρησ68, δηἃ {Π680 Βδουὶθο68 
ΠΟῪ [ὉΓΡ (Π9 γϑί {1π|0Ὸ ΓΘΟΘΙΥΘ ὨΔΙ.68 ἔγοπι (ἢ 9 
ῬΌΓΡΟΒΟΒ ΤῸ ὙὮὶσΒ (ΠΟΥ ΘΓΘ ΘΟΙΠΙΏ Δ 466---Θ 1} 
δηὰ Τγεδρδ88 οοσίηβ. Τθ680 Βροοἱδ) Σοα δϑοτὶ- 
Ἄσδθβ 670 ἃ ογοαίΐοη οὗὁὨ ἰδ Μοβαΐο ἰανν, δηὰ 8.6 
μοΥοοσΘ ὨδίαΥΘΙΥ Ρ]δορα δἴϊοῦ (ἢ 6 ΙΏΟΥ9 ζ6ῃ6- 
ΣΆ] βδουϊῆσεβ οὗ Θἢ 805. ].---ἰ!]. ᾿ϑηρθ ΒΔΥΒ 8180: 
“410 ΤΌΓΙΏΘΣΙ ΟἾ188 οὗ δου ῆσοδ σοῖο 10 ἱπηδίο 
ΒΥ] Π988, δηὰ 1ῃ 80 δι ἴοσί ἢ ἴ0 [8.6 ζΈΠΟΓΘΙ Ρ8.- 
(ἱοϊρδίΐοηυ ἱπ συ} οὗὐἨ (89 ΟἾΣΤΟΥ (οπ πολ 86- 

οουηὺ ἰΒγουρδοαῦί ἃ 83, 6 οονοσίηρ οὐἱδμὸ οΟΒἜσοσ, 

18 |κ66 ῥἷδο6) ; Ὀυΐ 068 ποί ὮδΥΘ ΓΘΙΌΓΘΠΘΘ (0 Ρ6- 
ΘΌΪΔΡ ΡΘΥΒΟΏΑ] ΓΘ ΓΕ δ᾽ ΟΌΒ (0 Ὀ6 δἰομοα 70. ὮΥ 
180 δ'π δηὰ ἔγϑθρδ88 οἴου ἢ 8." [Ι͂π ἰδ6 Ργοδθηΐ 
Βοοίϊου Μ7Θ'ί’ ΒΑΥ͂Θ (0 ἀο ΟἿΪΥ νὶ(ὰ (86 δῖ οἴδοσίπς 
(ἰν. 1--τ᾿ 18); γοί 18 δηὰ ἐδ ἰγεβρδβδ οδοσίης 
δΥΘ ΟἸΟΒΟΙΥ Γο]αιοὰ, δῃηὰ διὸ ἀϊδιϊρυΐϑ θὰ ΟὨ]Ὺ 
88 (Π0 βἷῃ οΥ (ἢ 9 (ΤΟΒΡ888 σΟΠ]68 ἰηῖο {86 7ζ0.6- 
ετουῃά, 80 ἐμαί (ἢ9 ]ΐηθ οὗ βορδγδίϊοῃ 15 ποὶ δ]- 
ὝΔΥΒ ΒΙΓΟΠΘΙΥ Ἰηϑτκοᾶ, ἀπ ἴῃ Ῥαγί συ] 68568 
ταὶς οὐθὴ Ὁ ἀἰβῆουϊ! ἰο ἰσδσθ. “δ΄'π ἰβ 186 
ἰΥδηβρβτοβδίου οὗ ἰΠ6 ἴδ'ν,,᾽ δῃἃ τδΥ ἱπνοῖνθ ΠῸ 
ΓΤ ΒΟΥ ΒΔΤ,, πὰ γοαυΐτο8 οχρίδίϊοῃ ΟἿΪΥ ΤῸΓΣ 118 
ΟὟ ρσυΐϊο; τ 116 ἰγέθραθδ 18 ὙΤΟΩΖ ἀοπο ἰο δῆο- 
{πὸ (τΒοίμθον Οοα ΟΥ τη80), δῃὰ ἱηγοῖνθα ποῖ 
ΟἿΪΥ βδουϊδῆοθ (ὉΣ 1(8 βίῃ, Ὀυΐ 8180 διωθηὰβ [ῸΣ 18 
Βασι. ἮΙ Β ὩΘΙ ΒΟΥ ταγο ΟὈΪΑἰΪΟἢ 8 ΟΥ ἀγη]ς- 
οδονγίηρβ δ] οσοὰ ; δηὰ τ] θη, ἰῃ 6886 οὗ ΘΧίΓΟΙ.6 
ῬΟΥΟΣΙΥ, βουν ν͵δαδ ρογιηϊ θεὰ 88 8 βὶη- οὔδγίηρ, Σὶ 
τοδί Ὀ6 τ] ΓΒουὶ οἷ] ΟΥ ὕγδ Κἰ ΠΟΘΏδ6 (Υ. 11). 

[δῆβο (ΔΚ 08 8 ΒΟ! ΘΝ δὶ αἰοτοηΐ νἱον οὗ ἰδ9 
Το]διΐοι οὐἉ 1Π 686 ἔνγὸ ΟἸΟΥ 58, ΘΠ ἃ ΘΟΠΒΟΟΌΘΏΓΥ 
οὗ (86 ΡΓΟΡΟΥ ΔῃδΙγδὶ5 οἵ {8 8016 ρδβϑβαμρβο, ἷν. 
1-᾽ὰῦκι. 7. Τδο βυδδίδηοο οἵ "18 Ὑἱ ΘΒ τῇδγ Ὀο ρ8- 
(δβογοὰ ἤγοτῃ (89 Βοδάϊηρβ οὐἨ δἷβ8 βϑύθυδὶ βυ - 
αἰνίϑίουβ δ [Ὁ]: Τὸ Κ5΄᾽η οδογίης δηὰ (6 
ἼΤοΒρϑ88 οβοσίης ᾿Αν τρβρς 7). (α) Τδο δἰη-οἵ- 
Τετῖης πὰ {πὸ ᾿ἰ{{|0ὸ ϑ΄'α δὰ Τσγοδρδββ οοτὶ 
(ἰν.-ν. 18). 1. Τμο δία οὔονίηρς (ἰγ. 1--2]). 5 : 

ΤῸ 111|1|6Ὸ δ΄'π οδενγίηρς (ἰν. 392-886). (δ) ΤἘ9 
Τγοδρδββ οἤεγίης. 1. ΤῈ 1116 δ᾽π δπὰ ΤΓρβ- 
Ῥ888 οδογί: ρ, ΟΥ (:6 ὑπο] Δ Π688 οὗ (ἢ 6 δΟΙΏΠΙΟΏ 
ΡθορΪὶο (ν. 1-18). 2. ΤΙ ρτοδὶ Ττσοβραββ οου- 
ἰης, ον συ! οενίὶηρ (ν. 14---τνὶ. 7). ΑσοοτγαϊαἾΥ 
6 Βαογ8: “Ἴὴθ το] ονίης οομβί ἀοσαῖ ΟΠ 8 ΙΠΔΥ͂ 
ΒΟΥΥ͂Θ ΒΟΙΩΘΉὮΝΩΔΙ ἰο0 αἰδοηίδηρίο (Π6 αυθδδίϊομ ΠΟΝ 
1868 ΒβΒοοιΐοῃϑβ οὗὨ ἐδ δὶη οἴοσίηρ δηὰ (86 ἰγεδρϑβδ 
οδδοχίηρβ δ (0 Ὀ6 βορδγαίβα ἔγοϊῃη 0160 85 ίθ ον, 
δὰ ἩΒοΙδοΥ Υ. 1--18 ἰγοδίϑ οὗ [π6 5 ΟἸ ΣΙ ἢ κ᾽ ΟΥ 
οὗἩἨ [88 (γϑβρδ8β οδουίης. Τδογο 8, ΘΟΓ ΔΙ ΏΪΥ, ὨΟ 
αυοβίΐου (πὶ 4}} οἷα ἴβ δί [ὴ6 δαΆτὴ8 {(ἴτὴ6 σΌΠ, 
ἀορὰ Ἡδιοδ Βα8 τηδάο 186] 7 ἰπ0 88 δοίυδὶ βίδίθ 
οὗ (ηρβ νΐο τὺ Ὀθ δἰοῃοὰ ἴοῦ, ΟΥΎ 885 ὃ6- 
ΘοΙ9 ᾿ἰδ0]6 ἰο ρΡυπίϑῃπιθηῖ. Απάίῃοτο 18 8180 Ὧ0 
ᾳυσδίΐοη ἰδδὲ συ 1 ἢ ρΈΠΘΓΔ] 18 8180 βίη, δ  ἐΒουρὰ 
88 Ῥατίϊοἰραιΐου ἴῃ σα, 1 ΤΥ 6 τί 6}} θθρᾶ- 
Ταϊοα ἤγοιϊῃ [6 σοηίσο οὐ β' Ια] 688, 85 δ Ὁ 88 (δ0 
ἀἰϑαρρϑαγίης σοϊμἰ πη πι, αυθῃ Ἐπ|Ὶ}} ἰδ 18 βαϊὰ οἵ 
86 συλ! 188 Μοδϑίδ ἢ πὶ ἴβδ. 111]. (δὲ Ηδ που]ὰ 
εἶνο δῖ8 18 88 8 ἴγϑβερδδβ οἴοτγίη ρ--- 4 «λαπι; δοά 
ἴτοιῃ {8 δυΐϊδθθ 80 .)}0 ῬΟΒϑ ὈΪΠΠΙγ (πδὲ ἵν 0 
6᾽85868 ΤΏΔΥ ὯΘ ογιηοᾶ ἰῃ ψ δῖοι [8.6 ΟὯ6 ΘἸΏΡἃ- 
δἷζοβϑ δὶ 88 βυσῖ, τ ]]6 89 Οἰ ΒΕΩΡ ΘΙ ρα δῖσο8 
ἸΔΟΓΘ ἴδ βίδίο οἵὗἩ ρυΐ!!. ΤῈ δβίαϊε οὗ σαϊ!δ ΠιδΥ 
ὍΟ ΥΟΥῪ ἰΥἰδίης, 4Α8 Ὀοΐηρ, ΒΟΟΘΕΒΟΥῪ ἰ0 8 ρΌΪΙΥ 
Ῥυϊποὶραὶ, ΟΥὁ ΤῈ ΥῪ ΟΥ]] 88 δὴ οτγὶ ρὶ πα] οἴἴδδηῃοα; ἴῃ 
811 οα868 ἰὺ γοαυΐτε8 8 Ῥγοροσίἰοῃδίθ Ῥϑθδῃ6θ 
(ποὶ οὀχρίδιϊ ὁ) οὐ βαιβίδοιου. Εσοπι (6 ᾿ηάε- 
ἰογταΐϊηδίθ ομδυδοίορ οὗ ἰδ δηι ἢ θ8ῖ8, ξ 8180 
ΘΟπΊ68 ἐμαί [ὮΘΓΘ ΣΩΔΥῪ Ὅδ 8 ἰγδῃβὶ ἰἷ0Π8} ΖΌΤΤΩ ὃ6- 
πο ἰῃ6 δἷῃῃ; δπὰ (09 ἰγοδρ888 οογί ἢ κ5--- [ΌσΊΩ 
οἴ βἷη οδενίηρβ ψ ῃΐο, δί (06 βδί)θ {ἶἰπι6, ὈΘΟΟΙΙ69 
εἰοναίθα 88 8 ἰγϑϑρδβδ οουϊηβ. ΤΟΙ 8.6 ΤΌΤΙΩΒ 
οὗ 86 ρῥγοἀοτηϊηδίϊηρ ραγιϊοὶ μαι ἴοι ἰῃ ρσυΐ, δοὰ 
ΟὯ6 800} πὸ πὰ ἱἰπ (6 δϑοιΐοῃ οὔ. ν. 1-- 18. 
Οη 80 οἰμοὸῦ μδηά, 'ῃ (89 δβίτὶοἱ γοβϑρ88 οδου- 
ἴῃ κ8 τοῦ ΖΟ]]ονν ἔτ ΒΟ οὐ, ἮΘ6 888}} ἰδῖκθ ὕὉ 
8}1 οδϑ6β ἴἰπὰ ἩδὶοΩ {86 οδθποθ δραϊηϑί {π6 ΒΟΙΥ 
Ρΐβοοδ δηὰ υἱρμίθβ οὗ Φϑβουδα, ΟΓ ᾽ῃ σεζαγά ἰο (ἢ6 
ῬΓΟΡΟΣΙΥ οὗὁὨ 8 ποὶρῃῦον, διρουηὶ ἰ0ὸ 8 οἴἶομοθ 
{π8ὲ 15 8 υἱοϊδιΐοι οὗ τ χα, παῖσὶι τασδὶ Ὀ6 δίοπεὰ 
ἴον ὉΥ τοϑιϊαϊΐοπ, ρα θαί δηὰ βδογὶ ῆσδθ. 

“1ῃ οδδρ. ἷν. 8 ἐμη6 βίῃ οὔ 86 Ηΐρι Ῥγτίεδί 
Ὀνΐηρζο σαὶ οα (86 Ρ6ορ]6---ἰ δύ 18, {π6 συ οὗ 
Ῥανιϊοϊρδίίοπ ἱὰο συΐϊς. ΜΌΪΒΕΡ ἰγαπβὶδίεβ 

ὈΡΤΊ ΠΌΨΙΝ ἰλαί λα φραπάαἰίσεε (λα Ρεορῖο---ἃ δου- 
δοριΐοπ ποῖ ΥὙΡῪ ἀἰδοτγθηὶ ἔγοτα οαν ΟῚ ---οίξ: 
(δαὶ Βο Ὀτίησβ ρου ἐμοὶ ᾿ἰδΌΝ} 0 οὗἨ ΡϑαδΙΥ δηὰ 
Ῥυπίδιμλοηῖ, β0 ἰἰ 8 δἰδοὸ 8 (1.6 Ομ στοραίοα 
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οὗ Ἰδετδοὶ: ἷ[{ Ὀθοοῖθοδ μα γ ἰπγουσ 8. βίῃ 
(τον. 18). 8.0 αἰϑὸ πεῖ ἐ)6 ὩὨΟΌΪΘ (γογ. 22). 80 
ἰοο, δί ἰδϑί, πὶ (ῃὴ9 σδομηηοη ᾿ϑγδοὶῖθ (ΥΟΥ. 
27). Ουμχβὶ δον [80 δοοίϊου οἰδρ. Υ. 1--18 τὸ Ὀθ 
(45 Κποῦθὶ) ΟὨΪΥ δὴ οχορὶο ἰ0 ἰἰϊυϑίταίθ {110 
οτοχοΐης ἰγαπβδοίϊου ᾿ῃ Π6 0886 οὗ [Π δ'η ΟΥ̓ Υ- 
ἰς οὗ ἰδ σοϊηγοη [8γδο] 967 ΥὙθνῦ. Θ 88 γ8: 
Αμρᾶἃ Βο 684}} Ὀτίπα δα ἴσϑδρεβα οὔδσίη κα 
πηῖο ἴ860 ΓΙΟΞΒῸῺ ἴοσ Βα βίῃ." [0Τ8ῖ8 ἰδ ῥγο- 
ὈΔΌΪ (80 ΚΟΥ ἰο (86 Ὑ1|010 υἱοῦ οὗ ἵδρο. 1, 
Ββοσονον, Ὁ δὲ θ6 μ6γ6 οοπδβίἀογθὰ 88 βίιδηάίϊης 
ποὶ [0Υ ἔγειραδε οβετγίπσ, Ὀὰΐ [ὉΓ ἐγεεραθα (869 

Ἰοχί. ποῖ 84 ου νδῦβο 6), {})0 υἱοῖν Ὀθίοτο ρίνϑη 
ΒΘΟΙῚΒ Ὀτγείογ  ὉΪ6.}] κ1ν ἴ8 ἔσυθ ἰπᾶὸ ὈΟΙΒ τοῦ. 
11 δπὰ 12 τορϑαὺ ὑμὸ δἰδίϑιμϑηὺ (μδὲ δ οἴεγίπς 
ἦθ ἃ εἰῃ οὔονϊηρς. Βα δοοογάϊηφ ἰο (6 δοπίοχι, 
89 τηϑϑπίηκς οἵ (18 5 ἐμδὶ {1}}18 δου ῆοθ τηυδί ὈΘ 
ἰγϑαϊϑὰ δηϊί γον δάθου (6 ΘΗΔΊΟΡΥ οὗ [86 βίῃ οἵ- 
ἔοτίς. Νὼο ἰῃσθηδθ ΟΡ οἱ δο ἰο ὃὉ09 δΔἀ ἀθὰ ἰο 
1.18 βαοτὶθοθ. Τ|6 ϑϑαιρ γυΐὸ 18 δρρὶἰοὰ ἰο (89 
στοοὶ ἰγοβρδ88 οί 5 ἰμδλὶ 700]]οὁγ, οδδΡ. Υ΄. 
14.α. Το δτϑὶ ἰηϑίδησθ, Οὔ ΔΡ. ν. 1, Βα8 ροσὰ- 
Ἰοῦῖὶγ ἰδ ομδγδοίον οἵ ραδγιϊοϊραϊΐοῃ ἰὰ χυϊὶί. 
ΤῈῚ0 ρτοροῦὶν χα γ ρούβοι ἴῃ ἰμἷβ σα860 8 ἐπ 9 
ὈΙΔΒΡΒοιμοτ ; ἴθθ Ῥαγιϊοϊ ραίϊουῃ ἰπ συ] δοτμθ8 
ἔτοιλ ἃ βουὶ Βοαγίπρᾷ (9 συγδο δπὰ ποί οἰϑδηβίῃ κα 
᾿(80 1 ἤγοαι ἀεῆϊοπιθηὶ ὈΥ̓͂ ρσὶἱὴς ἰηζοττρδίίοη. 
Τ0ο Υἱὸν οὗ (6 Ηοἰἀο] Ὀότᾷ Οδιθο ἴθ, (πα “ ὉΥ 
ΒΊΊθη06 δηὰ Ἰοοϊκϊπρ; ΟΥ ΟὯΘ ΤΩΔΥ͂ ὈΘΟΟΙΠΘ 8 ραγὶϊ- 
οἱραῃΐ ἰπ δυοῖ ἔθαγίαϊ δἰ α8,᾿ ΔΡΡΘΔΣΒ ἐσθ. 80 
86 οι ἃ ΘΟΥΡΒῈ ͵ἷδ βοΐ τὶν {89 πηοϊοδη 
βἰδίθβ οὔ πηθ ὈΥ 1.8 Ὠδίυταὶ οοπηοοϊΐου, δηὰ (ἢ 9 
ΣΘΔῺ ΒΥΘΟΑΡΙΏρ, ὉΥ ἰγδαϊοπαὶ δ οοϊητοῦ 608- 
ἴοπ!. Τμδὶ ψμϊοῖι 18 βροίζθῃ οὗ ἰὰ (89 δβρϑοΐδὶ 
ἔτεαίον οἴ πιθ8, 85 (ΠΟΥ͂ ΔΓ τα ἑβοα ἰηἰο ἃ οἷδβ8 ὈΥ͂ 
(ποαιθοῖνοβ ὈῚ {Π9 ἱπιτοὰποίϊοι ἰῃ τον, 14, 6 {86 
ἔτοβδ υἱοϊδίΐϊοη οὔ ἐμ ἶἴδαν. Ηογο, ἰβοη, γἱ ρδεν 
ΔΡΡΕΔΡ [.):6 δοίϊοῃβ ἴῃ Ὑϊοῖ α τῇδ ἷδ συ 
διαί ποὶ 79 ΟΥΔΉ, ἡ. 6., δζξαϊηδὶ Ηΐ8 μον ὑπ᾽ Ώ ΡΝ ΟΥ 
Ηΐδ ἰδ. Τὸ ἔγαυὰ οὗὁἨ σοι (8.9 δἰ πον 88 δὲ 
Ἰαδὲ Ὀθοοῖηθ σοῃβοίουϑ τηυδὲ ὈΘ Αἰοηοὰ ζὸΣ ἴῃ 
τποϑὺ 089685 ὈΥ͂ 8 Ττοβίϊυἱοη τ ῖὶσὶ Ν88 ἱπογοδβοᾶ 
ὉΥ οὐθ-δᾺ}0ἢ οὗ 16 τοῖο δπιουΐ. Βυὶΐ Ἰεκζαὶ 
Τεδιϊἰαἰοῦ αἷοπμο γα Ὡοΐ ϑηουρὰ; [ἰΐ τηυβί ὃθ 
Ῥτοοοάρα (νἱίΒουϊ πιοαιϊ οαΐπς (6 ἸΥΟΒΡ688 οὔδου- 
ἰηρ αἰθανθοθγο Ὀγοβουϊ ὉὈ64) ὈΥ͂ 8 ΘοΟΒὲ}γ βου β09 
οὗ 8 ται τοῦ ὑπὸ Βμοκοἶθ. ΑΒ γοϊϊχίουδ δίοῃϑ- 
τηϑοὺ ἨΔ8 ΟὗὨ 11{110 γδυϑ δίοῃο, ψ θη δβοοὶαὶ γοϑίϊ- 
ἰαἰΐο τδϑ αἰγοοιθά, δὸ 8180 σϑϑιϊ αἱ, 88 8 80}- 
ῬΙΘΙΔΘΏΓΑΓΥ Ῥαγηθηΐ, γ͵88 οὗ 11{1{10 τον πὶ ουΐ 
Σοὶ χίουδ διοῃμθπιθῃί. 
ΝΟ, οα ἴΠ9 οὯ6 δηάᾶ, να τηυδύ ποὶ τοδί Κ6 

89 ἕωσὶ ἐμαὶ τὸ δοοίΐοη οἰ. γ. 14 δα. ἀγὰνβ 8 
ἀἰδιϊμοιΐίοη Ὀθίτγθοη ἰμοδο ζδ}8 βοὴ αὐ ἐδ 9 
ΒΔΩΘ ἐΐτη 6 δ ὈΘοοΙη0 ἀΘὈ(8 ΟΥ̓ τοϊϑίθ ἰο ουβί οι 
(πιοϑὶὶν Ἰορμαὶ ἰταηϑαυθβδίοηϑβ οὗὨ σχίζῃ, 68 υἱοἱδ- 
(ἴοη8 οὗὨ ἴδ τὶ κῃ β οὐ ρῬυορουίγ), διὰ (8:8 ρυγοὶῦ 
Τοϊσίουδ ἔδυϊ5. ἴῃ το ἰΒτουρπουὶ (τὶν {86 
θχοθρίίοη οὗὨ ἰμὸ ὁ4986 ἴῃ οἴαρ. ν. 17--19) {80 8ἷη- 
ΠΟΡ δ89 ΟὨΪΥ ἰο ἀδδὶ σὶἱ} αοά, δηὰ 80 ἴδ (ῃ9 
ὭΘΤΟΥ αἰν᾽ϑίου τηυϑὲ Ὀ6 οοπδίἀογοά γἱχιὶ, 88 ἴῃ 
Κποῦοὶ δηὰ Κοὶϊ (δὰ βο αδἷϑο ἰη Κυτίς δηὰ 
ομοτδ). Βαί, οὐ (86 οὐνον Βδηά, ἐΐ τηυβὲὶ ποὶ ὈΘ 
οὐουϊοοϊκοα ἰμαὶ (9 βυ )οοὶ 885 δγεδὰυν Ὀθθῃ 
δὺϑοαϊ {Π6 οἴδοτίς οὔ (ἢ Α44λαπι ἴῃ 186 Βοοίΐοη γ΄. 
1 »4ᾳ. [ἴ], δηὰ (5 18 ἴῃ ἔδνον οὗ {π:9 οἱάθσ ορί αἷοῃ 
ἩΙΟἾ ΤΏΔῪ Ὅθ ἔουπὰ ἴῃ ὑπο Βοοάΐηρθ οὗὨ ϑε16 Γ᾽ 8 
ἐγδηδὶδίΐοη. ΤΏΘΓΘ 15 δ'θο ὯῸ αυρδβίϊοη ἰδδι ἰο 
Σοάυσο ἱμὸ σ8 016 συ -ἰάθα ἰο.]ο χα] ἰσδμδεγϑθ- 

18 Σ 

δίοῃβ Ν|]}] οΌϑουτΘ ΥΟΥΥῪ τυδἢ ἰδ6 συ ΐ)-ἰάθ6 ἰδ 
1.10 Ῥγεβθηΐ οδβθ, 88 θη Κηοῦοὶ τ Ϊθ8 68 ἴο 
Ἰοαῦο οὔ οὗ δοηδίἀοτγαίΐοα ἰμ6 ρϑββαχο ἴδϑα. 111}. 

10, πα ΒΘ βαγβ8 “ὮΝ δα Ὅ0 πὸ δοίυαὶ ἰτε8- 
Ὑ 

Ρδ8858 οδογίηρ." ΑἈσοοοτάΐηρ ἰο Καηοῦεϊ, ἰδ 
Ατλαάης ατἶβοϑ ἔγοτη {πὸ χἱ κι οὐ ποῖ ῦθοτβ. Βαΐ 
᾿ΟΥΘ ΟΥΪΔΘΏΛΥ ἴτ ἀΥθο8 ἤγοῦι (16 γἰχ 8 οὗ 76}0- 
τ, ΠῚ) Καὶ! 6180 δ ρ 8δὶ:θ9, δηὰ Κηοδοὶ 
δβίϑίο5 ἱμαΐϊγοοιγ. Βιυΐ τθ Βμουϊὰ σαί δὺ ΒαῪ ἰδὰς 
1ι ανῖϑδϑοϑ ἔγοπι ὑμὸ δΌβϑοϊαίθ σί χὶ τ οὶ 18 σοῃδὶ- 
ἀοτοὰ ἰο Ὀ6 υπᾶον Φϑι ον 5 Ῥγοίθοίΐοη, ἰῃ ἢ 68- 
θη δὰ ϑδγίι, δηὰ νυ ποῦ 888 Ὀ66Πη ΟΟΙΡΙΘΙΟῚΥ͂ 
οοῃΐαδοά συ] 1} (86 συ ]ι-1 466 1.56] ἔπ [Ἀ 9 {ΠΘΟΪΟΔΥ͂ 
οὔτ ἀδγ, ἱπ ψαΐϊοὶ Λυδίϊδο δα ἰδ ΤΩΔΩΥ͂ [ΟΥΙῚΒ 18 
ἰγαυθδιϊ θα ὈΥ̓͂ ““αοοὐ ἀϊδροδὶ(ΐου ᾿" (089 βυθδίδῃ- 
εἶν δηὰ ἰμο δαϊοοιΐνο δτὸ δ᾽] οννϑὰ (ὁ ϑυδρυγδὶθ 
ἴηῖο (89 δΔάγνογ). [ἐ ψουϊὰ Βανθ Ὀθθη Ὀοίίον ἰο 
δ ῦο Τουπὰ ἐδ 6 Κα ἰο (8 σοῃοθρίίοη οὗἉ καυΐ]ὶ ἰῃ 
188. 11}, ῬῸΣ ᾿υδϑὲ 88 86 φαΐ! οὗὮὨ 8 Βίῃπου οδῃ 

ὀχίθηἃ ΟΥ̓́Σ 8 ΘΟ ΠΥ, 80 ἷδο (μ6 Θχουϊραίϊοα 

στους Ὁ (6 Ἀθϑάθθπιος. Τι.9 ὈΣΥδὲ ΘΧρΡοΒ868 
ἰδὲ πιδὴ ἢ858 Ὀδσοῖθ ρον, Ἰα ὉΪ6 ἰο ΡυπὶΒἢ- 
τηοηΐ, ἰονατὰκ ΦοΠουδ ΟΥ ἰονδιὰβ πἷ4 {6 ]1ὸν- 
ἸΏ8ῃ ; δηά {0 Θπιρ 8818 1105 80 ΒΙΓΟΏΡΙΥ οὐ ἐδ0 
1 ὉΠ ἰο Ρυδϊθποηῦ ὑπαὶ (89 δδῖὴθ νγογὰ ἀθ- 
ποίθ8 δὶ {π0 δϑῆηδ ἰἶτη9 δαί ϑίδοίοῃ: δ πα 60}- 
ΨΟΓΒΟΙΥ, ἰδὸ ΗἸἾΡΒΪ ἸΩΘΔῺΒ ποῖ ΤΩΘΓΟΙΥ (0 ΟἾΤΥΟ Β8- 
(ἰδίααιίοι, Ὀαὶ 8180 ἰο Ὀσΐπᾳ ΟΥ̓́ΘΡ Οἴπογβ (ῃ6 Ὀ88 
οὗ χυΐ! 86. δ Ῥθῆδῖιυ. ΑΒ δΟπΟΘΓῚΒ (}}6 γδυΥΐη 
ἀἰδβιϊποιΐοαυ Ὀδίποθη (6 Τοδρθοίΐνθ βϑοίϊ 0Ώ8, Ὑ7Θ 
τηαδὺ ΘΒρΘοΐΔ ΠΥ ποίϊοο ἐμαὶ οὔθ τοῦδὶ Ῥγοοϑϑᾶ.. 
ἔγο (9 ἀϊδιϊποίΐοη οί οοα 86 υπίγοῦβαὶ ρῸ 
ἰ4ο6 δηὰ {89 σοποορίΐοη οὗ 8 ᾿ἰϑχαὶ ἔδυϊὶ, δ} ἰὴ σς 
ἰαὶο ἐμ ἰβοοονγαίίο υάὶοἶα)ὶ βϑρῆογο. [{ (5 αἷΐ- 
ἔρτεποθ 6 Βεϊὰ (0, ψγ οϑ σοΥ ΑΙ ὨἾΥ δβ 8 Ὁ} 18} 
1η9 Ὡονορ αἰνίϑίοη;: [Ι͂Ὁ. ἱπ ἰἰ6 σἰιυδὶ οὗ β8- 
αγδοο (πὸ αἰδιϊποιῖϊοη Ὀοίποοη ἰμ9 δ'η διὰ 
ἰγοβρδ88 Οὔθυϊη 8 ἷἰ8 ποὶ ἴἰο Ὁ6 τηϊδίλκοη. Ἐπο- 
6] 888 βίιαϊϑὰ (ηἷ8 ἀἰβογοηοα δοουγδίοιυ, Ὁ. 894 
Βα. [0 ἷδ ῬΓΟΡΟΥΙΥ τοδὰθ ρῥτοϊποηὶ μὲ (89 
ἰγ65}485- ΟΠ Υἰ ἢ -τ-ῶβ ἃ τοϊϊ σίουβ Οἴδησθ τη 68 
[89 ἔοταίνθηθδβ οὔ αοὦ ὨΘΟΟΒΒΔΥῪ --- ΠΠΔΥ Ὧ]580 ὉΘ 
8 Β18-ΟἸοσϊηρ, 80 ἰδὲ ἰὑ ἰθ Τγοαυθηιγ οἰἰθα 828 8 
ο'η-οὔοντίησ. “ΤΏΘ ἰγοβραβϑθ- οουϊηρ, ἰδ ΤΩΘΥ͂ 
ἴδῃ 9 βαϊὰ, τδϑ δ τδυβ δυδὶ 8 0]90 ΟὨΪΥ͂ ἴον (80 
δἰ ρῖθ [ϑγ 6] 19, δὰ νὰ [8:9 ΒΔΙΏΘ [ὉΥ 8]}}; Ὑγ 81} 
(86 δἰη-οδογίηρς ϑογυϑὰ δἷδὸ ἴου {Π:9 Ὑ 016 ΡΘΟΡΪΘ, 
δηᾶ γογϊοὰ βδοοοσάϊπρ ἰο (Βο βιδηάϊης οὗ (})0 βἷπ- 
ΠΘΡ ἴῃ (9 ΤΉ ΘΟΟΥΔΟΥ ; {86 ἰγ680Ρ855- ΟΊ ἢ 6005- 
ἰδία δἰνγαγα οὗ δϑορ, τ]ὸ ᾽ὰ (89 δ᾽ -οδευΐῃς 
8}} δαογὶ βοῖ 4] δηΐτοδὶϑ τοῦτο δἱ᾽οσοὰ ; ἐμ6 ἰγθ8- 
Ρ885- οδὔογτίης τουδὶ 6 ψογί 6 ἀοβηϊθ ῥτίοθ, δῃὰ 
ἯΔ8 Ὠοΐ τηοαϊβοά, ἴῃ (80 6886 οὗἩ ἰ):᾿ο89 ἮὮΟ ὙὙ670 
ὈΏΔΌΪΟ ἰο ΟΣ ἰδ, ἰο ἃ Ραΐγ οἵ ἀονθβ ΟΥ 8 τηθδί- 
οἴδουϊηρ, 88 γ5 [86 β' ποδονίηρ; ἴῃ {86 ἰγ08Ρ888- 
οδοντίυς, 858 ἱπ ἰδο Ὀυτγηϊ-οοτὶ πα δηα ἐμ δηκ- 
οὔοτίη, ἔθ Ὀϊοοὰ τγᾶϑ βρτὶηπκ)οὰ οἡ ἐδ βἰἀ9 οὗἉ 
(86 ΔΙ 8. οὗἩ θυτηὶ οδονίορ (Υἱϊ. 2); ἱπ 186 δ5:η- 
οἴἶδογίπς, οὐ ἐδ οὐμβοῦ παπᾶ, ἀεραγίϊηρ ἵγοτα {89 
ουδίοτι ἴῃ 4] οὐδοῦ βωογίβοοβ, ἰξ νδϑ Ὀσουρδὶ 
Ὀοίοτο Θοἀ (ἷν. δ); (80 β6μ8 ἰπ ἰῃ9 ἔγϑβρϑϑ8- 
οἴὔδοτί τς δἰ σαυβ Ὀοϊοωροὰ ἰο (μὸ Ῥγίοδί (υἱϊ. 6), 
ψ ἢ 19 ἐπ [86 ΙΏΟΓΘ ΘΒρθοΐδὶ δἰ ῃ-οδοτίηρβ ἰὶ νδ8 
θαγηρᾶ,᾽" ΤΒδα (πο αἰδιϊποιίοι οὗ 86 οοσδβίουβ 
ΤΩΔΥ͂ ὯὮΘ ΟΧΡΓΟδβοὰ δθ 790]]100|88: 1) ὈΙΒΗΟΝΈΒΤΥ 
᾿ϑιῴαϊηδί ἐν σϑύθηθο8 οὗἩ ἰμθ Ὀγίθδίβϑ, 88 δρβδϊῃμδὶ 
(89 ΒΟΙΥ ἑπίηχο ο7 ΦΘ9Βονδ. 2) ὈΙΒΗΟΝΈΒΤΥ ἴῃ 
86 ἀυ6 δαο. 1 ἰοτγαγὰβ 8 ποῖον (ἰπ 8 ἰγυϑὶ, 
ἷπ ἃ ἀοροβίι, ἰῃ Ῥσορουῖ ζουμα). 8) ΘΙΒΗΟΝΕΒΈ 
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ὯΔ0 οὗ δυϊ πο ΕΥ̓ ΟΥ̓ΟΥ ἃ τηδϊὰ Ὀοίτοίβοὰ ἰο δηο- 
ἐΒοΣ πιδὴ (χὶχ. 20). 4) θεγβαύῦρινα ἰδ σοχασγὰ 
ἴο {89 Ῥτεοΐογθηοο οὗ ἰὴ ἀδυγρθίογβ οὗἩ 15γϑοὶ Οοὐδὺ 
Βοαίβο Ἡοπε (ΕΣγ σ. 19). Βοβίαθδ μθ8θ, 
[89 ΨΙΟΨΑΤΙΟΝ οὗ (89 ΑΥἸκ οὗ {..λῸ Οονδηδοὶ ὉΥ (}9 
ῬΒ ]Πἰδιΐπεθ (1 88αι. Υἱ. 8); ἹΥΡΕΒΙΣΙΝΟ (89 60η- 
ξτεραίίου ὈΥ ἰδ)0 σοπίδριουδ ἸΘργΟΣῪ (χίν. 12) ; 
ὈΞΕΙΓΕΜΕΝΤ οὔ (80 Ναζαγίιθ, 88 πελκεηΐηρ (86 

“.Α0- ἱμυ οἸ Δ Ὀ1}}γ οὗἁὨ δὶ τον (Νυτ. γτἱ. 12). 
οογάϊης ἴο [8680 Ἔχ ρ]68 {.}0 ἱγρβϑρβϑϑ- γί ς 
8 ἀἰδιϊπ κυ ΐϑοὰ ἔγοιι 1110 δἰ η-οδοσίος ἰὰ (89 70]- 
Ἰονίη ΠιΘΏΠΟΡ: ἰΐ αὐὶβϑοδ ἥγουῃ (9 σχίζιὶ οὗ ἃ 
πο ΟΣ, δηαὰ γοδίβ ὕρο ἃ τυἱοϊδίϊοῃ οὗ {ΐ8 
τίραι." Βυὲ Φεβονδὰ ἰοο οἷαί βαιἰ βίδοίϊ οι, 
“δίποθ Ἦσ 888 ἢχοἀ (ἰδο γἰ κϑίϑ οὔ ἐδοβθ ρογίαἰη- 
ἧς ἰο Ηἰπι.᾿᾿ ΟΥ δἷδο ἰδὸ στἰχζῃὶ δἰ ΡΥ οἰαΐτηα 
δβαιϊβδίδοιϊ οι : 8 ῬδυιϊουΔΡ ἱμδίδηοθ ἰδ {6 οδ80 
οὗ δ συ! γ ΡΟΣΒΟῺ ἮΒΟ 888 50ῃ6 Δδίσαυ, ἰβτουσὰ 
ΟΥ̓ΟΥΒΙ ΧΩ ΟΥ ΒοΘα θββηθ85, ἴῃ ἃ ἯΔΥ ἱμαὶ ἰδ 
ΚπονῺ (0 πΠῸ ὁη60 ὃυὲὶ ἰπη8ο 17. πὸ δϊογτσαγὰδ 
Ν.88 δ ὈΠΘΔΒΥ͂ ΘΟΏΒΟΊΘΠ6Ο, δὰ ἐμὴ ἤδοϊβ Ηΐπ- 
Βοὶῦ Ὀυγάἀοηοα ὉΥ δΐ8 τηϊβάθοά, δῃἃ Ὀθϑοοῖαθ8 σοη- 
δοϊουθϑ οὗ εἶ καὶ (ν. 17, 18). Οἰδοσνῖδο ἰη- 
ἀοοά, 6 τουἱἹὰ 06 140] ἰοὸ δίοῃϑ, ἴοτ ἱμπδίδποο, 
ἴον ἷβ ἴαϊδβο οδὶ. ὙΠ {86 ζοσμον αἰνί βίοι 
ο59 οουϊὰ νεῖ ἢ ῬΓΟΡΥΪΟΙΥ͂ ΤΘΥΘΤΒΘ 86 ἀεδίζηδ- 
(ἴοηβ, δῃὰ ἱεσπὶ (6 51- οὔδυίησ (6 ἰγοβραβδ- 
οδονίης, δηὰ {πὸ ἰσοβρϑδββι οθοσίης ζὸν (ἢ 6 τηοϑί 
Ῥασί {9 δἰπ- οὐοσίης, (86 ΟΣ ΙΏ ΤΣ Το8] δηὰ 
1468) ἰΓδηβρτοβδβίοηϑ οὗ σὶχί. [1ἢ (δἷ5 ΘΟ δίοη 
οὗἨ ἰάθδϑ 6 :ωδηϊζοϊ ἃ αἀἰβογθηθοθ ΓΘ οὶ ἰοο 
ΡοΟΙ Ϊπθηΐ 88 [ΠΟΥ ΔΓΘ οἱϊθὰ ἴῃ ΚηοΌοΟΙ, Ρ. 8396, 
εἰ], Ρ. (68) 816, πος (ϑοδυϊά ππὰ δύπάορ- 

61) δπὰ οἴβεσβ. 1} γὸ 50 Ὀδοῖκ Ὀγίοδν ἰο (δ9 
ἰάθαὶ αἰϑιϊποιί0η8: δἷῃ, 85 βίη, 8 ἱηάδεὰ γαϊὶι, 
κατ᾽ ἐξοχήν, (08 ῥδγίίουϊαν οὐἱἱ ἀοϑὰ; χυΐὶ, 85 
βυοῖ, οὐ (9 ΘΟΒΙΓΔΓΥ͂, 18 ἰμΠ6 Θπ ΐγο οθοοί οὗὨ δῖ 
πῃ ἀ8 σοδβιιΐο ΒΡΏΘΥΟ ἔγοια ἰδ 6 Ὀδὰ Θομδοΐθῃοθ 
ὀύθ ἰο ἀθαίμ, ἰο 3560], ἰο Η61}1... Ουΐϊ, δ δυοῖν, 
4118 νὶιὶπ [86 οἷτο]6 οὗ ΟΥἱ], ΔΙ (που (16 δχίοτα 
“611 18 ἰπ9 φτγοδίοδὶ οὗ οΥ]᾽]8᾽" τοίου ἰὸ βίῃ. 
Τὸ οἱ αἴ] 988 ἰῃ κα }]} ἰα (89 ἰετωρίδίΐοη ἰο ἵατ- 
ΠῈΣ δἰ Ὁ Π688.: ἀξ Π88, ΠΟΉΤΘΟΥΘΡ, αἷδο ἃ Ὠδίυγαὶ 
ἰηδαοποθ, δοοογάϊηρ ἰο πιο 1 τοδοίθ ὉΡΟῚ βίη. 
βΒεο ἐμ διιϊοῖϊο “"" δολία" ἴῃ Ηδρυσορβ 1 6αΐ- 
ὁπονοίοραϊδ. Οἱ Τοβὶβ ἴῃ {80 ζεσαὶ οδοοί, (ἢ 69 
τηυδβί Ὀ6 δΒεἰϊοίδοι 0 70. 1 ; ἴα (μ6 εἰλίσαξ οἴἶοοὶ, 
αὐ οομῃδοίΐίθησο, ζ4͵806 Ῥοβίϊϊοῃ ἰοπνδγὰβ Θοά, 
ἰοτερίδιϊΐοι ἰ0 ΠΟῪ β'ἢ ; ἴῃ (6 δοοίαΐ οὔεοὶ, ἰξΐ 1198 
856 8 Ὀυτάοῃ ὌΡΟΣ ἴΠ6 ΒρΏοσγο οὗἩ 0 (ἐμ δὲ διγ- 
Τοῦ )48 ἐδ Βίπῃον, ἩΒΟΙΠΟΥ Ὧ06 ὉΘ Βἰκἢ ΟΥ ἸΟῪ : 
ἰὰ {πο φεπετὶς εἰξοοί, ἰξ 8 νἱδὶ θὰ Ὅροι ἐμο οὶ ]- 
ἄγϑῃ οἵ ἰ}:ὸ ἔδίμοσβ, δῃὰ Ὀθοοσηθδ ἃ ππὶνογβαὶ 
τηΐϊσαΐ, ἃ οοδιηΐο οΥἹ, βίῃ ἷἰβ δο] συ, χυΐϊ ἰδ 
Θοταηπιο. (“ ἔοΥΥΘ 8 ΟὟΓ ἰγόβρδβϑεβ᾽᾽). [Ι( ἰδ 
οὐγνΐουβ ἐμαὶ βἷῃ ἰπ 81} οδ 868 18 οὐὔἱ κί ΠῚ κυὶ]ὶ; 
Ὀυὺ συλ ἰῃ ἀἰδιϊπηοίΐοη ἤγοτα δίῃ ἰβ, ἰῃ ἸΩΔΏΥ 
685868, ΟὨΪΥ φῬϑγίἰοἰ ραίϊοῃ ἰῃ β]η.---ασοσδδογίπεδ. 
Ετνϑὴ ἴῃ (890 δϑοϊΐοῃ οὗ {80 στοδίὶ ἰγοβρδϑδ- θ᾽ ̓ - 
ἱῃ, 10 ἤοτορθ οὗ ραγίϊοἱ ρϑίΐου ἱπ κυ ΐ!ε ΠΥ ποὶ 
Ὀ6 ΘΠΓΙΡΟΙΥ πδηξηρ, ἴοῦ (09 ΒΟΥΘΡΥ οὗ 86 1,6- 
γἱ 164] τοδί οηδ, ἐμ 9 ἰοτηρίαἰἱοῃ8 ὙΒὶοῖ δάἀμπογοὰ 
ἰο 080 Θμγομ κοοάβ δῃὰ Ἰδῃάβ, ἰο ῥγοροσίυ, 
60π|0 ἰπὶο οοπρθίἀοεαίίοη. ὕπάορ πὸ δ (ἢ 6 
ἐσποταπέ τοθῇ ἷ8 ἐοολ θὰ οἱ 8}] δἰ ἀθε, δηὰ ἰδ ἐδ 
οοπδίϊιυἰοὰ ἰῃ δοῖῃθ ποϑδυγο ἃ δίππὸποσ, Δ δο068- 
ΒΟΥΡΥ͂ ἐΠγοῦυ σὰ σΡΘΔΙΟΥ ΒΟΥ 0 τηδὰθ ἐπθ ἰδ'Ὺ 
ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ. δία [8 ᾿ἰἶΐκ6 ἃ βίο οδϑί ἰπίο 8 ἰδῖκα; 
καὶ! ΕἸ (8:9 τυ. οἷο 5 ἩΒΙΘὮ σοὸ οὔἱ ἔγοπι ἰΐ, 
186 οἰγουτηΐογθμῃοθ οὗ ἱμαί ου᾽} οϑῃίσο. δίῃ, ἰῃ 

ϊ6 ΘΟὨΒΘαΑΌΘΠΟΟΒ, 8 ἰ468}}}7 δὴ ἐηἠηέίαπι, ΘΠ Υ 
δεδίηδι ἀοὰ; συ, ἴῃ ἐβοὶῦ οοηϑίαοτοὰ, ἰδ ἃ 
801{-οοπδυπιίηρ βπέζεπε, 80 7δ Ὁ 85 1 18 ποὶ οδβαηροὰ 
ἱπίο 8 συγδθ ὉΥ ἴι8 Θοπδίδηϊ σϑοϊ ργοοὶυ τ ῖϊ8 δίῃ. 
δ΄ π σδῃ ΟὨΪΥ͂ Ὁθ ἀ0η0 ΔΉΔΒΥ (Βδγουρὰ {Π6 τοσομποὶ- 
᾿ἰδίλοῃ οὐ ρβῦβοῃ ἰο βϑῦϑοῃ; ἰξ γϑαυΐγοδ σϑρθηῖ- 
8Δὴ06. Οὐ] ἰδ ἴὸ Ὀ6 ἀοηθ ΔΊΔΥ ΟΥ̓ ΤΩ6ΔῺΒ οἴ 
δίιοποιηθηῦ (ΥὙΟΪα ΠίΔΥΥ Ῥθηδθοθ, ποὶ οχρίδιϊομ), 
ῬΘΥΒΟΠΔ] ΟΥ Υἱσδυίουβ γοδιϊϊαϊΐοη: ἴον, οὐ (86 
080 Βδηά, (818 οὗἨ σουγδθ 18 ὈΧΘ ἐπ ἰο (86 
οοπιρίεἰοὰ τοοομοἰ]ϊδιίοα, δορὰ, οὐ ἰδ οἱ βὸὺ 
ὙῚ ἰμδὶ Ὀγθδῖβ 189 ἭΔΥ [0 οχρίδιϊοῃ. 8.66 
{86 ΒίΒίΟΥΥ οὗὨ δοοῦ: (μ6 νἱβίοη οὔ 8:6 Ἀδδυθηὶ 
ἰαάδν ρσχοοδάθὰ 186 Ἡσοβι]ϊης δὲ (μ6 Φδῦδοκ. 
ΚοΙϊ βαὺβ βοηονμδὶ αἰ βουθηιγ: “4Ὰ8 ἷπ (δ9 
δ -οἴοντίη 180 ἰάεα οὗἩ οχρίφιίΐου οσ δίοποιηθῃξ - 
ῸΣ βίῃ, ἱπαϊοαίϑὰ ἴῃ {86 βρυϊπκιηρς οὐ Ὀ]οοὰ, 
ΟΟΙλ68 ζογαγὰ, Βὸ ἰῷ (9 ἰγεβϑρδβϑβδιοβεσίπρ τὸ 
δηὰ {μὸ ἰάθ8 οὗ βαιϊβίδοιϊου 70. {86 Ῥγροβο οἵ 
τοδίοσίηρ ὑμ6 γἱοϊαίοα τἰ με] οτάθσ. 

Ιῃ ψῃδὲ ζοϊ]οτθ, (86 τίϑτβ Ῥγϑυϊου δὶ Ἀτε- 
δοῃίθα Μ1}} 6 0] ον, δἴησθ (8 τοπάοσγίηρ οἵ 
ὈΣΌΣ ὉΥ ἰγεραες ταῖμον ἰμδῃ ὈΥ ἕγέραεε-ο  ἐτίας 
ἴῃ τ. θ γεβάοιβ ἰΐ ὈΠΏΘΟΘΘΘΩΥΥ ἰο δῃΐοσ ὕροῦ 
τ ΟὮ Οὗ [Π6 πίοα αἰδπιϊποιϊοῃβ ἤδσθ ἀγϑισῃ ὉΥ 
Μδῆχο, δῃὰ δῃδὉ]68 8 Ο᾽ΘΑΥΪ (0 δοραγαίο ἰδ6 
ΒθοίΐοὨδβ οὗ [8 δίῃ δῃὰ {1:8 ἰγεδρδδβ- οδγίηκ. 

1δορο οοπίΐπυεβ: “ἢ. ἰν. 1, βίη, ΓΆΘΠ, 
88 τοϊδείπσ, 8 ἴῃ [Γ,ΟΥ(ἰΟῸΒ τοῦτο ραγίϊου]δ εν 
τοϊβδὶπρ ἰῃ τοβδγὰ (ὁ {Π9 ΒΟΪΥ {6 ]Ἰονυβΐρ πιὰ 
(80 ΒΟΙΥ αοὰ ἐβγουσὰ ἐγδπδζγοδδίου οὔ Ηἰΐβ ϑοῖι- 
τηϑηὰ οὗ Υἱοϊδίΐοῃ οὗ {16 τϑύθσοῦοθ ἀυ6 Ηΐαι. 
ἴν τουδὶ, 8ὧ5 ἀονίὶ, Ὀ9 μαϊὰ ἕο ὉΥ Ῥαρι δι πηθηί. 
Γι τρδῖκοϑ (9 δίῃ πον ὑποΐθδῃ, 80 ἐμαὶ ἢ6 σδπῃοὶ 
ΔΡΡΘΔΥ ἴῃ Θ04᾽8 [6] Ομ ΐρ, δηὰ μθῆοο Ὁποϊδθῦ- 
ὯΘ88 ἰθ 8 Βγιη 0]Ϊ0 Σορσγοβεηίδίΐοη οὗ βίῃ, δὰ (6 
Ὁποΐθδῃ Ὡθοᾶβ, Ἡ ΒΘ οἱεδηδβοὰ, 8 βἰη- οδδυίης [0 Σ 
8 ἰοἴζθη δηὰ βίζη οὔ δἷ8 οἰἴθδῃποββ. 118 ὑπᾶοῖ- 
δβίοοὰ (δὲ (89 βἰη οδογίης (μαὶ νδϑ ἰπἰγοἀυοοὰ 
ἰπίο {89 Ἰδτν ὉΥ δῖοβοθ ργθοθάθὰ ἐμ ρίνθη δ Ὲ; 
δῃὰ 80 ἱΐ 18 Θδβ} Υ (0 Ὀ6 Βυρροδοὰ ἐπὶ γο]αη δῖ 
δὶ π- ὐἴογίηρα ἴγοτῃη δοιϊηρυϊδίοη οὗἨὨ δομδοΐθμοθ 
τιοδὺ ῬΓΟΌΔΌΪΥ τηυϑὲ 6 88 οΟὰ δ8 (89 ϑβϑογίδοθ 
ἷὰ ΚΘΏΟΓΔΙ, 88 οογίδι οἷν ἰῃ ἰἢ6 ῬΦΒΒΟΥ͂ΟΣ (δ6 
ἴοΣοΘ οὗ ἰῃ9 βἷη οὔθυϊ ῃ ΤΏΔῪ ὈΘ Ρ]ΔΙ ΕἾ τεοοξ- 
πἰσοα.""-- δ ρ6 πιυδὶ τηδδῃ ἐμαὶ (ἢ: ἸΏΟΓΟ Κ6ῃ6- 
Γαὶ βϑαουὶ ὅσθβ οὗ οἱ οἴϊθῃ ἱποϊυδοὰ τὶ ὲη ἰμθαὶ 
(9 ἰάθα οὗ (86 δἰ οἴδεσί ἢ, 88 86} ἀἱὰ οὗ ἜΥ̓ΟῚῪ 
ΟΥΘΡ δαογίβοθ; Ὀυΐ (86 βρϑοϊδ᾽ ἰσθὰ δὲν οὔεγεν 
8917, 88 δἰσγεδὰγ ροϊηἰδὰ ουἱ, ἰδ ποὲ τηϑπιϊοποὰ 
Ὀοίοτο ἔχ. χχίχ. 14, πὸὺ ἰδ ὑμῈγθ 8ῺΥ ουϊάδηοθ 
(μδὶ δὶ νγγϑϑ ὑβεὰ οὐ' Κπονῃ δί δὴ δυο ἀαίο.]--- 
“0 (0 οχίγδ- βοοογαίἷο δίῃ οἴδοσίης 8δε6 Κιο- 
Ὀοϊ, Ρ. 886. Βαυὶ ἰὺ ἷ8 ποὶ οογγεοὶ ἰο 8660 πὶ 
Κποδοὶ ἰπ ἐδ ἀθδίὰ οὗ {86 δαοτγὶ δοὶδὶ διϊτοδὶ δὴ 
δοίυ αὶ] σαί αοίο υἱσατία οὗ 880 Βίππου, οὐ (0 πὰ 
ἴπ (86 ἀφδίἢ οὔ ἐμ δηΐτδὶ ἰδ οχργοβδίου (δαὶ 
(86 ΟἾΤΟΥ δὰ δἰγοδὰγ ἀδβοσυθὰ ἀφδαίῃ. ἴῃ 
γοκδγὰ (ὁ μ6 ἔτβί ροϊηϊ, {89 βδογὶ οἱδὶ] δηϊηιδὶ 
ἔτη ΐϑῆο5. οπὲν ἐπ ἐλ ἐυπιδοιϊεαὶ φδοπεε δαὶ (86 
οἴἶογον οὐρὺ ἰο ΖΓ η 188) ΡΘΓΒΟΏΔΙΥ, Ὀὰϊ σοδηποί. 
Απά 88 (0 (119 δοοοῃὰ γροΐηΐ, (86 ἀραί ἢ- ρα πίβδ- 
ταθηΐ, ἰῃ (86 Ῥεδοο-οβδοσίης, ἰὰ ἰβ βε]-ουἀϑαὶ, 
(Βαὶ {86 γεΐθγεποθ σουἹὰ ποὶ θ6 ἰο 86 Ῥαμπίδββῃ- 
τηθηὺ οὗ ἀδθδίῃ, δῃὰ δ'8ϑο ἴῃ (δ ϑἷπ-οἴδοσὶπρ (80 
ἀἰβοτθποθ θοίνθθῃ (86 ΟἝεγεπι᾽" [Ὁ Π1-- ἃ οῦγδο, 
8 ἰδίους ἀογοίοα ἰο ἀοδίγυοί 0] ““δηὰ [86 ῥτορὶ- ᾽ ' δοτοὰ. εἰδίϊοη ἱροῦ σα ἰμ96 βδοσὶὅοο τωσδί ὃθ δοῃδὶ 
Τοῦ {86 ἀϊνὶμα Φυδιΐίοθ βμου!ὰ. βδγὸ ρυπίδμοὰ 

ὦ 
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8η ἰπαἀνετγίθηοο, 7), πίιβ ἀθδίμ '8 διῷουθσ- 
δέγδαϊπίης οὗ (9 σοῃίοδβί οι (ὑΥἱ ἢ νοι (Π 9 886- 
ΥἱβοΟῸΡ δρροδγοὰ Ὀοίογο Θοἀ), (μαὲ ὉΥ (μῖ8. ΟΥ̓ΘΥ- 
δἰξυὶ οὐ χοὶπα ἀδίσγωυ 89 μδα δπίογϑὰ (80 Ῥδί 8 
οἵ ἀθδί},Ὲ 85 (ἷ8 ἰάθα ἱπάοοα Ὀθίοη ΒΒ (0 μᾶγ- 
ἀοπδῦϊο βίη. Οἰδου βο δὴ ΔΥΌ ΤΑΣΥ αἰδίϊποιΐοι 
πουϊὰ μαντὸ ἰο Ὀ6 ἀταση ὈΘΙΘΘΏ δ Ὑἱ1 ἢ ὑ}- 
Ἰϊδιρὰ πδηᾶ, πὰ βδἷηα ἤσοιαῃα ἱπδανογίθῃσο, ὑπ ον 
δἰ ἢ Βοδὰ πιιδί Ὀ6 υπἀοτγβίοοα ποὶ ΟΠ]Υ δβὶ88 οἵ 
ἱχπούδῆοθ δηὰ φτγοοὶρίἰαἰΐϊοα, Ὀυὺ 4180 παίυτδὶ 
γα ἢ 685 δΔηα Π664]ΘΒθη685. 116 ἰυγηϊηρ Ῥοΐδί 
οὗ ἐ|:680 δ} ἰΔΥ ἱῃ οοηπίτίοη. Βυὺ (80 5807 ]- 
βοοΣ σου] ἴῃ γα] ἐγ ΒΑΡ ΪΥ βδ ϊθν ὑπο ἱμοοογαῖὶο 
ογάὰδν ὉΥ δἷβ βδοσὶῆοθ; οὐ ἐδμὸ σοὶ] ρίουβ βἰὰθ δὲβ 
Βαοσγίοϑ Ἧδϑ ἐδ ἃ δοηΐοββίου οὗ δἷ8 ἱῃ8Ὁ}}{Ὺ 
ἴο δα 97, δῇ ΔΡΡοδὶ ΓῸΓ ΙΠΘΤΟΥ ; δηὰ Ἀθῶσο ἰδ9 
βδογὶβοο Ὀθοδτὴθ 8 ἰγρίσδὶ ργορμϑίϊο τουϑηχθῃΐ 
ἰοναγβ ἰδ 6 ἐπί γο δα ἰβίδοιϊ οα.᾽᾿ 
Τὴ βὶηβ [Ὁ το βίη οἤουϊη δ γΟΓΘ ἰὼ Ὦθ 

Ῥτοδβϑηίρὰ τότο οἴθϑησοθ δρδΐμδὶ 06 Ὀϊνίμο ΔΨ 
ταυοἷν ΤἸΏΟΓΘ ἰῃ 8 ἸΩΟΤᾺ] ἐπδῃ ἰπ 18 ΘΟΓΘΙΩΟῺ Ἶ Δ] 
δϑροοί. ἀτγοϑδὶ οἵϑῃ:σθδ δζαϊῃ:δϑί οἷ νἱϊ δοσὶ νύ, δ οἢ 
85 ᾿ἱηγΟἸ ΠΠ ΔΤΥ ταδηδ᾽δυκαίον (ΝΌΩ. χχχυ. 10.1δ:; 
Ῥοαυὶ. χὶχ. 1-10), ἀϊὰ ποὶ σοι νὶϊ ΐη [86 ΒΟΟΡ6 
οὗ {686 βαογίβοθ8: δῃἃ τοῖον ὈΤΟΔΟὮ6Β οὗ ἐδ 
οδονροιηοηἶδὶ ᾿ανν, δυσὶ 88 ὉΠ ΟἸΘΔΏΏ 688 ΓΟ οοπίδοὶ 
εϊ( (80 ἀοιλά Ὀοά 68 οὗ δηΐ τ 8}8 ([ω6Υ. χὶ, 24, 28) 
ΟΥ̓ τη ϑῇ (Να. χῖχ. 11,19,20), νγϑῦϑ οἰ βου νη ῖ86 ῥσο- 
γνἱἀοὰ ἴοσ." Τὴ δἷη οδοτγὶηρ μδὰ γοϊδίϊοῃ τυ 
ἸΏΟΡΟ ἰο ἰδο ἰπάϊν᾽ συ] οοπβοΐθηοθ (8η. ἰο ἐδ 6 
ἐθεοογϑίϊο βίδίθ οὐ ἐῃ0 Ῥϑουϊ αν ΗΘΌΓΘΥ ΡΟ] γ. 
ἴῃ Νυμ. χΥ, 29 118 ὑτἑν οοθ ΔΥΘ ΘΧΌΓΘΒΒΙΥ ΟΧ- 
ἰϑηἀεἀ ἰο [88 “δἰ γα Κον.᾽᾿ Βαϊ 88 ποὶ ΔἸονοά 
ἴο ὃὉ6 οὔοτοα ἰῃ ο8808 ἩὮΘΤΟ ΠῸ (Υγ9 ῬΘὨΘη 66 
οουἹὰ 6 δΒαρροϑοὰ ἰο οχὶδὶ, δπὰ ἰΐ ντδὲ ἰβουο ΓΘ 
Βοὲ Ῥογιϊἰοὰ ἴῃ (00 ὁ04536 οὗ ῥτοδυιρίυουβ ΟΥ 
ἀοδδοὶ δἷηδ (Νυα. χυ. 80, 81). 
Το ἰάἀθ6 οὗἩ νΥἱοδγίουβ 88ι15βδοιίϊ ουῃ ὩΘΟΘΘΒΑΡΪΥ 

ΔΡΡΘΟΒΓΒ [ΏΟΥΘ ΟἸΘΑΥΪΥ ἴῃ {}}18 δροοϊα! ξοα οδοτγίης 
ἴοτ᾽ β'ῃ ἤδη 1Ὸ οΟἰἾὗΟΣ βαουὶ 8οοδβ τι σἢ 6Γ6 Οἱ 6 Ὁ 
ἸΏΟΥΘ σΖΟΠΘΥΔ)ὶ ἴῃ ἐμοὶν ομαγδοίον, ΟΥ δρϑοΐαδ] σὰ 
ἴοῦ οἰ βὸῦ ῬΌγροβθβ. (19 ποσὰ ΠΝΘΓ οοουγβ 
ΒΘΥΘΓΙΆΪ {ϊπ|685 ἷῃ ἰθηθ585 ἴῃ (ἢ 5689 οΥ̓͂ σ'π, Ὀαὶ 
ΠΘΥΘΡ ἴπ (89 8086 οὗἁ σὶπ οὔεγίπο, Ὀοίογο Εχ. χχίχ. 
14). Ηδῦοο, ἰῃ Υἱὸν οὐδ ἱπιγὶ ϑἷο ἰηδυ οί ΠΟΥ 
οὗ δηϊα)δ[ υἱοί πὶ ὑ0 ΔἰΟῺΘ [0)} ΙΏ018] οἴὔϑησθ8, (818 
δδουὶῆοθ γγχὰβ ΘΔ  οΥ ἰγρὶοαὶ οὔ ἰδ ἐγῦθ 
Βεαονίθοο ζ0᾽ δἷῃ ἰο οοῦιθ. Τ1μπ6 οὈ᾽θοί οὗ 8]1} (86 
ἀϊνίηο ἀθδ᾽ ἢ χ8 τὶ δῆ 88 Ὀθθη 8 γϑβέογδ- 
ἐΐοη ἰο σοτυπυπΐου τὶ αοα ὉΥ (86 τοβίοσγαίί οῃ 
οΥ̓͂ ἷ8 ΠΟΙ 988; δῃηὰ {80 γβϑί δίϑρ ἰο ἐμΐβ οπὰ 
ΔΒ ὨΘΟΘΒΒΑΥΓΪΥ (86 μη ΔΎΔΥ οὗ Ϊ5 βἷῃ. 
ὕμπάον ἴῃ οἷά ἀϊοροηδβαίίοη, ἱμογοΐοσο, ἰδ 6 ἰγρὶ- 
64] 5') οοσϊ προ νδϑ (6 οὐ παίἰΐοη οὗὨ 1.8 το} 
δγβίεηι,, ργοϑϑηϊϑὰ ἴῃ ἰδ τηοϑὶ ϑπιρμ δαί ΐο ἴοται οἢ 
156 ξτγοδί ἀδ οἵ δἰοῃοιηθηὶ (οΠ8Ρ. χΥΪ.); ᾿υϑὲ 88 
Ὁποῦ (ἰδ ΠΟΥ αἰδρομβδίϊΐοη (89 ου]ταϊδιΐοη οἴ 
Ομ τίει 8 τοῦς [05 [16 τοἀοπιρίΐοη οἴ Ηἰἶδ Ρ60Ρ]}6 
Μ85 Ἠΐδ δίοπίῃρ βϑϑογιῆοο οὗ Ηϊτβο6] 7 ἀροῖ ἐδ9 
Οτοβο οἵ δ νασυ. 

ὈδΠ1κὸ [(η6 Ῥτοσοάϊηρ βδουΐβοοβ, ἐδ νἱοϊἷπι ἰπ 
{8 δἷη οἴονγίηρ τδυϊθὰ δοοοτάϊης ἰο ἰδ οὔἴϑη 6 γ᾽ 8 
Τῆς ἴῃ {π9 ἐβοοστδου. Τδο ξγουπὰ οὗ (ἰδ ἰδ ἰο 
Ὀ6 δουαξὰὲ ἴῃ ἴδ 6 οοπβρί συθουβῃθ88 οὗ ἰδ οἴἶθησθ, 
ποὶ δὶ 8}} ἴῃ 18 ζγοβδϑῆθβδβ. Ἦδγο, 88 οἰ βοὮΘΤΘ, 

Φ.Ἢ ΤΕ [9 αἷεο ἃ βιίσγηϊοίηρ οὗ (δ ἴοχξ ἴο γοηδοῦ ἐδο πογόϑ: 
“ἴῃ ἴ80 ἀδγ ἰδὲ ἐμοῦ οαἰοαὶ ἐΠοτεοῖ, ἴμοα δὴ] δΌΓΟΙΥ ἀΐο,"" 
δὲ τοοδηΐοςς “ΠΟ Β.ΑΙῈ δοίπδι}ν ἀΐο τη6 ἀδαι." Βοὶϊχίο- 
ταοτῖαὶ ἀδείδ το [Ξ686 ἰἰδ6}{ Εταάθδιῖν. Ἰρδοοά, ἰδ 6 ὑσχίμοί 9 
οἵ ἀοαίδ ἰο ἔνθ ξογιὰ οἵ ἀϑαϊ ἰἰδϑοῖζ" 

6. Ἧ88 πὸ σοτγοϊαιΐου Ὀοίνσοοθι ἰπ6 γαΐὰθ οὗ 
(86 νἱοίζι δπὰ ἴμ6 τπηιδραϊίυάα οὗ (6 βἷη. ΕὙΥΘΥΥ͂ 
β'η, τοαῖ οὗ 8:18}}, οὗ [8:0 Β8106 οἶδ885 οὗ Ῥθγβοῃϑ 
Ἧ88 οχρίϑδίοἀ ὈΥ (0 Β8110 ΠΙ6ΔΏΒ; 8 Υἱοίϊηι οἵ 
Βἰχθον να] 88 ΟἿΪΥ γοαυϊγοὰ ἰὰ σΟμΒΘαυΘΏΟΘ 
οὗ οδίοϊαὶ γϑβρο;β Ὁ Ὑ δοὰ ροβίιϊοη, δηά {16 
ΘΟΠΒΘΑΌΘΕ(Υ στοδῖοῦ βίγταϊῃ τ δῖον οδθησοβ 
Ὀτγουρῦ Ὁροῦ 180 ἰμϑοόογδου. ΤΤΈΘΤΘ ψγ͵ὼβ ὯῸ 
βαο ρστδάδιΐου ἰῃ (6 ΤΎΘΒΡΔ88 οδογίη, τ ϊο ἢ 
ὙΔ5 Τοϊαιθα πο γ9 [0 (6 Βαγὰ ἀοηθ ἰδ 8ῃ ἰο ἐδ 9 
βίῃ σοιηἰἰἰεἀ, ΒΟΌΣ ρτδάθβ ΓΘ ργεβογὶ Ὀθ: 
ἴον {89 5]η---(1) οὗ (86 δἰσμ.ργίοδι (8-12); (2) 
οὗ (9 σι μοΐϊο σοηρβΡοχαίϊ οι περι (8) οὗ ἃ 
Ῥγίηοο (22-260); (4) οὗ δῃῦ οἵ ἰδθ ρθορὶο οὗ (89 
ἰαπὰ (217-86). Αἴἶιον {μῖ8 ἔοἸ 1 ον 8 δὴ δπυπιουδίΐοῃ 
οὗ βρθοἷδὶ δβἰῃβ ἴοσ ψὩϊσἢ οΘοπίοβϑίου βουϊὰ ὉΘ 
τλ849 δῃἀ δ'η οἴογίορβ οδοτοά (γ. 1-6), τί ἐμ 9 
Δ] ΟΔΏΟΘ οὗὨ ἰπέογϊον οὔθ ΧΒ ἴῺ 6886 ΟὗἩ ΡοΟΥΘΣΥ 
1--18). 
( γον, 1,2. Το ΖΘΏΘΓΑΙ σομάϊίιου οὗ (ἢ βἰη 
οἴδονγίηκ. 

γεν. 2. ροϑεϊς απῖο [86 ΟΒἑΙ ἄτθη οὗ 15:89]. 
-τἰὶ 15. δῖα β ἰ0 6 Τοπμοιηοτοα ἐμαὶ [8.680 14 ῪΓ8 
810 ρίνϑη ἰοὸ 8 Ῥ600]6 δΔΙΥΤοδάγ ἰη οονθηδηί σοΪᾶ- 
ἰΐομ ἴο αοάἂ, δηὰ {1:0 οβδβϑῃίΐαὶ ροΐηί οὗ (μαὺ οονο- 
πϑηΐ ὍΔ (6 ὈΓΟΠΙΪ80 οὗ {16 84] υἱοίοῦΥ ΟΥ̓ῸΡ 
βίη ἰῃ (80 Ρϑγβοῃ οὗ “6 βοοὰ οὗ {ἰμ ᾿γοϊηδῃ.᾽ 
ΤῊθ 65 σίνοη π0}} ΗΘ Βῃου]ὰ δοπιὸθγὸ ἢ ΘΥΟΙΌΓΘ 
ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ ὑϑδθὰ ὑροὴ Ηἰΐδβ οοπιΐης, δηὰ Ἰοοὶς 
Τουναγὰ ἰο Ηΐμ. 

ΔΙΩΥ οὗ ἴδο οοχιϊαδηπιθηῖδ.----73 ἴῃ ἃ 
Ῥαγίἶνο δοη86. Αἱ ἐδ οἷοβο οὗ (18 γουϑο τησδὲ 
06 υηδογβίοοα Βοτηθ δ οἢ οἾΔ86 ΔΒ λε δλαϊἐ ὀγίη 
απ οὔετίησ 790Υ λὰὼ εἶα. Τὰ δοίια] δροάοβὶβ οὗ (89 
Υ̓́ΈΓΒΟ 8 (Π6 ἮΜΟ]6 ζο] οί οδδρίοσ, δὰ ποὶ 
γοῦ. 8, ψ Βῖο ἢ Το Ϊδίθβ ΟὨΪΥῪ ἰο {86 ἰσἢ.-ΡΥυὶθβί. 

γογ. 8.12. ΤῊο βίη οἴονίης οὗ ὑμδοὸ πὶ χΒ-ρ τοδὶ. 
[δ ζθ ΠΟΥΘ ΒαΑΥδ: “11 πιυδὲ 6 ποιϊσρὰ {πδι [89 
Βὶφμ-ρυΐοϑὶ οσου]ὰ Ὀθοοῖηθ (ἢ 6 τηοϑί συ ΠΥ οὗ 81}, 
ἩΒΙΟΩ ὑ86 Βοαυκίϊ 688 οὗ 116 ΒΙΘΥΔΙΥΘΕΥ͂ ὨΘΥ͂ΟΡ 
ἱμβουρδὶ οΥ̓ ὁπουκὰ ; (δαὶ (πὸ τ βο]9 οοηρτοχδίϊοι 
ΜῺ8 ταϊοὰ δ οπμδ ῬΘΥΒΟΏΘΙἰἰΥ θαυδ] πῃ σδηκ ἰὸ 
πα ; δα [89 Ῥτῖποθ 88 ΟὨ]Υ Θοηβί ἀοτϑα δ] 1 Β 0} 
Βτοδίον {μ8η (89 Θοτοτθοι τη8ὴ ((μ6 αἱ ΟΥΘΏΘ6 ἴδ 
6 κοδίβ, 880 ζοδίβ, ΟΣ δῃ 670) ; δηὰ ἰδὲ ἴον [89 
ῬΟΟΥ, ἰῃ ἰδ δβϑοιίοῃ υ. 1-18, (8079 ἯΤΟ νγ7 ΏΟΣΘ 
Ῥοσυ] αν τηοάϊ βοοίί οη8.᾽᾽ 

γον. 8. 0 ρὑχίοβὲὶ πὶ 15 αποὶηϊθᾶ.--- 

ΤΧΧ.: ἀρχιερεύς, ἈΒᾺ δ) 3 Ξε λἰσλιρτίσεί, Τὰν- 
ἔυτδ. ΤΤμο9 ἰρΒ-υϊοδὲ 8 80 οδ]]οὰ ΌΥ γοβϑοῖ 
οὗ {86 ῬΘΟΌΪΙΔΥ δ ΒΟΥ ὉΥ Ἡϊσἢ 6 6] 9 ν88 
οοπδοϑογαιθα ἰο δι οδἶοο (ἔχ. χχίχ. 7; οδρ. υἱῖϊ, 
12). Τὸ δῃοϊπιϊῃρ οὗ 6]} (89 ὑγἱθϑίϑ νγδϑ Ἰη ἀρὰ 
ΘΧΡΥΟΒΒΙΥ οομηηδπάρα (Εχ. χχυϊϊΐ. 41; χὶ. 16), 
δηὰ 8 τοσορηϊ:ἑθὰ 85 μαυΐης ἰδ κοθα μἷδοο Υἱΐ. 86 ; 
χ. 7; Ναπι. 1. ὃ ; γοὶ πη {μ6 δοσουπὶ οὔ 89 οοη- 
Βοογϑίΐϊοι, Ομ ΔΡ. Υἱϊὶ., πὸ οὐδὸν δηοϊαϊί πη οΥ̓͂ ἰδ 9 
ΘΟΙΉΙΔΟΠ Ὀγΐδδίδ 18 ταϑηἰϊοαθαὰ ἐδαη ἰπαὶ ΜοΒο8 
ϑρυϊηκὶοὰ ὈοὶΒ ἰπθηλ διὰ Αδγοῦ πὶϊδ “(86 8η- 
οἰπίϊηρ οἷ᾽ δηά (μ6 Ὀϊοοὰ ἔτγοιι ἐδ Α]ίδνυ. Αο- 
οοτάϊξης ἰο πο Ὀθδὲ 76 ῖϑἃι δυυ μον (168, πογονον, 
(η6 ΡῬΓὶοδίβ ὙΟΥΘ δηοϊηἰοὰ τὶ Π6 δηροῦ ὕροῦ 
{πὸ ἑογοβοδά. Οαίτγδαι Ρ]δοϑδ ἐμ ἀἰβίιϊποιίου ἴῃ 
1π6 ἔδοί {παἰ 680} διιοοαδϑῖνο δἰ ἢ -Ῥτὶοδί γγ88 Ρ6Ὁ- 
ΒΟΠΑΙΪΥ δηοϊηἰθά, τ }1]6 ἐδ 6 ΟἰὮΘΥΒ ἯΘΣΘ ΟὨΪΥ͂ δΔη- 
οἰπέθα οδ69 ὉΓ δὶΪ ἴῃ (86 ΡῬΘΓΒΟΌΒ οὗὨ Αδιοῃ᾽ 5 'τ- 
τηοαϊαὶθ βΒοῦ8. ΒΑΙΘΥΘΥ ΤΑΥ͂ Ὧθ ἐπ ἰγυϊῃ ἴῃ Γ6- 
κατὰ ἰο {11.080 ἐμ 8, 89 δἰ σῃ -Ὀυὶοδὶ 158 ουϊθηιν 
Τοκεγάθα ἰῃ ἃ ῬΡΕΟΌΪ Δ᾽ Β61Π86 88 δηοϊπιοα, δηὰ ἰ5 
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ΚΟΠΘΓΟΙΥ͂ ἀοοϊσηαίοα ἴῃ Ιρον. (ἴν. ὅ, 16; νἱ. 22; 
ΧΥΪ. 82) 88 ἰμβὸ δηοίηἰοὰ ῥγίοδίι. Ηδ ἰβ δ]8ὸ 

οδϑὰ ἐδο ΓΩ [ΠΠ3Π Ξερτοαί ργίο! (χχὶ. 10; 
Ναηι. χχχυ. 25, 28 δὲ : 308}. χχ. 6), δῃὰ ἱπ Ἰδίος 
εἰπιοβ ὑπὸ λεαά οχ οὐϊε Ῥτίοδι (2 Κίηξε χχυ. 18; 
2 ΟὨγ. χίχ. 11), ΟΥὁ δίωρ!γ ἰλ6 ῥτγίϑδί, κατ᾽ ἐξοχὴν 
(1 Κίηρ ἱἰἰ. 86, εἰς.). 
Ὧο πἰῃ.---Οτίχου (Ησοαι. ΠῚ. ἱπ Τὸν. ἢ 1) οὔ- 

ΒΟΙΎΘΒ τ᾿μαΐ ἱπαάγνοτίθηοοθ ἰδ μοί βρεοϊβοὰ ἰὰ {6 
6889 οὗἩ ἰ86 Βὶῃ-Ὀγίοδί. [Ἢ( τυυϑὶ, οὔ οοῦγβο, Ὀ6 
Βυρροδβοὰ ἰῃ Υἱὸν οὗ ἰμ6 σοηοσαὶ ῥσϊμοὶρ]ο8 οα 
νοι βδουὶδοοδ 610 δ᾽] ονγοὰ αἱ δὶ ; Ὀαΐ 1ΐ ὑγο- 
ΒΟΌΪΥ νῶϑ ποὶ τυὶϊίϑη ἴῃ 89 ἰδῊῪ δδὺ {80 ἰἴη- 
τι ἑ οὔ (89 καἰ σῃ-Ὀσὶϑδὶ τὶ ποὶ Ὀ6 ταδἀθ ἰ00 
Ῥτγουποηίΐ. 

Τὸ ἴδο κοῦ οὗ ἴ86 ῥϑορῖοϑ, Ὁ} ΓϑΝὉ--- 
ἑ. .., ἰο Ὀτίης ὕροὺ (6 ΡῬ6ο}]6 ἐϊιο καὶ} οὗἁ ἷ8 οὐσῃ 
ἰσοῃδργοδδίοη. 1] ἰβ δῇ υπάϊπ γοβιγίοιϊοι οὗ (116 
80η80 ΟΥ̓ (8680 τογὰδ ἰο ᾿ἰηαλὶί ἐμοαὶ ἰο (80 88 
οοσδη τι οα ὉΥΓ (δ ο δἰ χ(-Ὀτίοδί ἰη ἷ8 οἴδοΐα] σα ρα- 
οἰίγ. ϑυοῖι βἴη8, οὔ οΘουγδο, ἀἰὰ Ὀτίης σαὶ! ὑΡοᾺ 
{86 Ῥθορὶθ (ἴον. χ. 17; Μαὶ. ἱϊ. 7, 8); Ὀαϊ ΟΥ̓́Θ 
δῃὰ δογο ἰδμὶβ, βοιἱηρ σδῃ Ὧθ οἰθαγοῦ ἱπ δ ἷ8- 
ἴογγ, ὈοΙΒ ὑπάον ἰδὸ οἱὰ οονγοῃδῃί δηὰ ἴῃ ἰδθ 
ποτὰ δὶ ἴατρο, ἰδ ὑπαὶ αοἂ δὰ δο οοπδιϊἀὐοὰ 
ΣΩΘἢ ἩΪ 8 ἔθ 6Χ)] 86 ῬἨ611 85 ἱηαϊγνί ἀπ] τοϊαϊίου, 
τιδὲ (110 αἰηβ οἵ (80 Βοδὰ, βοῦν οὗἩ 186 παίΐομ, 
ἀμιο σοτϊητ Ὁ, ΟΥ ἐμ 6 ἵδεαιΐγ, οπίδὶ] δυοσῖης 
ὌΡΟΣ ᾿ἰ8 πιθ ῦογ8. δ6 δἰ -Ὀυἱοδί δ ἐ16 Βοδα 
οὔ (89 {ποοτΔΟΥ͂ οου]ὰ ποὶ δῖη, Ὀαΐ (μὲ [16 1016 
δοὰγ οὗὨ ἴβϑγδεὶ διουϊὰ ἔθοὶ (8 οἴοίϑβιυ Τμο ἀΐ8- 
(ἰησίΐοι ΤΑΥ͂ ἱηἀοοὰ Ὀ6 πιδάθ Ὀοίνγθθη παίυταὶ 
δηὰ Τηοτ] ΘΟὨΒΘΟΌΘΏΟΘΟΒ, Ὀθϑίγθοη ΘΔΥΓΕΪΥ δὰ 
Ζαΐατο Ῥυη ΘΠ ΘΏ 8; 8.1}}} ἐΠ6 ἔτο (δ; 55 δ.Ὸ 80 
ἐπιϊτηδιοῖγ οοπηθοίϑθα, 6 ἀοραδίης οὗ ἰδ τοογαὶ]ὶ 
8680 οὗ ἰδ9 οΘοἸρυ Υ 18 Β0 πυσὮ (89 εἴεοὶ οἔὗἁ 
ἐμὸ πη ΑἸ 1085 οὗ ἐΐϊδ Βοδὰ ἐμαί ἐπ 6 Βρὶτἰίααἱ 
οοπαϊἐϊοι οὗ (80 [6γ80}1{68, ἐοἸϊοπίὶηρ (89 Κοῆθσαὶ 
ον, γὙ͵ὰ8 ἰδυροὶῦ δοοίοα ὉΥ͂ ἐμαὶ οἵ ἐμοῖς μἰρἢ- 
Ῥτίοδί, 8ο ἐμϑὶ ἷ8 βίῃβ ἀϊὰ ἱπάοοά “τίη κυὶὶ 
ὌΡου (86 ῬΘθΟΡΪ6.᾽" 
Δ γουπᾳ Ὀπϊϊοοῖς τι δβοῦυὶ Ὁ]Θ 88. .--- 

ΤῊΟ δἰ χιυ- ρτὶοβϑί 8 βἷα οὔοσίηρ τ͵ϑ 6 δδῃθ 85 
δὶ οὗ 86 στ8ο]6 οοπρτομδίϊοη (γον. 14), ποί 
ΤΑΘΤΟΙΥ Ὀθοδῦδο οὗ ἰμ6 σοῃδρί ουοῦυδη688 Οἵ 15 Ρο- 
βἰ(ἴοι δηὰ οὗ {89 ΔΕΔΥΪ οἵ δἷη ἱπ ὁπ 6 Ἧδο βῃουϊὰ 
6 [80 Ἰοδά Ὁ ἰο 4}1} Ἀο]πθ88; αΐ οΒρθοὶδ᾽!} Υ (869 
γον. 8) Ὀθοδα8ο οἴ ἷ8 γοργοϑοηίδιγθ ομδυδοῖοῦ 
δυὰ εἶδ ζἦϑάθγαὶ Βϑδάβΐρ τωϑῃιοηθὰ δῦονυθ. Α6- 
οογάϊηρ ἰο δον 88} ἰγδαϊΐοη, ἱΥ ὑμ89 Ὀυ]]οοῖκ οὗ [89 
Βΐρι -Ὀσὶοϑὲ δπὰ (89 Ὀθα]]οοῖκ οὗἩ ἰμ6 οοπατοκδίίοα 
διοοὰ ἐοκοίθ ο Υ ΓΟΔΑΥῪ [ὉΣ βἷη οἴἶστί δ, ὑμ0 ΌΡΏΔΟΡ 
δὰ ὑπὸ Ῥγοίογοθῃοθ ἰῇ ΘΥ̓ΘΥΥ͂ ὙΔΥ. ΤθΟΓΘ ἯΔΒ8 
οδιοῖιυ! σγδαδιΐου οὗ δ υἱοί 8 ον {16 δὶ οὔἶογ- 
ἱπρ : (80 Βἱμχὰ ῥγὶοδὶ δηὰ (89 Ὑποὶο σοΒ τοχδίΐοι 
οδογοά 8, π)δ10---ἃ γοῦσης Ὀυ]]οοἷς; (10 Ῥτὲμο6 οἷς 
Ἴοτοά 6180 ἃ τρδΐθ, Ὀαΐ οἴ ἐμο ροδίθ (τϑε, 28); 
{89 Ῥϑορὶθ οδογοαὰ ἃ ζοιμδὶο οὗὨ οἱϊπονρ {μ6 κολίβ 
(νον. 28) οὐ {88 ΒΘ (γεν. 82). Τθοτο 'Μγῶ8 αἾ80ὸ 
8 ΟΟΥΡΘΒρορἀΐης ατδθαίίοη, ὈυΣ τὴν 706 Ὁ 
ΒίοΡ»8, ἰῃ ὑδο σἰΐυδὶ ἴῃ σοζασγὰ ἰο (89 Ὀ]οοᾶ, δηὰ 
αἶδο ἰῃ 80 αἱδροδί(ΐοι οὗ (6 868}. 8.69 Ὀοὶον,. 

γόον. 4. Το ῥχοδοηϊδίΐου, Ἰασίπρ οἡ οὗ πδηάβ, 
δηὰ δαυρπίονϊηρ, ογΘ (Π6 8810 (ΥΘΓ8. 4, 14, 
16, ἀν 24), 28 ἷῃ ἰδ9 0880 οὗ ΟΥΒΘΥ ΒΟΥ 608 
(Ϊ. . 

γόοτδ. ὅ-7. Δηᾶ δο ῥχϑαὶ ὑδαὶ 15 απο ῖο 
8.8}} ἴ61κ96.---Αἰ (Π9 ροϊπί οὗ [80 ἱγοαίτηοπὶ οὗὨ [Π9 
δ]οοὰ ἐλ ἀἰϊδόσομοο Ὀοίποθα ἰδ9 σἰί.8] οὗ {0 δίῃ 

οδενίη 8 διὰ (μο οἷον βδουϊδοθβ Ὀορἴηβ, δηὰ (δΐ6 
ἰγοδιπηοηὶ αἰ ογ βου δὶ ἴῃ (ἢ δογογαὶ δὶη οἵ- 
ἔοτίρθ ὑπϑπιβοῖνθθ. ἴη ἰμὶθ οδδο, ἔ"6 δἰχῆ- 
ΡΥυΐϊοθί, το νγὰϑ ἰδοῦ {86 οἴονον, Ὀτουκδί 
δοῖιθ οὗ (Π0 Ὀϊοοά ἰο ἐδο ἐδΌογηδοϊο οὗ (89 οοη- 
τοραίίοη ; διοσ σδσὰβ ἐῃ6 Ῥϑγβοῦ οδιοϊδιΐηρ ἰδ 
ἀοοϊκηοιοα εδἰπιρὶν ἐλέ »γίοεί. Ετοια ἰμΐβ 11 ἢ 88 
θόθ δυχυϑα ἐμαί, 85 (9 εἷἱκμ.ργῖθϑὶ νγϑ (ἢ. 6 ὁἢ9 
1080 810 88 (0 ὃ δἰοηθα 2ῸΓ, (δ Βοῦυίὶςθ νῶδ 
6.9 ἰδίθῃ ὋΡ οα ἷ8 ὈΘμ δ) ὉΥ δηοίβον ῥσίοϑι; 
Ὀαὲ ἰμβόγῦὸ 18 ῬγϑοίβοὶΥ [ἢ βδῖωθ οὔϑδησο δὲ 86 
δβδῖηθ Ῥοΐηΐ ἰῃ ἰμο ζοϊονίηρς οὔονίης [ῸΣ {80 
0010 οοπβατγορδίίοη (γογδ. 16, [7), δῃὰ ἐῃὴ9 Βὶφῃ- 
Ρτίοϑί οογίδίοὶν οἰ οϊδιθὰ ἱτουρσῆοαῦι ὁπ (86 χτοδὶ 
ὧδ οἵ δἰοῃθαιοηί (οδδρ. χυΐ.); ΙΔΟΥΘΟΥΘΤ, (δ 6 
δοί οὗἉ ἷθ οδογίης ἐμ βίη οὔδτϊ πη ζ0᾽ εἰ ϑοἷ 85 
τι 88 ἴοΥ (89 ΡὈΘΟΡ]9 ἷ5 οδίδὈΪ 8 ὮΥ Ηοῦ. 
Υ. 8. 

γον. 6. Βρσῖπεῖο οὗ ἴδο Ὀ]οο.---Τ9 ποτὰ 
ΣῊ ἰδ ἀἰδογϑαὶ ἤτοτῃ ῬῺ υδοὰ ἴον δρυϊα ]8 ἐπ 

ΘΔ Ρ5. ἱ. δηὰ ἱἰ. ἴῃ Υἱοῦ οὗὁἨ [80 τουσῖὶ δια δὶϊοῦ 
ᾳυδηιγ οὗ Ὀϊοοὰ υδοὰ δοτο. [Ιὼ 8 ἀϊβῆουὶϊι τὸ 
ΟΧΡΓΘΒ8 (δἰ ἰῃ ΕὨρῚΪδὲι ᾿τδπαϊδίϊοι, βου ἐδ 
αἰ ογθησθ ᾽8 οὐυβογυοὰ ἰη 86 ΧΧ. δυὰ Υαυϊᾳ. 

ὅδον θῖι τἰ1168.---Τ 9 δογυθη- 0] Βρυὶ ΚὶὶΩρ οἵ 
Ὀ]οοὰ ἰ58 ἔγϑαυθηιν οουμδηἀοὰ (γον. 17: χυὶΐ. 17, 
19; Νααι. χὶχ. 4) αἰνγαγϑ ἴῃ Θοπηῃθοίΐοη ὙΓ]Γἢ δίῃ 
οδοτίης, οὗ (χίν. 7, 27) τὶ 186 Ρυγὶ δοδιίΐοη οὗ 
ἸΘΡΥΟΒΥ. ἴῃ σοπμϑθοτγδαίϊοηϑ, ἰθ0, ἔθ γ0 ΔΒ 
96 6}.- 01 Βρυ ΚΙ πη ρ οἵ οἱ] (Υἱ}}. 11; χὶν. 160), διὰ 
ΓροαυΘπΕΥ ἰδ6 πθοΓ βούθῃ 18 ἀοϑίχιδίθὰ [ῸΣ 
(80 τὶ᾽οϊξτηθ πῃ βδογϊῆοο (χχίϊὶ. 18 ; Ναπι. χχὶϊὶ. 
1,4,14, 29; χχυῖ!ὶ. 11,19, 27; χχὶχ. 2, 8, 18, 
80). Το δαπιθ ὨΠΤΩΌΟΡ 8180 ΔΡΡΘΔΥΒ ἴῃ ΠΙΘΩΥ͂ 
οἴ οΡ ναγίϊουϊαγβ οσομηθοίθα πὶ {86 αἰγὶπθ δου- 
Υἷοϑ, δῃὰ 885 δ' σα Ὺ8 Ὀθ6η σοπδβί ἀογοὰ 88 ΞΥπ|00- 
Ἰἰοδὶ οὗ δοτωρὶοίθῃθϑϑ δὰ ρεγίϑοιϊΐοῃ. Τ6 πυπ- 
ὈῸΡ ἷ8 Βο ἰγϑοαυθηὶ ἴῃ (86 αἰνίηθ ποτὰ, 858 νμ0]}} 89 
ἴα ἐπ ογάοτίηρ οἵ πδίαγο, ἐπ δὲ 1ὲ τηδὶ Ὁ ἰΒουφδὶ 
ἴο αῦθ ἐΐβ ἐουπάδίϊοη ἰὰ δοὴθ ππίδιβοπιδ 9 
ΒΟΔΥΘΩΪΥ͂ Ταϊδίΐομβ. [(58 080 ἴῃ σοπηθοίϊοη ΝῚΒ 
109 δἷη οδοτγίης 18 ἰδία ἰο αἶτὸ θα ρ 8816 (0 180 
ἰγρΐσδὶ σοι ρ] οί θῃ688 οὗἉ (ἢ ργορί(ἱδίϊοι. 

Βοέοσϑ 186 νοὶ] οὗ [86 δα ΠΟΓΌΒΔΕΥ --- ΤΉ 69 
8 8 ΥΔΙΪΘΥ οἵὨ ορίπίου δ ἰο Ῥγϑοΐβϑὶυ πὶθτϑ [86 
Ὀϊοοὰ τῶϑ βρυϊηκίεὰ. Το ΟΧΧ᾿; κατὰ τὸ κατα- 
πέτασμα, διὰ ἰμ6 Ὑυϊᾳ.: οοπίγα νείαπι, δοεῖα ἰὸ 
ΒΑΥΘ βιρροβεὰ 1 νγὰϑ Ὄροπ ἐμ τοὶ! ἱϊβεῖ. ἵὺ 
Ϊ8 ΙΩΟΓγ0 ῬγΟΌΘοΘ ἰμδὲ ἐμθ δὶ σΒ-ρυἱοβϑέ, αἀἱρρίης 
ἱ8 θηκχοῦ ἴῃ ἰμθ Ὀ]οοά δἱ ἐδ9 θῃίγαῃοο οὗ 186 

ΒΔΌΟΓΌΔΓΥ, βρτὶπκὶοὰ ἐξ Ὀοΐοτο Εἶτα ἰονατὰβ (89 

γοὶ! 88 '' δάνδποϑά ἰο 89 δἰ ίδὺ οὗ ἱποοπβο. 189 
οὐδοῦ τγῶδ ἰδία {86 ῥγοβοηιίης οἵ ἰδ δ]οοά 

Ὀσίοτο Φοβουδὰ, ἴδ 6 τηδηϊοϑἰαιΐοι οὗὁἨ τῖδοδθ ρτε- 

86Π06 88 ὁ); ἐδ δὶς ἐαϑί πὶι δῖ (8 τοὶ]. “186 

οὨθοϊδνθ ροΐπί νγγαϑ ποί ἰδ γοἱ], Ὀαὶ {89 δὶς οἵ 
(86 οογοηϑδηὶ,᾽" Ιδημθ. 

ψον. 7. ὕὍρου ἴδο δοῖπα οὗ ἐδο αἱΐασ οὗ 
αὐτοὶ ἱποθῃ89.---ἰδο ροϊάοα αἰίατ νιοὶ δἰοοὰ 

ἱπιτηοἀἑδιοὶγ Ὀοΐοτο ἐμ νοὶ]. [Ὁ τγῶϑ ΟἹ]Υ ἴα [89 
6880 οὗ ἐμ δίῃ- οὔθυϊημδ ἴον ἰμ6 δἰ ρα-ργίεδὶ δπὰ 

ἴον (86 τοῖο ρϑορὶϑ (γθγ. 18) μαι 86. Ὀ]οοὰ ν᾽ 

γουκαὶ ἰο 118 δἰ ἐδν---ἀου Ὀ61988. οὰ δοσοῦπί οἔὔ 

186 Θδρθϑοΐδὶ χγδυὶγ οὗ (μ6 βῖπϑ ἰο ὃ9 αἰοποὰ [οΓ; 
ἴῃ οδδὸ οὔ {86 οἰ βοὺ δἷη οδοσγίηρβ ἐμ6 Ὀ]οοὰ ν8ϑ 

Ραΐ οἱ ἐμ Βοτῃβ οὗὨ (89 ΔΙ οὗ Ὀυτηί-οεγιπ(, 

(τοσβ. 9, 80, 84) το βἰοο ἴῃ ἐμο οουτί πὶιὶ- 

ουί. Ιὲ παϑιῖο ὃθ ραὲ ἰπ οἰνμβοτ οδβὲ ὕροῦ ἐδ 

λοτην οὔδο αὐέδι Ὀϑοδυδοὸ ἴῃ {8680 (δο βἰφῃϊῆ- 
ὁδηοο οὗ ἐμο δίέδι. ουδωϊπαιθα, δηᾶὰ ἰῷ (9 815 
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οδονίης, δα 888 δ τοδαῦ δρρϑαγοί, δηὰ υἱ}} 5311} 
ΤΏΟΤΘ ΤΟΝ ΠΥ ΔΡΡΘΆΓ, ἰ86 πἰπγοδί δ ἢ 8818 ΜΒ ἰὸ 
8Ὲ αίτοι ἴἰ0 ΘΥ̓ΘΥΥ͂ Ρασί οὗ ἰμο γἰΐυα] οὗ Ῥσορί(ἷδ- 
ο;. 

Ε.8411 Ῥόοὺσ 811 [86 Ὁ] οοά.---Βαὶ ΤΟΡῪ 11{{10 
οὗ 6 Ὀδ]οοὰ πδᾶ ἰδ ζᾳτ Ὁ66}) υβο: τ:9 ΓΧο- 
τοδί ἀογ---αὐξ ἐλ δίοοά---ναΒ ἰο Ὅ6 ρουτοὰ ουϊ δὲ 
{πο Τοοὶ οὗ ἔμο ΔΙίδι οὗ Ὀυγηί- οδογίπς, (6 Ρἷδοθ 
ἰο ποῦ 4}1 Ὠϊοοὰ οὗ 86 8ΒΔογ ] σοα ποί οἰ ον 89 
τουϊτεὰ γα ἰο Ὀ6 Ὀτουσίί; ἰ( δὰ πο ββου βοῖαὶ 
εἱαυϊδοδησο. Ὀατίης (μ6 118 πῃ (9 πὶ] ΘΓ Π 688 
ἐπα Ὀ]οοά οὗὨ ἐπ! σοι ΡΔΡδ ΪΥ 9} Υ᾽ δῖ 4}} πα ΟΡ οἴ 
βδοτ  ἤθ68 Ὑ88 τὸ ΘΌΒΟΣ Ὀθἃ ὈΥ (89 δαγίὶ : Ἰαίδν, 
Ὧῃ ἰδ ἰθωρ]ο οοπάαΐί5 ΟΥΘ δυγδηρο ὮΥ τ! οἢ 
ἐϊ ντδϑ οαγτί οα οὔ ἱπίο (80 τα ον οὗ [80 Κοάγοῃ. 

γόοτθ. 8-10. Το ἴδι οὗ ἰμ6 βἰη- οδουσίπςχ γα 8 
ο Ὅθ ἰγεδιθὰ ἴῃ [9 δδῖὴθ ὙΔΥ 88 ἰδδὶ οὗ ἰἢ9 
Ῥοδοο οὔονίηξ, ΟἿΪΥ (δαὶ ἢ 8 ποῖ βαϊὰ ἐμαὶ ἰΐ 
8Β84}} Ὀ6 Ὀυτηθὰ ““Ὁροπ ἰδ 6 Ὀυγηὶ οἴὔονγίης ᾽ δἰηοθ 
ὙΐΠ6 ὈΟΪδ ΤΟΓΟ οβεγοὰ ἰῃθ δὶ οδὔοεϊπρ οδιῃθ 
ταί (σχνΐ. 11, 1δ, 24) : ποῖῖβονρ ἰβ ἐδ Ὀυγπΐης 
οἴ 80 ζεὶ ἀοδουϊ δοὰ 88 “δὴ οἴογτίηρ πιδὰθ ὈγῪ 
Ὥγτο, οὗ 8 βυθϑϑοὶ βαᾶύῦονῦ πηἰο ἐδ6 [.08}.᾽} 

Ψόοτβ. 11, 12. ΤῸ αἰδροδιϊίοη οὗὨ [89 Τοβδὲ οὗ 
ἐδο τἱοίϊτι, ἡ 6., οὗ ἰμ9 πδοὶθ δηΐμηαὶ ὀχοορί 
6 Ὀ]ϊοοάὰ δηὰ {πὸ ζδὶ, τδ {89 βαῖὴθ ἴῃ ἰδθ 
δὶ οὔονίης οὔ (89 ΠΒΕΡΓΙΟΝΕ δὰ οὗὨ ἐὴ0 ψ8οἷ9 
οουβεοκαίϊου (τοτβ. 20, 21). Τὸ αἰδόσγομοο ἴῃ 
ἐδὸ ἰγοδιπηοηὶ οὗἉ ὑπ 6 Βοθἃ οὗ {680 ὕγοιῃ ἐμαὶ οὗ 
ΟἾΠΟΣ βίη οδεντίηρβ 18 ἀοίογιϊῃοαὰ ὉΥ [ἢθ ἰτοϑαί- 
τηϑηὶ οἴ ἔθ Ὀϊοοά (τὶ. 80) ἩΒοη ἐμ Ὀ]οοὰ δὰ 
Ὀθοπ Ὀσουρδί ἰὴ (6 Ββαποίσδυυ, ἰδ δεθὰ 
τοῦϑί Ὀ6 ὙΠΟ]1Υ Ὀυτηοα; γοῦ ποὶ Ὀυτηθὰ 88 8, 88- 

οτίβοο, ιμ6 ποσὰ ἢ Ῥοΐῃβ ΠΟΥΟΣ υδϑὰ ἴῃ ἐ]ιδὲ 
861η86. 
νοῦς [86 Ο8:Ρ.---Νὸ 865} οὗ 8 δἷη- οδου- 

ἧς αἰσΐ Ὀ6 Ὀυτηδα ἀροῦ {Π6 αἰίδν, Ὀθοδυ5θ (ἢ 9 
πϑίυτο οὔ 80 οὔονίπ τδβ ῬυγοΥ ῥγορ ἰδίονυυ, 
δηὰ ἴἰ ἀϊά μοὶ δάἀπιὶϊὶ οὗ Ὀδΐης δο υδοὰ 85 ἰο ὃὉ9 
οΔ]οὰ “89 1οοὰ οΥ͂ (9 οβοτγίης πιδάδ ὉΥ ἢἤτθ 
πηίο ἰμὸ ᾿οτὰ ᾽᾽ (6606 οῃ ἰϊ]. 11). [( 5 ἀοβοτὶ δὰ 
88 ““ Σηοβὲ ΒΟΥ (Υἱ. 26), δηα πη}}|κὸ {89 8688} οὗ 
ΔΏΥ Οὐδον βδογίβδοο, αοοίοα ουθυγί πη ἢ 
ὙΠΟ ἢ ἴξ οϑτη6 ἰῃ οοπίδοι (Υἱ. 26-28); τδδίουοῦ 
ἰε ἰουσῃοὰ χηυδὲ Εἰ ΠΥ Ὅ6 ἀθβέγογοα ΟΥ Βροοὶ δ! 
Ῥυτίβοά. ἸΤὶθ νδϑ [89 Ἰδνν ἴον 8}} βίη - οἴδογίη 9, 
δυὰ ἃ {τ Υ Δ οοτη68 ἴηΐο ΡΪΔΥ ἴῃ τοχδγὰ ἰοὸ 
ἐ0ο8ο δδογὶ ἤοϑϑ ((Βδὶ οὔ ὑμ9 δἰ σα -ρυὶεδὲ δηὰ (ἢ δι 
οὗ (86 στ ο]6 οοπρτοβϑίϊοα) πμοβο Ὀ]οοά ν88 
Ὁτοῦσδὲ υὐἱεμίη [0 δδηοίθααυυ (νι. 80). ΤΒεὶν 
δοδῖι νὰ 8 δίγίοἱ  υ ζοσυϊἀάθα ἰο Ὅθ οαἰθη ; δηὰ ἱἰΐ 
τουδὶ θὰ {πδὲ 1ΐ πχυδί Ὀ6 ἀδδίγογοα ἰῃ Βοιηθ οἴ βδὺ 
ὝΔΥ. Ηρηοο ἰδ6 οοτημηδπὰ {δαὶ ἰΐ βου] 6 
“ Ὀαυγηοά Υἱοῦ (80 οδιαΡ.᾽ Ὑοῖ {18 νδ5 ἠοὶ 
8 ΔΘΥΘ ΘΟΠΥΘΗΐΘΏΟ6Θ, ΤΟΒοΥΘἃ ἰοὸ Ὀθόδυδθ (ἢ θτθ 
Ἧδ845 ποί(πΐης 6186 ἰο Ὀ6 ἄοπο τὶϊὰ ἰΞ. ΤῸ Ὀυγη- 
ἰὴ πἰιπβουΐ ἰδ οϑρ δὰ α ἀθορ δυπιθοϊϊοδὶ 
ἰδδοβίης οἵ δυδιοϊοπὶ ῥγοιΐποῃσθ ἰο ὃθ τοΐογγοα 
ἰο ἴῃ ΗϑΌ. χὶϊ!. 11, 12, ἀπά δρρ!ϊοὰ ἰο Ομ τὶ ϑί. 
Το ρστουπᾶ οἵ {μ9 Δ ὉΥ 5θϑῃ}8 ἰ0 ὃὉθ δὶ ἰῃ9 868} 
οἴ 41] β'η οἴου 5 γΔ5 'ἢ 8 βου Ὁ 8686 “4 ΒΟΙ γ᾽; 
-- ἀὀονοίοᾶ, υπάονρ ἐπ Ὀδη---ὈθοΔΌδΟ ὑπο Ύ Ὑ6ΓΘ 
ἴον ἐμ6 Ῥτορί(ϊαἰΐοη ἴῸγ δ; γοί ἃ ρταάδιϊοῃ γ88 
ἰο Ὀ6 οὐβοτνυϑά Ὀοίποθη ἐπ θη ἷῃ (88 858 ἰῃ οἱ ν 
Τοδροοίδβ. Τ]ιεῖν Ὀ]οοὰ Ββαὰ Ὀθ6ο οδοτοὰ Ὀοΐοτο 
ἐδο Γοτὰ, θυαϊ τ δα ἰΠ6 Ὀϊοοὰ δὰ Ὀδοη οἴονοά 
ἦπι 8 ΠΟΤ ΡΘΟυΪαΣ δὰ ΘΡΒδιΪο ΔΥ ὈΥ Ὀτίηρ- 
ἴα ἰΐ τὶ ΐη {869 Βαποίθδ γΥ [ἰ86]7; 8 δΘογγϑϑροῃά- 
ἧπις ΕἸΩΡδεὶδ τουδὶ πηδεῖς (86 ἰχοδίιηθαὶ οἵἨ [86 

ΒΒ ὉΥ οαγτυίηρ ἰὲ ἤοσὶ} ἰο θυγη σἱϊουὶ {86 
ὍΔῺΡ. Το τϑὰ Βοῖ ον, ἩΝΟ86 δϑίι 8 ΟΥΟ ἰὼ ὈΘ6 
υϑοὰ [0Σ ρΡυγίδειιίου, (Νυ. χὶχ.) νῶβ ἰο Ὁθ 
Ὀυγποὰ ἴῃ ἐπθ δα γ8Υ. 186 5᾽ 5 1]}688 οὗ δἰ 
δηα (86 ἱπηρογίϑηοθ ἀπά βΒβδογϑάῃθ88 οὗ ϑυϑευίίης 
οοπποοίοα Ἡ (ἢ 115 ῥτορὶἰἰδἰΐοα γογὸ ἐδ Βοὺ ὃθ0- 
ἴογο [8.6 Ῥ6ΟρΡΙΘ ἰῃ ἰμ0 δβίγοηκοβὲ ᾿ς. 
Ὅπῖο ἃ οἷϑδαῃ Ρ]8609---ποί ΟΔΥΘΙΘΒΒΙΥ͂ ΔῺΥ- 

ἬΟΤΘ, Ἰοδὲ 10 πλϊσ  ὨΑΡΡΘῺ ἴὸ ὯΘ ἰ0 δὴ ““ῃ- 
οἴθδῃ οἰδοθ᾽᾽ (χὶν. 40); Ὀὰὶ σσβθσθ 86 δδ8!88 
ΆΣΘ Ρουτϑᾶ οσῖ, νὩϊοῦ τῶ 8 ποί ΤΩΟΓΟΙΪΥ͂ “ο68,᾽᾽ 
Ὀὰυΐ Βοΐης υδοὰ ΟὨΪΥ ἰπ σοῃῃθοοίίου τὶ δδογοὰ 
τΐη 8, δὰ 1861 δοαᾳυΐϊτοά ἃ οογίδἰῃ βαογϑὰ 88- 

βοοϊδίίοα. Το ποτὰ 7), 88 δἰγοδὰν ποιβᾶ, ἰη- 
ἀϊοδίοα ἐμαὶ (89 θατηΐπρ 1.86] τγδϑ ποὶ βδοσ  βοΐδὶ). 
ΤῊθ δϑη6 ποσὰ ἰ8 υϑοὰ ἔοσ {86 Ὀυγῃΐηρ οὗ ἰ86 
τοῦ Βοϊζον, ΝΌ τ. χὶχ. ὅ. ΝῸο οβρθοΐαὶ βίη οὔονυ- 
ἴης ἰδ ῥτονυϊαϑὰ [ὉΡ 86 οτάϊπουυ Ῥυϊοδί, [{ νῦδϑ 
(80 δρὶ γῖὶ οὗ 1110] αν ἰο αγθ 88 11{|10 88 ροδβϑὶ Ὁ]9 
οὗ 86 οαϑὲοθ σοϊαϊΐου δϑουϊ (μ9 Ὀγίϑϑίβ, δῃὰ ἴῃ 41} 
Ἰηδίζογβ ἰῃ τσ ΟΠΟΥ ἬΘΓΘ ποὺ ὨΘΟΘΒΘΑΓΙΥ͂ Β6- 
Ῥδζγαϊοὰ ὉΥ ὑδοὶν οἴἶδοῖϊαὶ Τὰποιΐ δ, ἰ0 ἐγεδὶ ὑμθαι 
85 ΟΥ̓ ΠΑΥΥ͂ οἰἰϊίσοπβ.Ό. Τμοὶρ δἰ - οἴη τὲ 8 
ἀουδι]688 ἐἰθ δβηὴθ τὶν ὑπαὶ οὗ ““ΔΩΥ͂ 05η9 οὗ (16 
ῬΘΟΡΪ6 οἵ ἐδο Ἰαπὰ.᾽ 

Ἴογα. 18-21, ΤῸ εβἰῃ-οὔοσίῃρ οὗ (π6 Ὑ80]6 
οοηφγοκζαίίοη. 

ΣΙ τῈ)6 στ0]16 οοτιβτοβαιίοι οὗ Σασϑ9] αἰεὶ. 
-- τοιηϊηθηῦ διηοης (6 ἩΑΥδ ἴῃ ΜὨΐϊοΝ 8 ἮΒΟΪΘ 
σοηρτοραίίου. πΐχὶ δἰ δὸ ἰμθ80: Τμὸ οἰνὶϊ 
ΤΌΪΟΡ ταἰρσῆς ἀο ἐμαὶ το ἱπνοϊνοὰ (6 ἡδίϊοι ἴῃ 
δἷη, δὰ Ὀγουχίι ἀονγῃ Ρυπἰδητηθοΐ ἀροη ἰὲ, 88 
ἴῃ β6υ}᾽ 8 βἰδυχιιίον οὐ 89 αἰ θοπίίοβ, οὐ θδυ 5 
ΒυοΥί πα οὗ [86 ΡΘορΐθ; 8 βίορὶο ἱπάϊνι ἀπ] ὉΥ͂ 
Δ δοὺ πίοι οδυβοὰ ἃ Ὀγοδοὶ οὕ (89 ἀϊνὶ πὸ δοϊὰ- 
ΙΔ 45 σίγοη ἰο 180 ᾿θοἾΘ6 Ῥθορΐο, τοῖς ὑτίης 
βία ὉΡου ἰμιθαὶ δἰϊ, 85 'ῃὰ 6 6880 οὗ Αοδῃ, 098. 
Υἱὶ. 1: ΟΥἹ ἐ!0 ῬΘΟΡ]9 φΘΠΒΓΔΙΪΥ παΐϊ χα σοοταπιὶΐ 
ΒοΙη6 δροοίαὶ βἷη, δ ἴῃ 1 δδη. χίν. 82, οὐ ἴδ]} 
ἱπίο βοῖῶθ δδθὶϊυδὶ ποχίοοί οΥ̓͂ (86 ἀἰνίθ δοι- 
ΙΔ δ, 88 ἴῃ τοραγὰ ἰο (9 ϑβ8δθαίΐοα] γοδὺ (2 
ΟὨγσ. χχυχνΐ. 21), διὰ (9 πορϑοί οὗἨ 1168 δὰ 
ΟἸδοντὶ 8 (ΓὉΓ ΨΙΟΣ (ΠΟΥ͂ ΔΥΘ 80 γρδαθ ΠΥ Γθ- 
Ῥτουϑὰ ὉΥ 1116 Ἰοίον Ῥσορ ιοἰδ. 
ΤὨχουκὮ ἰηδᾶνοειθε:οθῦ.-- οτο οτο ὑνο 

κἴπακ οὗἩ βοὴ βἷη : γδὲ, ἱπδαάγογίθηοσο οὗ οοπάυςί, 
ἬΠΟΤΘ (86 δβἰηΐμϊθ88 οὗἩὨ ἐδ9 δοὲ πουἹὰ Ὀ6 80- 
Κηπον]οα χοὰ τ ΐλθη δἰιθη ἢ γ͵88 6816 ἰο ἰΐ: δηὰ 
ΒΘΟΟΏΑΪΥ, ἱπδάγνοτγίθηοθ οὗ ἰδ9 ἰανν, θη ἰμ9 δοί 
ψου]ὰ ποὶ Ὀ6 Κπονα ἰο Ὁθ δἰπΐα} ἀπ} ἰΠ0 ἰδ Ὺ 
Βδὰ Ὀδϑοὴ οχρϊαΐηθά [1Ἃἢ δἰ 6486 ἰδογο που]ὰ 
ὍΘ πο σοῃδοϊουβηθ88 οὗ ἰηϊθηξίου οὗ βίη, δηὰ (9 
ἐπίηᾳ ντουἹᾶ ὍὈ6 δἰᾶ ἔχοι ἴ86 ογοδ οὗ 89 
ΘΘΒΟΙΔΌΪΥ. 
Απἃ δτὸ κΟΣγ.--- Ενογυ ἰγαπορτοδϑίοη οὗ {89 

αἰνίπο ἴα Ὀγοῦρσηλ καυΐ, πμοίμον ὑβγουρῃ 8 
(Δα ᾿ιοο]θθθηθβθ οὗ οοπᾶδυοί, οὐ ἃ ογίπυϊαδὶ 
ἱσπόσδηοθ οἵ ἰμ9 ᾿ὰνν ποῦ δὰ Ὀδεὰ ρίνθῃ. 
ΤὨΐ8 ῥυίποῖρ]θ ἰ8 δουπάδηιΥ γοοορηϊζοα ἴῃ [89 
Νον Τοαιδιηδηί, 

ψοτα. 14-21, Τὴ νἱϊαδὶ οἵ (}6 βἷη οδονίη ς Ὁ 
ἐδ9 τ Βοἷο δοηρτγοραίίου ἰθ (6 βϑῖῃθ 83 ἰδμηϊ [07 
{86 δἰ ζΚῃ-ρυίεβί, Ὑηὸ υἱοιΐϊα ρροδουϊ ροὰ δ θτθ ἷβ 
8 ὈΘ]]οΟΙ : ἱπ ΝΌΠπι. χνυ. 24 4 κἰὰ ἴῃ δαάϊΐοι ἰδ 
Τοααυϊτοα [ὋΣ βἷηβ οὗ ἰηδάγοτγίθῃοο οὗ {ἢ 9 ΘΟΌρῬΟ- 
καιϊΐοη. Εἰπὸν ἰῃ9 11 πῶϑ πιοὐϊδοὰ, πδίοὶ 
ΒΘΟΙΏΒ 0} {|ΠΟ], ΟΥ οἷδο ὑἰμ9 ὑνο τϑαυ οι Θ. 18 
ἮδΥΘ ΓΘΙΘΓΘΠΟΘ ἴ0 δοῖηθ ἀἰδιϊποιϊου ἰα ἰδ 9 οδο8- 
Βἷῖ02 ΟΥ σι υδοίο οὗ (9 δἰῃ, ΒΌΟΙ 88 ἱῃ ὁη09 0880 
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δἷῃβ οὗ οὔμ᾽ϑαίΐοη, ἰῇ ἰδ6 οἴοΥ οὗ σοτητη5ϑΐοῃ. 88 ἴῃ {89 δίῃ οδεγίηρ οὗὨἨ (ἢθ Ῥσγῖῃοθ. 
ΤΏΟΓΘ Ὑ4Ὺ5 δἷ8ο ΘΟ ΘΥ δὰ ὙΘῚῪ ροουϊΐίδν βἰη- 
οδδονίης ἴον {6 οΘοπρατοκδίϊου Ῥσοδουι υὑδὰ οἡ (ῃ9 
οδρθϑοϊδὶ οοοδϑίου οὗ ἰῃο ρστοδί ἀδγ οὗ δίἰοποιηθηΐ 
(χνὶ. δ). Τὸ δὲ -Ὀυὶθβι᾿ β βίῃ οὔτγίης 18 ἐσθ 
Ὁποδδηροα; οὶ ἰΠδὲ [Ὁ {Π6 Ῥδορὶὸ ἰ8 δἰ ΖΕΥ͂ 
δἰίογοά ἰῃ γον οὗὨ ι(.9 οδρϑοΐδὶ ρυγροβα οὗ (ἢθ 
ἄἀδγ. 
ον. 16. 8ο οἱ θτο---δηοο (Π6 οοπατοχαίϊ ἢ 

οουϊὰ ΟὨΪΥ Ῥονγίοτιι ἰ᾿ δοὶβ γοαυϊγοά οὗ ἰμο οἵ- 
ἴογον ὮΥ ΤΏ 68}8 οὗ {πεῖ} ΤΟρτ δοη δέ γ98. 

γεν. 20θ. Διὰ [86 ὑχὶϑαὶ 58}8}} σρδϑῖσθ δ} 
δῖομθιηθῃῖ ίοσς ἴμθηι, δπα ἰτϊ 688}1 Ὅ6 ἔοτ- 
εἰἴνϑῃ ἴ8611.---ΤῊὌ 8 Ὡδίυ ΓΑ} } τ ποὶ δαϊὰ ἱπ 
τοζδτγὰ (ὁ 86 δἰ κῃ -ῬΥ 6805 ὁπ βίη οἴογίπρ, Ὀαὶ 
ἶδ τοροδίϑαὰ ἴῃ σοῃμθοοίϊου τι ἢ {11.086 ἰμδὶ 201]0 
(νογβ. 26, 81, 8δ; γ. 6, 10, 18), διὰ οἴβδονθγο ἰΏ 
1Π9 δδπι6 ΘΟ πϑοιο (Νυτ. χν. 20, 28); 8190 ἴῃ 
οομηθοίΐοη τὶ (ἢ) 6 γθ8ρ498 οὔοτίηρ (ν. 16, 18 ; 
νἱ. 7: χὶχ. 22). Τὶ ἰφ δ᾽δο υβοὰ ἰῇ σοπηδοίϊοη 
ψὶτἢ {Π6 Ρυνὶ Ποδίοσυ οοσί ηβ8, [9 ΘΟ δηζο Ὀθίης 
τοδὰθ ἔτγοια “ογσίυεηεεν ἰο οἰδαπεὶπς 88 ἰ 6 τοβυϊὶ οἴ 
{8 δίἰοπεοιηοηί (χὶϊ. 7, 8; χῖν. 20, δ8 ; Ναπι. Υἱϊϊ. 
21). Τδο τ89 οὗ (86 Β΄ Π}16} ὕοσπι ““τἸωδῖζθ δίοπϑ- 
τοθπΐῦ Ὁ ἰπι᾿ ἴῃ δοπηθοίΐου σὰ (86 Ὀυτηί- 
οδενίηρ ᾿ἰ88 δίγοδὰυ Ὀθθη ποίϊοοά. 18 ῥσίοδέ 
ἴῃ {8680 ὁ1868 ὈηαποδίϊοΠΔΌΪΥ δοιϑα, δπὰ ν88 υἢ- 

ἀογδιοοά ὈΥ͂ ὑἴι6ὸ Ῥ60Ρ]9 ἰο δοί, ἱπ ἃ τηρἀϊαίοτῖαὶ 

ΟΔΡδοῖίγ. 33, δ ποιἰσοὰ υὑπάον ἱ. 4, τηϑϑῃβ 
Ἰιλ ΡΥ, ἐο σου Υ, 0 Ῥωέ οί οὗ εἰσλί, ἰο λίάε. αι 

ἦδ Ῥγοτηϊβοὰ ἤ6ΓῸ ἷἰβ οὐ οοῦγδο Ὀοὶ ἰδὲ αοἂ ν]]}} 
δδυ86 ἰο ὈὉθ υηᾶδοηθ ἐδ τΓΟΩβ ἰθὺ ἢ45 Ὀθ66Ὼ 
ἀοηο; Ὀαυΐ ἰΠδὲ Ηο ν}}} 80 Ρυΐ ἱΐ ουίἱ οὗ ΗΪ8 εἰχδὶ 
ἐμδὺ (0}6 ΒΙΠΗΘΡ ΙΩΑΥ͂ δίαη ἃ νὶϊ που ἔδυ ἰη ΗἾ8 
ῬΥΟΘΘΏ66. 860 ἐϊ)6 γδυϊουῦϑ οχργθϑϑίουϑ ἰὸ {1118 
εἴοοῖ ἴῃ (δ ῬΤΟΡΟίδβ, 6. 9., Ρ8. Ιχχχυ. 2; οἷϊὶ. 
12: χχυχυῖὶϊὶ. 17; χ ἱ. 28; χὶϊν. 22; Ψ2ογ. χχχὶ. 
84. Ετοῖκ. χυ]ι. 22; χχχὶϊὶ. 16: Μίο. γΥἱΐ. 18, 19, 
6ι.ὲ. Τμΐβ αἰοποιηοπέ τγδᾳδ ἰδ ὺ8 οθοίυ δὶ ἴῃ το- 
τοουΐης πὸ συ ϊὶὶ οὗ 41} ἰγσδηβρτοϑδίου (οὐ 9 ΓΣ {8 ὴ 
ἩΠ1|11) δικαϊπδὲ (89 αἰνὶπθ ἰανγν. Ηρῃοθ {(μ6 68- 
ΟΔΟΥ͂ οἴ (89 δὶπ-οὔοντίηρ, οουϊὰ ΟὨΪΥ αν Ὀ6ΘῺ ἀθ- 
χἰνοα ἔγοιι ἐἰ8 ἰγρίοδὶ σοϊδιΐοη ἰο Ηΐτπὰ πο 788 
180 Ῥτορὶι(ἰαἰῖοι ζοΣ (86 δ᾽ 5 οὗ 6 ὙΠο1]9 τοΥ]ά, 
(1 Φο. ἱϊ. 2). 

γογΒβ. 22.26, Το βἷη οὔονυϊης ἴον 8 Ῥυίποϑ. 
Το γἰίαδ) ἰὰ (818 6486 ἀ ογ8 ἔγοτῃ τμαΐ ἰη δ 9 

Ῥγουίουβ ο8868, ταδί ἰῃ ἰ}}9 δβοϊθοϊΐοι οἵ (86 Υἱο- 
ἰἶτα, ψ ἱοῖ συδϑύ ὩΟῊ ὉΘ 8 δ6-. ζΖοδὺ ἰπϑίοδα οὗ δ 
Ὀυ]]οοἷς ; δα ΒΘΟΟΠΑΪΥ, ἴῃ ἐμαὶ (9 Ὀϊοοὰ νδ8 ποὶ 
Ῥτοβοηιϑα πὶϊΐη (110 Βδποίυδυυ, τ ἰσὰ ἰηνοϊγοά 
ΘΟΠδΟΟΑΌΘΠΙΟΥ 8 αἰ ογοηθοο ἰῃ (6 ἀϊδροκί(οη οὗἁ 
{89 865}. 

γόον. 24. Ιῃ ἴ86 ΡΙΪαο9 δ οτΘ ΒΟΥ [Ἃ1}} τ89 
Ὀπεεῖ οΒδθσί α---ἰ 6., (89 Ὀυτηΐ- δον, “' οὗ 
189 δΒοοῖς,᾽᾽ οὐ 86 ποτί βίαἀο οὔ {86 δ᾽ίδν, ἱ. 1]. 

ψον. 2ὅ. ὅ8ο Βοσῃδ οὗ ἴδ9 εἰΐασν οὗ Ὀσσεῖ 
οδοτσχίηᾳ.---ἰὰ ἰδ αὐ (06 ζ0]]ΟἾ Ως ο68608, 43 
(0 δἰἱαὰ γδϑ 1.88 οχίθηβίὶνθ ἰῃ [18 οἴἴθϑοιβ, 80 ἐΐι8 
Σἰίυα] πτῶϑ ΤᾺΓ ποτ Βἰρῖὶθ. ΤΟΤΟ ΜΔ8 0 
Βρυϊη ἰϊης οὗ Ὀ]Ϊοοά Ὀοΐοτο {δ γϑ]], δηὰ {π6 στοαὶ 
δἰίδν ἰη ἰ89 σουγί νῶϑ βυδειυἱοὰ ζογτ [6 8118. 
οὗ ἰδσθηδο πὶ ὶηῃ ἐπ6 Βαποίαθαγυ. ΤῸ ζαὶ “ν δ8 
Ὀυτγηθὰ 848 Ὀοῖογο; οἱ (80 αἰδροδί(ϊου οὗ ἐμ 68}, 
δ66 Υἱ. 260-29. 

γεν. 27-8ὅ. Τὴ0 βἷῃ οἴδεσίπς ΓῸὉΓ ΟἿ οἴ ἰδ 
Ῥϑορὶο. 

ἴη ιιἱ8 σ886 ἰδ νἱοΐΐαι 8 ομδηρθϑὰ ἰο ἃ ἔδιμδῖὶο, 
Ὅυὶ (89 τἰϊι8] γοιρδῖηβ (809 Βδηιθ ἰὰὰ 4}} σϑθροοίϑ 

Αἴ ορίἷοι 
85 ΔἸἸονσοά 88 ἰο (6 υἱοϊϊπι σοῖο ̓ ἰὲ 8Βου]άὰ 
Ὧθ Οὗ κοκίβ, νι ΐσοῖι δοθ8 ἰ0 αν ὈΘΕΏ ὕΓ6- 
ἔογγοά (το γβ. 28-8]), οὐ οὔ {86 βῆϑθορ (τ. 32-85). 

ΟΒδΡ. τ. 1-18. Οογίδὶῃ δροοϊδοά δὶπβ δηὰ (9 
δ ῃ-Οὔοσίηρ ον {μ 6ῃ). 

ΤΏΘΓΘ 18 ἃ αἰ όγθησθ οὗ ορίηΐοη διποηβ 6015- 
τη Δίουβ 88 ἰ0 τοί μον {1118 βοοϊΐου βου ὰ ὍΘ 
οοπποοίθὰ πυἱῖτἢ ἐπ δἰο-οὔουὶ ρθ πο Ὀτγοσοᾶο, 
οὐ πῖτ Π6 ἰγοθρδ85 οὔοσίηρβ το {0110 ν. 85.690 
Γδηβ6᾽5 αἰδουδδίοη υπάον ἷἱν. 1. Το οδϊοῖ ἃ Σ.- 
Ευπιθηΐ ζῸΣ ἰδ Ἰαίίος ἰ8 ἤγοιηυ ἐδ 180 οὗὮὨ (9 

πογὰ ἸΌΝ, νὸν. 6 (866 Ὀθ]ον), τ ϊοῖ, ΒΟΎΤΘΥΘΡ, 
Αἱ ὈΠΥ υπὰἀογϑίοοά, ἀο068 ποὶ ὈθδΓΡ ουἱ (0 ᾿η ἴα Σ- 
οῆσο. Οπ ἰδο οἰὸρ μδπ, 650 Υουβοδ διὸ ἀϊ8- 
εἰ υ}Υ 8 ρδυί οὗ (89 βδῖοϑ αἀἰνΐπϑθ σοτηπιϊσδίϊοι 
Ὀασαῃ ἵν. 1, τ πῖ1]6 δηοί μοῦ Ὀοχζίηδ δἱ νυ. 14: (89 
ΟΡ βἰπ-οἤουίης 18 ΟΧΡΓΟΒΒΙΥ͂ υδοὰ ἐΒτουρμοῦξ 
(νογβ. 6, 7, 9, 11); δοηὰ {6 ἰάθδ οὗ δο ρθη βδίΐοῃ 
ἴοτ {86 Βατπὶ ἀοῃο, Ῥγοιίθηῦ ἴθ [80 ἴγ6508885 
οδονίηρ (ο5ρϑοϊδ} τὸν. 16), ΟἿΪΥ δ᾽ Ὦ1 ὃΡ- 
Ῥθδύβ (τοῦ, 6) ἰὼ ἰμθ80 οἴδοτίηρθ. ἸΤΒΕΩΥ͂ ΔΙῸ 
γοοϊσοηοὰ τῖϊῃ (88 δἷη οδοντίπρθ ὉΥ Κποῦοὶ δὰ 
Κοὶ]. ΤῊ ΘΥ ΤΩΔΥ ῬΟΥΏΒΡΒ Ὀ0 Θοπβί ἀογοα 85 Βοπη6- 
δαί ἱπιογαιοαϊδίο Ὀοίγθο ἰδ9 ΟΥ̓ ΠΔΤῪ βἷἢ 
οδονϊπρς δὰ ἰδ ἰγοβρδδβ οδογίης, γοὶ Ὀοϊοησίης 
ἴῃ (06 σδδϑίο ον οὗἩ (86 ἔοτιον. ΤῺΘ 5δ'ῃ8 0} 
ΜὨΐοΩ (ΠΟΥ τογο ἰο ὃὉ6 οδοτοὰ Μ6γῸ οὗ 8ἃ 1685 
δαρσταηὶ ομδγδοίου [88 Βο86 οἵ οἷ. ἱγ. 

ἘσαΡ Ῥδυίϊουϊασ οδδ08 οἵ ἰπδανογίθης δ᾽ "8 Δ.ΘῸ 
βτϑὺ τηϑπιϊομοά, γογ8. 1-4 (ΤΣ ΥΟΥΒ. 2 δῃὰ 8 δ.9 
ΟἸοΑΥΪΥ ἰο ὃὉ9 ἀϊδιϊη σα 8}64}}; δηὰ {16 δοὨ 65: 08 
{π| δ) διὰ δὴ οὔεςτίης (γνοτγβ. 6-18) ἰ8 τοαᾳυϊτοα 
ὉΡ ὁδοῦ. 786 ποτιηδὶ οἴου 158. Ῥγοβου Ὀθ ἴπ 
τ. 6, ἃ δυϊθϑι1ἰιἰ9 δ΄ οννοὰ ἰῃ οα86 οὗ ΡοΥΥίΥ, 
γοΓ8. 7-10, δῃὰ ἃ ἔυγί ον βυθδιϊυΐθ ἴῃ 6880 οὗ 
ΟΧίγθιΩΘ ΡοΟυοσίυ, γογα. 11-18, ΟἿ]γ ἰη σεορασγὰ ἰο 
{8686 δι διϊϊαῖο5 18 ἐμ 6 τἰ 04] σίνοη, (δὶ ἴοΥ τ86 
ὨΟΓΙΩΔΙ δ οἴἶδεγίης αν Ὀθ0η ΔΙΡΟΔαν ἀο- 
βου δὰ πῃ οἷ. ἱγ. 

γον. 1. ΤΟ οδβὸ ἴσο δρεοοϊδοα ἷ58 ἐμαὶ οὗ ἃ 
ἩΪΙ "658 Ρυ  ὉΡοῚ οἱ ὙΠῸ τὸ 8 018 ἐ65ι} ΠΠἸΟῊΥ͂ 
85 (0 ἐμαὶ τοὶ 18 τὶ ἷθ οὐσῃ ον δῖ κηο- 

Ἰοάκο---ἼὉ Ὁ... [018 (80 οπιϊρϑίοη, δοοοτάϊηκ 

0 ΟΌΣ ῬὮΓΘΘΘΟΙΟΖΥ, ““ἰο (60}1 ἐδ ψ 8016 ἰτεϊὰ.᾽" 
0 ὭΔΥ δοΥον δ'βοὸ (88 ο886 οὗ Ὡορὶοοί (0 ἐθϑ5ι 
πῆ θη ἃ ῬΕΌ]Ϊο ἀοιμδῃὰ [ὉΓ ἱπίογπιδίΐοα 8858 ὉΘ0 5 
τηϑὰθ ἩΪ( δὴ δαὐυγαίίϊου ; ΚΒὲ, Αὐρκυδίϊπο ((πεϑὲ. 
ἴῃ [ον. 1.) δηὰ ΤἸμπεοοάογοὶ οχίθηα ἰΐ α]8δο ἰο [86 
6880 οὗἩ Ποδτίηρ; (οι ἰ ΠΠΟΏΥ, πον ἰ0 ὍΘ ἴδ]586, 
κἴνοη υηάοσ οδιβ. Τθὸ οδϑο οὗ κί νίης ροϑίιῖνο 
ἔδϊδο τἱπ0858 8 αυἷΐθ ἃ αἰβθτοης οὔθ, διὰ 18 
ἰγοαίοά ἰὼ Ὠουϊί. χίχ. 16-19. 

Δ ἀϊυταῖοε.---ἰ (89 ἔοττοβ οὗ 726 νἰδϑὰ ἰγὶδ], 
(89 πνιὶίϊηδββ ἀἰὰ ποὶ πἰτωϑοὶῦ αἰίον {89 οδί, ΟΣ 
ΘΧΡΓΤΘΒΒ 8158 δϑϑθηΐ ἰο ἱΐ, Ὀὰὶ γὰ8 αὐὐωγεα ὈΥ [86 
το ρἰϑίγαίθ. Οοαρ. Μαϊιὶ. σχχυΐ. 68; 2 Οὔτοι. 
ΧΥΪ, 1δ. 
Ὁ οῖδοΣ 86 ΒΒ 606} ΟΣ ΠΟΥ .---ΤῊῖΒ 

ΘΟΥ̓́ΘΤΘ Ὀοΐὰ ἐμ ολ808 οὗ ογο- ἩΪϊΐΩ685 δηὰ οὗ 
ἱεκηον)οάχο ἀοτίὶνοα ἤγοτμλ 8ῊΥ Οὗ ΘΤ ΒΟΌΤΟΘ. 

Βϑασ δὲβ ἑπίαυΐτν.---ὕπ}} ρΡυγροὰ ἴῃ (80 
ὝΔΥ Βογοΐη ὑχονί θὰ. ΤῸ ὀχργοβϑβίοῃ ἰδ 8 ὙδῊῪ 
σοϊηπιοῦ 0π6 ἴῃ [80 ἸΑῪ (Υἱὶ. 18; χυὶϊ. 16; χῖχ. 
8: χχ. 17; χχὶνυ. 18; Νυῃ. τ. 81]: ἰχ. 18; 
χὶν. 828, 84, εἰς.}, δὰ πηθ8}8 δε Β6 584}} θη ἀπ γϑ 
189 Ρυπἰδππηθαηϊ οὗ (9 8:5, τοῖον ἴῃ 15 Ὠδί ΓΑ] 
ΘΟ,ΒΘαυΘΏ668 ΟΥ ἰῃ Ῥοβὶτἰἴγ6 ἰηῆϊοίίοηθ. 1ὲ 18 
υαϑοα Ὀοΐὰ τὶν ΣΟΙΌΣΘΏΟΘ (0 οδρίϊ δὶ δ'ῃ5 δὰ δ]ϑδὸ 
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ἰο ἐμοϑο νβῖοῖ σαΐχαϊ δθ οχρίαἰοὰ ὮΥ δδογίδοο. 
{80 βοοσίβοθ ποῦ ποὶ οἴδογοα, (89 Β' ΠΏΘΡ τοδί 
ΘΑΡ ἢ 6 ΘΟὨΒΘαΌΘΩΘΕΒ οὗὨ ᾿ιἶ8 β'ἷπ. [πη (μΐ8 686 
οοηΐεβδίου (ΥὙοῦ. δ) νγγχὰ8 8 ΠΟΘ ΒΒΔΡΥ σομαϊ(ΐοι οἴ 
ἐπ εἰη-οὔονίπς; ἰμβογοίοτο 17 Βὸ ἅἄο ποὶ πἴῖοι 
τ, ἴον ψἱιΒβουῦ {Π18 6 ΓῸ οουϊὰ Ὀ6 πὸ ἀρδίσθ ἴο 
6 δρδῖῃ δἰ οὔθ νὶϊι Οοά, δπὰ βθῆοθ πὸ ρῥἶδοθ 
ἴον (89 οογίης οὔ βδογὶ ῆσϑ. 

γον. 2. Τπὸ βοσοῃὰ 6886 ͵8 ἐδαΐ οὗ ὑπο ΘΔ 688 
ἔτγοτα ἰουσμίηρ [86 Θατοαβθ οἵ ΔῈΥ υὑποϊοδ δαὶ- 
128], δὰ νγλ8 ἃ βίη οὗ ἃ σδζοτηοῃΐα] ομλγϑοίοῦ. 

1τ Ὀθ πὶ δᾶθῃ ἔγοιι Ηἰπι --- ἘΣ [6 ἀποϊθδη- 
Ὧ088 οὗ ἐμὲ δηὰ (89 ΤΟ] οἰ τοῦθ βίτορ]ο δπὰ 
ΒΡΟΘΟΥ [ΌΤτΙ5 οὗ ρυτγὶ δοδίΐοη τοῦθ Ῥσχουϊ ἀβᾶ ἰῃ 
6839 ἰτμπηθαϊδία οι οἢ 0.6 ἰδίχϑ (χὶ. 24, 25, 28, 
89,40; χν. ὅ, 8, 21; Νυ. χὶχ. 22); ὃαι {7 ἱἰ 
ὝΟΤΘ ποροοίοα ΟΥ ὑποῦβογυρα, ἐπ ἀοῇδ)οτηθηὶ 
8ι}}} οί }}} οχίϑιοὰ, δῃὰ δ5 ἐμ οὔδη ον γγ88 ἴῃ 
ἀδηρονῦ οἵ οοπητηυπηϊοδίϊηρ Βα ΟὟ ὑπο ΘΔ ΠΏ 688 
ἐο ΟΥΒΟΥΒ, αηὰ 4͵]950 οὗ οοῃδίϑδηΐξ νἱοϊδίϊοη οὗ ἰδ 9 
Ῥτϑοθρίβ οὔ {9 Ἰανγ, ἐΐ τιυδὶ Ὀ6 οχρίαἰθὰ ὉΥ 86ς.- 
τἶθοα. Οἡ (μ0 σοππθϑοίΐοῃ Ὀοίγοθα ὉΠΟΙΘΔΠΏ 688 
δΔιηὰ πἴη, 860 ὈΓΟ᾿ πη ΠΘΥΥ ποίθ ἐο οἷ. χὶ. 

γογ. ὃ. ΟΥἱέδο του [86 τι ΟἸ]ΘΘΏσιθβα οὗ 
ΣΤΆΒΉ.---α δροοῖϊαὶ 5886 15 τηωϑδὰθ οὗἩ {818 ἰῃ ΤΟΥ οΡ, 
85 ΘΥΘΤΥΤΒΘΓΡΘ ἴῃ ἐδ 6 Δ, (0 ΘΙ ΡΒ᾿βϑὶσθ ὑπ ἊΪ8- 
εἰποϊίο Ὀείνγθθῃ δ δηὰ ἐμ8 ἸΟΤΟΡ δου ΐ 88. 
ΤυΒ Ἡ 8110 οὈβουυθὰ ἱπυρυν  ν ἤγουι οοηίδοὶ τὶτἢ 
86 σᾶσοδβϑ οὗ δῇ ᾿πΌ]θϑη δηΐτηδὶ 88 γοιπονϑα 
αὺ οὐθῇ δύίος ψγδϑιΐης ὑμ6 οἸοί 68 (χὶ. 24, εία.), 
διὰ πορίοοίοὰ πιΐρθξ Ὀ6 οχρίαιεα ὈΥ (8ὸ βίη- 
οἴὔδονίϊηκ, (16 ἱπυρυνὶ  ἤγοαι σοπίδοι τὶ 86 
᾿πδη ἀοηὰ ὈοΩΥ͂ σοπϊηυθὰ βονθὴ ἄδγβ, δηά 
τοαυϊγεὶ τοροϑίοὰ ραν δοδίιίοηϑβ (Νυπι. χὶχ. 1]- 
16); δηὰ ποροοίϑά, "9 οὔοηάοῦ ἀοῆ]οὰ ἰδ6 
ἐθ τ δοῖο, δηὰ τηυϑὺ “6 ουἱ οδ ἤγοῦλ [8Γδο].᾽ 
Τπὸ γαγίουϑ ἰἰη8 οὗ ὈΠΟΪ ΘΔ ΠΏθ88 ἴῃ τὰδὴ ΔΓΘ 
ἀοί Δ᾽ ]οα ἴῃ οἶδ. χὶ.--χυ. 
ὙΜΈΘΩ Β6 Κηονοῦδ οἵ ἐϊ.---Τΐδ ὀχ ργυοδϑίου 

ἷβ ἰο Ὀ6 ἰΔκοη ἴῃ δομπϑοίΐοη νελτἢ 86 4 ἰξ ὃθ μϊἀ- 
ἄθη ἔγοπι δἰπι᾿ οὗ τὸν. 2. ΟΥ̓ οοῦσγβο ψ 8 }]6 [}}6 
ἀεβ]οθηΐ νγ88 “ἰ θη {μθγ0 οουἹὰ Ὀ6 τὸ 
δοπβοϊουθη 688 οὗ χα}, πον οὗὨ τπογδὶ δίῃ; γοί {86 
ἰΣδΌΒστ ββίοη οὗ ἴ89 11 γὋθ δὴ οχ᾽ϑιΐηρ ἴδοί, 
δηὰ οηἰδὶ]οὰ (8 σοῃδοαῦθηοοδ. δθα ἰΐ τγγὰ8 
Ὀεουχμί ἰο (1.186 οδὔδιη ἀν᾽ 8 ξπονϊθαχο, ὑἰμθ Β6 
ΝΆΒ ΔΟΪγ ἴῃ ἰὴ ζυγὸ» Βθη86 ἰμδὺ 6 γγ88 
δουπὰ 0 ΣΘΙΏΟΥ͂Θ (9 ΔΙγοδαν οχἰβϑιΐησ συλ ὉΥ 
οοηΐοδβϑίοη 8η4 βδονγὶῆοοθ. 

γογ. 4. ΤῊ Τουγιἢ δὰ Ἰδδὲ οδδο βρϑοϊδοὰ 18 
ἐπὶ οὗἨ οαγοίθβδβ οσ [οὐζοίίθῃ οὐ 8, ποῖ ΘΌΤ8- 
αἷηρ 89 ὈτΘΘΟ ἢ οἴ πὸ ἰἰγὰ οοιιμμδηάπιοπξ; αὶ 
86 πορίθοῖ ΟΣ ζογχοιυ 685 ἰ0 ρουίογτπι δῇ οδίῃ 
(801. 845 τοῖριῖ ὯὍο υἱϊοτοὰ ἴῃ τϑοϊκ] ΘΒθ 688 Οὗ 
Ῥ85810η).---Ὁ ἄο Θυ]], οΥ ἴο ἅο βοοά.---ΤΠαί 
δ ἰο ἀο δογίμβίηρ βίον. Οομρ. Ναηι. χχὶγν. 
18: 188. χὶΐ. 28. 

γεν. ὃ. Δπᾶ ἐδ 88:41] Ὅθ, Ὑ8.61.---Α ΤΌΣΩ 
ἴο ἰἱπϊγοάσοο (Π9 δροάοκίβ ἰο βϑδοῖν οὗ (})}0 Ῥσϑυουβ 
ὙΘΓΒΘΒ. 

ἘΓΘ 8881} οοῃΐἕοδα.--- ΤΊ 8 ΔΡΡ Ϊ6 8 ἰο {86 Ρᾶτ- 
Εἰσαϊδσ δἰ. τηθητοποὰ ἰπ 86 ζοτοζοΐῃρ ΥΟΓΒ68, 
ποῖ ἰο ἐδ δἰ η-οἴθσγίηρ ἴἢ σϑῆογαὶ. [ὑ 18 4180 
Τοαυϊγοὰ ἰπ (10 6886 οὗ {16 ἰσγϑβραβϑδ οθογίηγ, 
Νυμ. νυ. 6, 7. Ασοογαΐης ἰο δον δ ἰγδάϊἰοη ἃ 
ῬΤΆΥΟΥ δηά οοῃΐθβϑίοη δοοοτορδηΐϊθαὰ (89 Ἰαγίης 
οἱ οὗ ἰδὸ Βαπά ἴῃ δ]}] οἴδογτίημβ. Τηΐδ 8 ἃ ἀΪ8- 
εἰποί δοκπον)οάρσιοπὶ οὔ {π ῥδγίϊοι αν δα], 
ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ Ὀοίογο ργοβοοιίης (μ6 υἱοί. 

γόος. 6. Βείπρ ἴοσ [ἷ5 ἴσϑδρ888.---Τῆς Ηο- 

ὈτΤΟῪ Ὀοΐπρ ὀχδοίν (9 88π|6 88 ἰη {86 ζ0]] τ ἱης 
ΥΟΥ50, ἰΐ Βοθπιϑ ὈοιίΟΡ ἰο χὶγο ἔπ 6 δαπθ ἰγ8 }8]8- 
ἰἰοη. Το Α. Υ͂. μδ5 8480 8 9 Βδ10 ἐγ δ] Ἰοἢ ἴῃ 
τοῦδ. 1ὅ δυὰ 20 (νἱ. 6). Τ 9 ΡὮΓΑΒο 18 {88 ρϑ ΓΑ] ]οὶ 
ἰο, δηὰ ἴῃ δρροβί(ἴου νῖϊ, ἔος δὶ5 δἰ νοοῖ 
ΒΘ πεῖ αἰπηθᾶ. Τὰθ βδογῆοθ [οὸγὺ {18 18 
ΟΧΡΓΘΒΘΙΥ ο6]16ὰ α δἷη οἴονίης πὶ (818 γθγ89 8η4 
γογβ. 7, 11, 12. ΒΥ (μΐ5 γτοηδογίηρ, {μὸ βἷπ δῃὰ 
86 ἰγοδρηβϑδ οἴου ἢ χ.5 δύο ἱκαρὶ αἰδιϊποί 88 ἐμ οΥ͂ 
ὝΘΙΘ σον ]Υ ἱπίοπἀθα ἰο ὉΘ. 
Α ἔδϑιδὶϑθ ἔσο ἴ86 δοοῖς.---Τ8ὸ υἱοί τὰ δηὰ 

{86 Υἱΐ81 δύ Ῥυθο ϑ ΙΥ ὑῃ9 βᾶ19 88 ἰῃ ἰδθ δἰπ 
οδονϊης [Ὁ. “Οη6 οΥ̓͂ ἰΠ0 ρθορὶθ οἵ ἐμ9 Ἰδαπὰ;,᾽᾽ 
δηἀ ῬΓΟΌΔΟΌΪΝ τγτοῦβ. 1-4 γὸ ἰηϊοηἀθὰ ἰοὸ ΔΡΡῚΥ 
ΟὨΪΥ ἰο βἷη8 σοιητηϊἰθὰ ὈΥ ἔοι. 

ογβ. 7:10. Ὑπὸ α]ιογπαιΐνο οἴου οὐὗἨ {ἰδ6 
00 Γ, 

: ἈΒ8 ἴῃ {δ ο886 οΥ̓͂ ἐμ6 τοϊπηΐδῦυ Ὀυτηί οἴδονϊηρ 
(1. 14-17), 8ο ἰπ {818 οὗἉ ἰπὴ6 τοαυϊγοα βη οἴἴοσίης, 
[89 ῬΟΟΣ 870 ΔἸ]ονοὰ ἰο Ὀχίης οἰ ζΘΟῚΒ οὐ ἰυγι]6- 
ἄονοϑ. 
ΟΣ ἴοσ ἃ δίῃ οδοσίῃβ, δ ἃ ἴ80 οἵδοσ ἴοσς 

ει Ὀυσηϊ οδοσίηβ.---ΤΠὸ ἵνὸ ἰοχοῖθ Ὁ θυ ἀ θη }Ὁ 
οοῃδίϊίυϊο ἐμ6 70}} δἰη- οὔδουίΐῃς; Ὀὰὺ ἘΠΟΥ δτθ 
68] οἀ ὈΥῚ 080 παπιὸ8 Ὀδσδυϑο ἰμ6 ἰγοαίπιθηΐ οὗ 
ἐπ ἱνο Ὀϊτὰβ νγ8 αἰ ογοηί, δὰ οοαοἣ δίϊοσγ ἢ 9 
ΔΏΔΙΟΩΥ οὗ ([Π0 οδονίης ἴγουι ἢ οἢ 1 18. πϑιμθα. 
Τ8ο Ὀϊγτὰ Ὀοΐηρ ἴοο δια) ἴἰο δάτνὶέ οὗ 118 ρμδγίβ 
Ὀοΐηρς ἀϊθροβοὰ οὗ 88 ἃ βίῃ: οὔογίηρ, ἔνγὸ ὙΠΘΥΘ 
γοααϊτοά, οη6 οὔ α Βἰ ἢ 85 ἀου ΘΑ γΥ (ΔἸ Βουρἢ 
{18 18 ποὶ ΘΧΡΡΘΟΒΒ64) (ὁ 6 Θαίθῃ Ὀγ (Π 6 ῥγίϑϑδῖ, 
8.5 ἷ5 βἰδίοα ἰῃ ἰῆ 9 Μίϑιηδ, αἵϊονρ ἰδ ἔδϑῃϊου οὗ 
(9 δεβὰ οὗ ἰθ δ'η οδοτίης (τὶ. 26, 29; νἱΐ. 7); 
(89 Οὗ ΟΡ 88 ἴο 6 Ὀυγῃθὰ οα {δ0 8118} 11|κ6 89 
αὶ οὗ ὑπαὶ βαοσὶ ῆσδο. 

γόον. 8. Ῥίποδ οδ' Ἐμ6 68ᾶ.---Ξ6.9 υπᾶον ἱ. 
16, ἴῃ (ι]8 6889 (6 ποδὰ γῦδϑ ποὺ (ὁ Θ ΘΓ ΓΟΙΥ 
Βορδτδίοα, Ὀαὺ ρμἱποϊιοὰ οὗ οπουχὶι ἰο αἰϊονγ {89 
Ῥ]οοά ἰο δον δηά ἰο ἰεἰ}} {π6 Ὀϊτά. 

γεν. 9. Ερσείπϊς]ο οὗ ἴ86 Ὀ]ΟοοΟάΩ.---ΤῊ}8 δα 
Ὡοΐ ἀοῃθ ἴῃ {δὰ 6489 οὗ [86 Ὀϊτὰ ον ὑ.:.86 Ὀυτηῖ- 
οἴὔοντίη. [Ιὑ οουἹὰ ΘΑΒῚΪΥ Ὅ6 δοοοιρ] 586 ἃ ὈΥ͂ 
βυϊησίης (δ 6 Ὀϊοοάϊης Ὀἰγὰ δραοϊπδί (9 8ἰὰθ οἵ 
(8:6 ΑἸἰίαγ. 

Ῥτιοβαϑᾶ ουὖῖῇ αἱ ἴ8ο ὉὈοϊζοτ.--- 6 Γγο ἐ}}9 
Ὀϊοοά οἵ 86 οΟἰδοὺ δὶῃ οὔουϊ 8 νγῶβ ρουτοὰ. [Ιη 
(8ὸ Ὀατηὶ οδονίηρ ὑμ15 Ὀ]οοά (ἰ. 16) ννδ8 ργοβϑοὰ 
ουΐ δραϊηϑὺ ἰμο βἰάο οὗ ἰδ δ]ΐδνρ. 

γεν. 10. ΤῈ γἱία δ] οὐὗὁἨ 8 δοοοιὰ Ὀἰτὰ νῶϑ ἰο 
ὍΘ 116 δι! 88 θη Ὀἰγὰβ τΟγ6 οἴἌτοα [Ὁ ἃ 
Ὀυγηΐ οὔονγίης (ἰ. 15-.17),, 9 ἔπτο Ὀϊγὰβ ἰοχο- 
{δον οοπῃδιϊιυἰ θα 8. ΘΟ! ρ]οὲ6 βίῃ οὔθυϊηβ. Εσοτα 
{πὸ ἴδοί, Βοτγοῦον, ὑμαὺ ὑντὸ ογο σοαυϊγο, ἢ ἰ5 
Ῥ»ἱαΐπ τ δι (6 ρατὶ οὐὁἩ ἐμὸ οἴὔογίπα ποὶ σεαυϊτοὰ 
ἰο Β6 σοπϑευτηθαὰ ὈΡΟῺ (10 ΔΙΓΑΣ γγ88 6.}}} ὁβϑϑηι.α} 
ἰο [8:9 Β80Υ1 809. 

γόοτβ. 11-18. Το βοοοῃᾷ δἰιθσγηδίϊυθ 700 (89 
ΟΧΙΓΘΙΩΘΙΥ ΡΟΟΣ. 
ΤῊ8 τνδ8 δ᾽] οὐσθά, οἡ δοοουηὶ οὗὨ ἰδ δΌβοϊυϊθ 

ΠΘΟΘΒΒΙΥ οὗ [6 δίῃ οὔουίηρ, ἰῃ ογὰον ἰοὸ ρμυὶ ἰΐ 
αὶ ΐη [86 Τοδοῖ οὗ 84}}1.. Γδῆρο ποίθα δαὶ (89 
δ'ἢ8 Βροοϊβοα ἰπ ὑμὶβ βοοίΐοῃ 8.0, Ὁ} ἐμὸ τηοϑὶ 
Ῥδσί, βἰῃ5 δῦ βίης ἤἴγοτι (9 ον 688 δηα τυ άθῃ 688 
οὔ ἴμο ἰηΐοτγτίου Ῥ6ορ]6: (89 ἸΔῊῪ 8608 ἰὁ9 Κεβῃ0 
θα. 811} 1ι ἰβ ἰο Ὀ6 τοι:ῃθιηθογοα ἰμδὲὺ ἐμὲ8 
δἰιογπδίϊγο οὔουϊης, τ͵θ ποὺ ΟἿΪΥ ἴον {Π0 51η8 
τηθῃϊϊοποά γ. 1.18, Ὀυὶ [Ὁ α]} βὶῃβ σϑοδοβϑοὰ ὮὉΥ͂ 
[89 δἷηῃ οὔεντίπα. Τθ ἔδοὶ ιπδὲὶ ἐξ γγῶϑ ὉΠΌΪΟΟΩΥ 
8 Ὡοὶ ορροϑβοὰ ἴο ἐῃ8 ροῆογδὶ βίη ϊβοδησθ οὗ ἐδ 
βιυιράαῖρς οὗ Ὀἱοοὰ ἰῃ οοπποοίϊοη τι} 8.9 τϑπλΐδ» 
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βίη οὗ βίη (Προ. ἰσχ. 22), βἷῃοϑ {δὶ5 δ᾽ (Ἔυἢ δίϊνθ 
ΆΒ Β᾽[Οροι ον οὗ δη ὀχσορίϊομδὶ οβδιδοίου δηὰ 
δΔ᾿Ίον οἀ ΟὨἿΪΥ ἴῃ 6456 οὗ ποοϑδδίίγ. [Ιὲ Μὧϑ δἷδο 
ΒΌΡΡΙοΙηοηἰ οἀ ὃγ {110 σΘΏΘΓΑΙ δἰ οδὔονίπς οὐ (δ 6 
ετοδὶ ἀδγ οἵ αἰοποπιϑηὶ. 
ΤΏ ἴϑοῖ ρατὶ οὗ 88} ΕΗ 8Ὦ .---Τὴο9 ἘΡἢΔ]" 

δοοογαΐϊῃς ἰὸ Φοθορθὺβ ν͵δ8 δῦουϊ 1 1-9 Ὀσ5}1618 ; 
δοοογάϊης ἰο (80 ΒΑΌὈ 5, τοίμον 1988 ἐμ 8 δα] 
ἐπὶ διαοαί. Τῆιθ ἰθηι οὗ δὴ ΡΒ ΔὮ (ο8]]6ὰ δῷ 
Ομογ, ἔχ. χνὶ. 86) νγδὲ ἰβογοίοσθ, δοσοσζάϊῃρ ἰὸ 
(ὴ6 Ἰονοῦ δηὰ τοῦθ ὈΓΟΌΔΌΪ6 δδίξταδίθ, ὙΕΣΥ͂ 
ὨΘΗΤΙΥ (ὮΤ66 ρἰπίδ δὰ αὶ ἢ δ᾽ζ. 

ἘΠῸ 8881} Ρυὶ πο οἱἹ προῦ 11.--Τ ὁ δἷη- 
οἴδετί πρὶ οὗ δουν νγὴϑ ΒΒΒΥΡΙΥ ἀἰδιΐ πχυ ἢ οὰ ἤγουι 
[Π6 ΟὈ]αἰΐ ὁ οὗ (89 8βα6πι6 (ἰἴϊ. δ) ὈΥ͂ 189 ΘΌΘΘΠοΘ 
οὗ ἰδ" οἷ] δηὰ ἔγαηκίποθηβο, ᾿υδὲ 8δ8 ἰἴθ οἱ Ρ 
οἷ οδονίηρβ γοτο τλδυϊοὰ ὈΥ ἰμ6 ΔΌΒΘΠΟΘ οΥ̓͂ [89 
οὈἸδιϊοῦϑ. ἴη Ὀοίὰ ο84868, ἰ6 αἰ δοτοποο ἱπάϊ- 
σδίθ8 (μαι (ἢ 6 Οὔ ἜΤΟΣ βίἰοοὰ ἴῃ ὁ αἰ δογοπὶ γοὶ- 
ἐἷοη ἰονδρῖ αοὐ, ποὺ ἐμαὶ οὔὨ οὔθ ἱπ δοϊημμ ποῦ 
νεῖ ΠΠἰπὰ, Ὁὰ!ὶ οὗ ομ6 Βοοκίης δίοῃπϑιμθηΐ [ὉΣ (86 
δἷη τ οι δορέταιοά ἥγοτα Ηίηι. 

γον. 12. Οα ἰδ9 ““ βοιαίυ]᾽" διὰ “" πῃοσροσὶα]"" 
806 ΟἹ ἱΪ. 2. 

γον. 18. ΣῺ οἱϑ οὗ [[.089.---Α5 ἴῃ γον, ὅ, 
ΟὯ9 οΥ͂ {μ9 5'ῃμβ8 δρεοΐ (ἃ, γογβ. ]-4. 

ΑΔ6 εὸ οὈΙδιίοι, ἑ. 6. 88 τηοϑδί μοῖγ. ΟΡ. 
ὍπαοΥ ἰἱ. 8, Το Οἰδυδοίου οὗ {μὸ βὶῃ οδογίης 
ἷὰ 118 ἱνόὸ ρῥδγὶβ ἷ8 δι}}} ργοϑογσυϑὰ ἰπ ἐμ ἐὲδ 
δΒαχρδὶοδί (ογηι. 

ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ, 

Ι. Ομ;ο οἵ ἰδ9 Ρῥἱαἰποϑὶ ἰθδοπίηρα οὗ ἐδθ δἷη 
οἴδοτί πα ἰδ (Πα νους Ορροβοά ἰο ἰδ γ9- 
γοα]οὰ ν}]δὃδ οὗ αοἀ ἰ8 βίῃ, μοί ΠΣ ἄοσθ τῖϊὰ (ἢ 9 
ῬύΓΡΟΒο οὔ ἰγαπδρτοββίηρ 1 ΟΥ ποί, Βυς 9 Βαδ 
Βδῃονη ἐμαὶ {818 18 ἰῃ ροτγίροί δοσογάδποθ ὙΪΠῚῈ 
ἴδιο αἰνῖηο ἰαν ἰὰ παΐυτο. 84|. Ῥδϑὺ] οοπῃεοίἀοτοὰ 
Β΄ π] 86] Υ [9 οἱ οὗ οΥ̓͂ δίῃ 6γβ, Ὀδοδδθ Β9 “Ῥ6γβο- 
ουἱεὰ (8 Ομ ατοῖι οὗ αοἀ .᾽ γοῖ 48 δθ οδιδίποὰ 
ἸΠΟΓΟΥ͂ ὈΘΟΔΌΒΘ ἢ9 αἀἱὰ ᾿ΐ ἱρποόογαηιγ ἰῃ πο] οἴ 
(1 Τίπι. ἱ. 18--16}, 8ο 180 εοἰπ-οἤθυείης νὯδ ῥγο- 
νἱάοά ἴοῸν ἰἴο809 τῶο ῥΡυϊ ἐπδιηϑοῖνοδ ἰὰ ΟΡῬοδί ἰ0 
(ο ἐδὸ αἰνΐπο Μὶ}]}] σίϊμουΐ ἰπίοηάϊηρ ἰο ἀο 80. 
τ νὰ8 οἡ ἐμθ ὑσϊμοῖρ]ο ἰμδὺ δεβὰ8 οουϊὰ ῬΓΑΥ 
ἴον {ο86 τᾶο πὶ] Ηΐτ ἰο ἐδ 9 ΟΥΟΒΒ: ““ ΒΔίΒοΓ, 
ἐογξῖνο ἱμϑτὰ Ὁ [86 ΚΩΟῪ ποὺ ψὶαὶ πο γ ἀο᾽’ 
(υκὸ χχὶϊ!, 84). ΤῺ ργοϑδὺ πι888 οὗ Βυμηδῃ βίῃ 
ἦθ ἱπουγτοα ποὶ [ὉΡ (6 Βαῖ9 οὗὨ βἰθΐος, Ὀαὶ ἴῃ 
ΒΘ] οβθῆθθθ, ΟΡ ἰδτουχὶὶ Ἡσοὴς υθδριηδηΐ, οΥ 
ὍπαοΥ (ἢ6 ἱπρυδ6 οἵ Ῥαββίοῃ. [0 δοϊγθθδ ὉπὰοΓ 
80 Ποδὰ οὗ βίῃβ οὗ ἱπδαάνογίθηοθ; Ὀυΐ, 88 οὗ οἱὰ, 
Ὠθ645 (Π6 ἱπίαγγθηίίοπ οὗ (86 Ὀϊοοὰ οἵ (89 αἰοο- 
Ἰμϑηῦ ὈΘΙΌΓΟ (Π6 ΒΙΒΏΘΥ ὁδ ὉΘ Τοδβιογϑα ἰο δοι- 
τουπίοη ἢ αοά. 

ΤΠ. [π (πὸ ἴα οΥ͂ ἰμο9 βἷη οδοτίηρ 1 ΘΡΡΘδΓ8 
οἴοαυγ (δὶ αηάον [μ6 οἱὰ αἀἰδρϑηβδίίΐοῃ 85 μοὶ] 
85 [6 ΠΟῪ (9 οἰδυϑοίογ οὗ (ῃ9 δίῃ 'τ]ἷ΄ρΒ ἀοίον- 
ταϊποα ὉΥ͂ (9 απέπιμδ οὗ (9 δίαῃθν. ΕῸΥ ἷρὶι- 
απάρα διὰ ἀοβδηΐ δἷη πὸ δβαογίδοθ νῶβ δ᾽)ον- 
ΔῸΪΟ ; ΒΘ τᾶο οοπιῃὶἰθἃ {19 Ρμαΐ ἰπι5617 ουἱ οἴ 
ἐμ6 Ρα6]6 οἵ γοσοποὶϊἸαἰΐοη. Βυὺ ἢθ6 ψ800 οοτατἶ- 
τοῦ βἷπ8---σ ῃἰσἃ αἷσι ἔπ ὑπο 86 γ 88 ὈΘ ΓΔ ΤΟΓΒΘ 
--ἸΒτουρὴ ἰυδάγνογίθηοθ᾽" τοῖα Ὀτὶηρ ἷθ οἵ- 
ζογίηρβ δηὰ Ὠανθ ““ 8 δἰοῃποιηθοῖ τη846 [Ὁ δΐτη.᾽᾽ 
ΑὮ οχοϑ]]ϑηὶ ἰδίονϊ οι] 1ἰΠυδίταιῖοιι ΤΥ Ὀθ ἑουπαᾶ 
ἐπ οοπιρατίος {δ δίονγϊϑδ οὗ ("6 1ἰγ98 οὗ 88] διὰ 
οὔ θεν ἃ : δηὰ ἐμ ἀἰφιϊποιΐοη Ὀοινγοοη (δ 9 ἐνγο 
κιηάϑ οὗ βίῃ 16 ΘΧργοϑβϑὰ ἰὼ ἐμ9 μβδὶτὰ οὗ θανὶά 
(σὶχ. 12). 

ΠΙ. [π πὸ δἷπ οδοτίης [1.9 Οὔοσοῦ τουδὶ μδΥΘ 
δΔΙΤολ αν Ὀθοη ἴῃ 8 δίαἰο οἵ τηϊηὰ νϑϊοὶὶ 16 Εἷπὶ ἰο 
ἀοδὶσο {διὸ Τογχίνομοβα οὗ 8'8 δίῃ, 85 18 ΒΟΝΏ ὈΥ͂ 
818 ΥὙΟΥΥ͂ δοί οὗ Ὀτὶπρὶπς μἷδ νἱοίϊὰ ἰο 16 ῬΣὶοδὲ ; 
δ9 ἯΔ28 8180 ΤΟΔΑῪ ἰο Θοῃΐθδ9 8 δ'ῃ ; γοῖ 8βς}}] 
(86 οἴἶοσίπρ 88 σοαυϊτοα, Βγ 1189 ψἂϑ ἰδυρὰς 
ἴῃ ουϊπναγα δυιῦοὶ ἰο ἰΠ6 ΡῬΘΟρΙο οὗ ἰδ6 οἹὰ ἀϊΐθ- 
Ῥοπδβαίΐοη δαὶ 18 Β0 οἰ ΘΔ. Ῥγοο]αἰπηοὰ ἢ {86 
αοβρεϊ, ἐπὶ ὕὸ᾽ (86 ον υϑῦ 688 οὗ βίῃ {8670 τη 8ὲ 
Ὀδ6 κοῦ! Ῥτορὶ ἰδίϊοῃ ουϊδὰθ9 δῃὰ Ὀογοῃὰ ἐδ6 δῖη- 
ΠΟΥ Εἰ ΒΟ]; ΙΏΘΓῸ Ῥοπίΐοπσο, (Βουβ 8ΔΏ 6886}- 
ιἰα1 ργογοαυϊδὶθ, οδηποὶ δΙοα δυύδὶϊ ἐο σβίοσθ 
{80 ἀϊδίαγ θα γτεϊαιΐουβ ἰο αοἀ οὗ ὁπ νῆο Βὃ8 
ἰγδηϑργοδδβοὰ Ηἰβ ἰδν. 

ΙΝ, ΤῈο ἱπβοτοοΐ ἰη ΟΠ ΔΟΥ οὗ {680 βδουῖ θοῦ 
(ὁ δίοῃθ [Ὁ δἷπ 888 Ὀθθὴ δἰγοδυ γορεδιθα Ὁ πο- 
ιἰσθὰ ; ἸΠΟΙΤΘΟΥ͂ΟΥ, ἐμ ἷ8 ἱπο σου γ͵8 σοπδίδ(ἘΥ 
Ὀτγουσλῦ ἴἰο ἐμ τηϊηὰ οὗἁὨ (}.10 ΟΥΒΕΪΡΡΟΡ ὮΥ (86 
τοροιϊτἴοι οὗ ὑπὸ βἷη οδϑυ 8, 85 18 ὀβρϑοὶ δ) 
ῃοίρα ἰπ χορατὰ ἰο ἰὴ δδοτίβοοβ οὗ ἰπ0 ἀδγ οὗ 
διοπθιαθηΐ ἰῃ ἰδ Ερ. ἰο ἴπ6 Ηδεῦ. (ἰχ. θ6-8); 
81}}} 86 δα οδετίης ἰ8 μ᾽ ϑέθ ὍΡΟΣ ἰὰ (0 ἸΔῪ 
ΨΪ δὴ ΟΙΩΡὮ 8518 ζγοδίου (ἤδη ὈΘΙΟημΒ (0 ΒΩΥ͂ 
ΟΡ βδοσιῦςθ. Μοδέ οἰθαγῖγ, ἱμδγοίοσγα, ἀ068 1ὲ 
Ῥοίΐηιϊ ἰο (86 "" Κατ οὗ ἀοἱὐ ἐμδὺ ἰδ ,κ οί ΔΎΤΑΥ (δ 9 
βίη οὗ πὸ που]ά.᾽} 

Υ͂. ἴῃ ἰμὸ εσίοηδίοη οὐ ἰδ ῥγίνιοροκ οὗ (80 
δ᾽ -οὔἴογίης ἴῃ Ναπι). χν. 29 (ὁ “10 ΒΙΓΔΏΘΟΥ ᾽ἢ 
089 οἵ 8086 ΤΩΔΗΥ͂ ἱπιἰϊπηδίϊ 008 8 σίνοη, βεαϊογεᾶ 
ΘΥ̓ΟΓΥΉ ΒΟΓΟ Πγουρδουί (86 ΟἹ Τεβί., πτλῖο (86 
Ιβυδοὶ ϊο8 ἬΘΥΘ 80 ΒΙΟ ἰο υπάογδίδη, ἰδὲ ἐδο 
Ὁ] δϑί 8 οὗ ἰοσαίνθηθδβα δῃᾷ οὗ δρρτοδοῖ ἰο σοὰ 
6,6 ἱπιοηἀοα ΤῸΣ 8}} ῬΘΟρ]ς, δθὰ ἐπὶ [86 Π8Σ- 
ΤΟῊΠ688 οὗ γοδίγίοὐϊο ἰο {Π6 οὨἸ]άγεοι οὗ Αὐὗτα- 
Βδηὶ δῇϊοσ (89 4466]} τδιὲ ΟἿΪΥ 8 (ΘΠ ΡΟΓΔΕΥ͂ ΡΓΟΥΪ- 
βίοη ““Ὀδοδυβθ οὗ Ὠ Ξ ἰγδηδργθββί ἢ δ᾽ ἘΠῚ} (δ9 
Ῥτγομιὶβοά βορὰ βῃουϊαὰ δοπιθ. Βυὶΐί ογϑῃ Ὑ8Π116 ἐμ 
γοδβιτϊοιΐοη σοηιἰπυοὰ ἐμ δίγδ βῸΥ ἷπι [6.86] ταὶ σδς 
Ῥτυϑϑδὶ δὶβ δίῃ οδουίηκ, δπὰ [δγ86}᾽8 ὑσἱοδίδ δὲ 
ΣΩΆΚΘ δἰομοιηδηΐ [ὉΣ Ὦ ἴπ|. 

ΥΙ. ΤΒ9 βασγδιβθηίδὶ υδῖπο οὗ ἐδ βἷῃ οὔοτίης 
8 ὨΔΡΡΙΪΥ ἐχργεοδβοὰ ὉΥ Οδὶ νη ἴῃ 1ον. ἵν. 22. 
“1 γαῖ (ΠΥ Βοϊὰ ποΐ {πὸ ὅτσδί συάϊπηεπίβ οὗ 
{89 ἕαὶ ἢ τὸ ἀο ποΐ χοοορηΐξο (δαὶ {86 16.Ὰ] 66- 
ΤΟΙΏΟΙἾΪ6Β ὝΘΓΘ δϑοσδιωθηὶθ. Βυΐ ἴῃ 8}} βδοσϑ- 
τηθηίδ, οἱ Ἰοαϑδὺ ἰμοδὸ ἩΠΙοδ ΔΓΘ ΤΟρΡΌΪΔΥ ἰπ (86 
ΘΕ ΤΟΙ, ἰβογο 8 ἃ βρίτἰ [8] Ὀγοτηΐδο δηποχεά. 1 
ἔο] ον ἐβεσοΐοσο (μδὶ Του αἰ γΘ 658 ἮΒΒ ἰΓῸΪΥ ῥσο- 
τηϊδβοὰ ἰο (89 Εδιίμοτβ 80 Τοοοποὶ θα ἐμ ΙΒ. Ί Υ98 
ἰο αοὰ ὉΥ ἰδμο6 νἱοϊϊτωβ οοτοα ; ποῖ (μὲ [88 
δἰδυρηίοῦ οὗ βῆθδερ οουϊὰ οχρίαίο δῖηβ, Ὀὰᾳί 86- 
οδῦθθ ἐπ ΐβ νγἃ8 8 δυταῦοὶ, δοσίδὶ απ δηἃ ᾿ἱπῃηρΟ981019 
ἰο ἀδοοῖγο, ἴῃ τ Ϊσ ἢ ΡΐοῸΒ Βο0]8 τιϊρὶ γοδὲ δῸ 
μπδὺ {86 γ οουἹἱὰ ἄδτο ἰοὸ δρρεαῦ Ὀοίογο αοὰ ἱπ 
οδἷΐὰ οσουδάδησθ. ἴῃ ὅ;θ, 88 ΒΒ 8ΓΘ ὩὨΟῪ δ50Γ8- 
ΤΩ Ὠ(ΔΙῚῪ δηθὰ ΔΎΔΥ ὈΥ͂ ὈΔΡΙΊΒ), 80 ὑπάον ἰμ89 
ΙΔ δἷβοὸ βδουϊῆοθβ Ῥϑσθ οσχρίδίϊοηδ, δ ΒουσΒ ἴα 
8 ἀἰδοτοηὶ βίου ; ἐΐποθ Ὀαρίϊδιι δοίβ Ὀδίογθ Ὁ5 
ΟὈτίϑι ἱταπιοαϊαίοῖγ, ν.0 788 ΟὨΪΥ ΟὈΞΟΌΓΟΙΥ 8118- 
ἀονοὰ ζογίῃ ππάον (89 ἰατσ.Ό ΤΏΡΤΟΡΟΣΙΥ ἰπάροα 
8 ἐμαὶ ἰγδηϑίοστοα (ὁ {89 βί ῃβ νι δὶοῖ ὈΘΙοαβΒ ἰο 
ΟΒγῖθιὶ αἴοπθ, πὰ ποτὰ 18 βοὶ ἔοόσι ἰο υ5 (π6 ἐσ ἢ 
οἵ 8}} ϑρ᾽ γἰϊυ.] χοοά, δῃηὰ ψῖο 8η4}}γῪ ἀἰὰ δὟΎΔΥ 
δὶῃ ὉγΥ Ηἷδ βία δῃηὰ ρμογροίυδὶ βδογϊ ῆδθο. Βαὲ 
δἷποθ ἰμ9 αὐοδίΐοῃ 'ἴβ8 ποὶ πίιδὶ [Π 9 Βδουΐβοθδ 
δυο ἴω ἐμ οαμβοῖνθβ, ᾿ϑί ἰὲ δ 109 (μ δ (Π6Ὺ ἰθδὶϊ- 
βεὰ οὔ (16 ζτδοθ οὗ ἀοἀ οὗ πο ἐμ Ὸ Ὁ ὙΟΣΘ 
ἄχαυτοθ.᾽᾽ : 

ΥΙΙ. Το γἱίυδὶ οὐὁὨἨ ἐδμὸ δἰ οδονγίηρς τῶδβ ἐδ 
ταοϑὲ Βοϊοπιὴ οὗ 811 (δ) Βδογίβοθϑ, δὰ (89 Ὀ]οοὰ 
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δῃἃ οὐ (8 ὈΔΥ οὗ Αἰοηοτηοπὶ ᾽ (Κα}186}} δηὰ οἢ 
ἸΏΔῺΥ Οἰμος ρα ]ὶο οοσαϑίουβ. 1 θϑί 68 δ] {11686, 
ἰι 88 οἴεγχοά οοπίϊηυδιν ὉΥ ἱπάϊν᾽ ἀπ .8}]8 85. ἐδ9 
δὶ 8 οἴ (μοῖρ οὔσῃ 1708 π 6 γο Ὀτουρὰὶ το (δ οἷν 60η- 
Βοϊουβη 088. 3.0 τηυϑί 88 ΔΡρτοδοῖ ἰο οἷ ἜΥῸΡ 
Ὅο τὶ (ἢ 6 0168, “ ΗδΥθ ἸὩΩΟΓΟΥ͂ ὉΡΟῚ Πη6, 8 5Βἰ}- 
Ὡ6Υ.᾽ ΟὉοιρίϊηρ ἰδ ἰμὲ8 ἰθρονῦ, ῬγορίἸδίΐο ἰδ 
Ῥτγουϊάθα [70 411. ΤΟΥ 8 ΠΟΏΘ 80 ῬΟΟΡ δυΐ 
ἐμαί ὁ δίῃ οδογίης νγἂ8 νυ ἱΐη Πἷ8 σοῦ, Απάὰ 
80 ἐδο ποτὰ οὗ (6 ρστοδὶ Ῥγορί υἱοί οὴ 15, “Ηΐὰ 
τ1η8ὲ οοαιοιἢ ἰο τηο0, ἴα νὴ} ἴὰ πὸ ννῖϑο6 οαϑί ουἱ.᾽» 

οὔ (8 (ὁχοορὶ ἰἢ 6.86 οὗἩ (Π6 δ᾽ ἰθυῃδιΐνο ἀουθ8) 
Ὅ88 δίνΥβ ἰὸ ὃὉθ ρἰδορα δἱ ἰϑδϑί οὐ [0 ὨοτΠ8 οἵὗὨ 
89 ΔΙίαυ, Ὑ 8116 δὶ οὗ ἰμ6 σγοδίοθί Ὀυγηΐ ΟΥ 
ῬΡοδοϑ- οοτι Ὡς νϑ ΟὨΪΥ βρυϊηκίοὰ οὐ ἱἐΐβ βί 68 ; 
δυδ ἐἰϊο ἔογμίνθηθθβ οὗ βίῃ 18 ΒΏΟΤΤ ἰὁὼ ὃ6 {80 
τποδὲ Γαπάἀδιηθηίδὶ) δηὰ ὩΘΟΘΒΒΑΡΥ ρᾶτί οὗ ἰδ9 
“019 ΔΡΡτοδοῖι ἰο 6οά. 

ΨΙΠΠ. Νὸ 8ἰπ οβονγίηκβ, ΔΙ Βουἢ δοπλο οὗ ἐπ 6 .ὰ 
ΘΙ ““Ὀυτποὰ πιίπουΐ (6 οΔΡ,᾽ ἬὝΘΓΘ ΘΟΥ̓́ΘΡ 
ὙΟ Ὀυτηοὰ ὑροπδμο Δ] αν, δ ἃ (ἢ 9 Θολτηοἢ 
χργοδδίοηυ ἴῃ τοζαγὰ ἰὸ οἱμὸὺ Βδοχ  ῆοοϑδ, “" [80 
ἰοοὰ οὗ (0 Γογὰ ᾿᾿ 8 ΠΟΥ͂ΟΣΡ Θρρίϊοὰ ἰο ἐδ686. “ΗΘ ἐ58 80]9 ἰο βαγο υπΐο (9 υἱἱθγαχοδὲ ἰμοτα ὑμδὲ 
ΕτδοκἸ ὨσΘΏ89 δΔηὰ ΟἿ] τ Γ9 οί δον ψὲξ ὑἐδ6 ᾿ δοῦθ απο οὐ Ὁγ Ηΐπι.᾽᾽ 
νοζοίδὈϊο, ποῦ δὴ οδ]αϊΐου τὶν 86 δηΐπμαὶ δίῃ [ Ὑοί 70Ὁ εἱκῃ- δηθὰ δὰ ἀοδδηΐ δίῃ, 01 βίη {πδὲ 
οὔοτίηρς. Τηὸ τ Πο0]6 τἰ 8] νγ88 δίθγῃ δηὰ βούϑσγο, ͵ βοίβ (5897 ἱπ ορροδίιΐοι ἰο ἰδ6 Ὠ᾿ν 6 ἡναΥ̓͂ οὗ βαΐϊνα- 
ὨΠΕῚ Ὁ. 86 δαογίδοο 1.86] ὑῥσγορ ἰδιΐοη δὰ Ὀθ66 | ἰΐοῃ, ὑπ γθ ἰδ πὸ οἰ 6 ὙΔΥ οὗὨ ἔοι ΘΟ Ώ688, “8079 
ἸΏ846. ΒΥ (}1}8 Βυτι Ὁ] 18πὶ ἰδ 8οὲ ἕογὶ ἃ (ἢ 9 αὐ ῤὶ- | Του δὶ 9 ΠῸ Ὥοσο ββουὶ ὅοθ.᾿ Οοιρ. ΗΘὉ. χ. 26. 
ἰπἀθ οἴ ἐδ0 [ηδηϊ19 ἰη Βοὶ 6865 ἰοναΓὰβ δίῃ ; θα} Εὸν ἰδ βίη οὔ 186 δὶ Ὦ-Ὀτίοδὶ ἃ Εἰ σι οΥ υἱοί τὰ 
τὺ 8 560 ἩΪ.δὺ' τηυϑύ βδῦθ Ὀθθη (ῃ6 ΟΟ0η86- γὃὁ8 δοιητηδη θα, δηὰ τἱῖϊ! ἃ ἰμχθον συλ), Ὁ6- 
4ᾳθ8668 ἰο {ἢ 9 Β'Π0Γ, ὁχοορέ ἴ0Γ ἰμ6 Ῥγορ᾿(ἰδἰΐυη  οδυ89 ἢ6 ““δἰπηοά ἰο (Βα συ }] οΥ̓͂ [Ὡ6 ῬΘΟΡ]6.᾽ 
(μαι 165 ἰη ΟἸιγὶδὺ 9 6808. ΟἿΪΥ ἕον ἐμ δίῃ οὔ 89 πβοὶο ρϑορὶθ δο] ]θοι ν ]Ὺ 

86 βγη οΟἤοτίη ἯΔ8 τοαυϊγοα. 8.0 1ὑ σηυδὲ ΟΥΟΡ 
ὯὍδθ τὶϊ ἢ ὑΠ|080 ἱπ Ῥοδίιἰομα οὗ ἱπβυθηοο δηὰ δὺ- 
(ΒΟΥ ; πο [ΠΟῪ 8ϊη, ὑπ} ἀτὰρ οἰδογβ ὙΠ 
ἰβοῖὰ ἰπίο συ ϊἶηε88. ΤΏΘΓΘ 8 ΘΥΘΡ ἃ Γδἀθγα], 
85 ῬἨ0]] 838 δὴ ἱπάϊγι 08] τοϊδιΐοα Ὀοίνγοθη Δἢ 
δὰ αοἀ, δηὰ ἰδουχὰ (ἰ6 Ἰδίιο Σ ἸΏΔΥ ἀοίογΐ 9 
8 ὅ.41 οοῃάξιΐοη, γοῖὶ ἷβ ᾿ἱπάϊνι ἀπ] τεϊδίλοη 
1ιβοὶ Υ ἰ8 Ἰδυ ον αδοοίεἀ ὉΥ δἰ ἐϑάογαὶ. 

ϑ΄)5 οὗἉ οπιΐϊδβίουι ἃ σζοζασγὰ θα 85 βίῃ θαυ} 
ΓΒ ἰμοδο οὗ δουρὶ ββί ῃ. 

Νο οἱο 8 8ο Βυπ Ὁ]9 ἐμαὶ ἢ} 6 Τῃη0 888 οὗ Ῥχορὶ- 
(ἰαιίου ἰ8 ποῖ ργονι ἀοὰ ἕον πὶ. “ὕηᾶον ἰδ9 160 
ἐδὶα σου]ὰ ΟὨΪΥ ὍΘ Βγπ)Ὁ 0] 5οὰ ὈΥ αἰίετηδιΐνθ οἵ- 
Τογίηχϑ οὗ ἀϊδογοοὶ ἀοζγθοβ, ϑυονίης ἔοσί ἢ (ἢ 6 
ἤἴγϑοῃθϑθϑ υπάονρ ἐδ αοδβροὶ οἵ {6 οὔον οὗ ἐδθ 
Ἡδίοσβ οἴ 11{8 (0 411 ἰμδὶ δὲ διἰδιϊγαί, 

ἩΟΜΙῚΈΕΤΙΟΑῚ, ΑΝ ῬῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΤῈο “ οχοοοάΐης δἰ αἴ688 οὗ βίη ᾽᾽ ἰδ ΒΒΟΤΤΩ 
ἦπ ΘΥ̓ΘΙῪ Ῥοβϑβϑὶ Ὁ]9 Βυτ 0110 8] ὙΔΥ ὮΥ (δα οὔθνίης. 
7 Βὲ8 ἰὼ ἰἴξ ποιείηρ οἵ (116 οἱ] οὗ ρσἰδάποδβα, οὐ (89 
Ζγωρσταηοο οὗ ἴγδηκίῃσθηδο; ἰὑ δ85 ποι ιΐης οὗἁ 
ζοδίνο 70Υ, οὐ οὗἨ σοτπιπιυπίοη οίνγθθι ἐδ ΜῸΟΓ- 
ΒΕΪΡΡΟΥ δῃηὰ ἀοἃ. Υοῖ ἀδνκ 88 ὑἰδ9 βῃδαον οὗ 
δἷῃ 8 ΒΘΡΟΌΥ ΒΏΟΝΩ (0 ὯΘ, ᾿ἴὸ ΔΡΡΌΘΒΙΒ οὗ 4] ο6- 
οδδίοῃδ ὙΠ ΤὩΏΔῺ ΟΟΙΠ6Β ἰπίο {6 ῬΥΘΒΘΏΟΘ οὗ 
αοά. ΤΠο βία οδονίηρ γαϑ Ῥγοδοιηϊϑα [00 “" {8:9 Ῥ60- 
Ῥίο, οὉ δ]ϊ {πῃ στοαὶ ζοϑιΐϊναὶϑ δηἃ ἀδγ8 οὗ ϑοϊϑιμη 
Θοηγοοδίϊΐου, οἡ ῬΆΒΒΟΥ͂ΘΡ, ἰδ Εοαβὲ οὗ Ὑ ϑοΐεδ, 
δυὰ ιμ6 Εθαδί οὗ ΤΑ ΟΣ μδοῖοθθ, οα ὑπὸ ῬΔΥ οἵ Μο- 
χροσὶδὶ, οα ἰδ γδί ἀδὺ οὗ {μ9 βδϑυϑῃί σροπί δ, 

Ἑ.--ΤΒΕΒΡΑΒΒ ΟΕΕΕΕΙΝΑΟΑΗ͂. 

σπαρϑ. Υ͂. 14-ΥἹ. 7. 

Νοτε.--ἴ ἰΠ6 ἀἰνίδίου οὗὁἩ Θμδρίοσϑ ἴῃ ὑπὸ Ηθῦγον ΒΙΌ]6 (18 δϑοίϊοῃ ἰδ τὶ ΚΟΥ δῖ ᾿ποϊαἀ θὰ ἴῃ ΟἿ ΔΡ. Υ. 

14.15 ΑΝ [}6 ΘῈ} βρδκὸ υπίο Μοροϑβ, βαγίπρ, 1 ἃ βοὰ] οοταμῖ ἃ ὕγθθραβϑ [(0 8 
ΤΟΙ], 8πα βἷη (του ἱρποόσδησα [᾿πδάἀνογίθηοοἶἾ ἴῃ [ἰαζίπρ ἔγοταἶ] [86 ΒΟΙΥ [ΠΐηρΒ 
οὗ [0 ΟΡ; {μθ Β6 ἀν ἢ Ὀτίηρ [ὉΓ Ϊ8 ἰγεβραθθ ὑπὸ [86 ΟΕ ἃ τὰ ΜΙ μουΐ 
ὈΙΟΠαΪΒἢ ουὐ οὗ (86 ἤοοῖκβ, τι [δοοογαϊηρ [05] [8 γ οϑεϊμηδίζομ Ὀγ 5.16 }κ6]8 οὗ βι 'νϑὺ, 

ΤΕΧΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 Ὑοτ. 16. Ὁ} ὈΡΌΓ. Το ποτὰ δοίης ἀιεγοπὲ ἴτοπι ἐμο ὈΣΡ δὺ ᾿ο ΦΌΘΒΕΙΥ τϑουστίης ἴῺ [88 Ομδρθος [ἢ ἃ Ἰδοῦ 
ΒΪςΑ φοῦδο, 1 ἴΘ Ὀοέΐζοῦ ἴο ΘΌδΏ ΚΘ [86 ἱγταποϊδοη. Οἰδογνσίθο οορεηεί μ δτοέρα ἰ6 ἃ ουὔδοίοοῖ κοοὰ ἱγδηδ᾽διίου, δ Ὁ πᾷ. 

μιοὰ ποεά δυυδοάΐοα [π 9 1466 οὗ δΘΟΙΘΟΥ͂ ΟΥ δίδα ἢ σομυογϑὰ Ὁ. ἐδο οτἰφίηαὶ, 

4 γετ, 16. 1203 -- (λσγουσὴὰ ὑπαδοετίεποο. 8.20 Νοίο 1 οἱ ἵν. 8. 

8 Υοτ. 16. 4.5 ΣΦ ῚΡ Ὁ α οὐπείγμοέίο ργαρηανο τ ἰακίπβ, οὐ ἀϊτοϊπδίης ἔγοτα {πὸ ΒΟΙ͂Υ ταΐπρ. 

4 γον, 1δ. 3. }3. ὟΒο Ῥτοροδιίοη οἴϑη 828 ἴδ: 6 δοῆϑὸ κίνϑι ἴῃ ἰδ Α, Ὗ οὐ Ὀαὶ ἀοοσγαΐπρ ἰο (88 ἴη ἴδο ποχὲ νοσὰ 

δπέ 00}06) Β6 6 Π|8 ΒΟΙΘ ἐδ Ὀδέϊοτ τοηδοσίης. Τῆο ονάθηϊ δοῆθο ἰ5 ἴθδὲ [6 σὰ ΜΔ ἰο Ὧθ οὗ ἃ οοΥίΔΪ ἢ γα], δῆ ἔδ|6 ψῶδ ὁ 

ὕο ἀοϊεττηϊ ϑὰ ὈΥ δὴ οαἰἰπιδιίου. Ὑῶιο τοδε τοι ἴοῦ 1ῃ 6 παγιὴ ἄοπο, τ ἢ [16 Θἀἀοὰ δ, '6 ῥτεδβου θὰ ἰῃ ἐδο 0] β ΥΟΣ.; 

δηὰ ἄοεα ποῖ σοΙΩ6 ἰῃἴο Υἱεῦν μβοτθ. Ὑμὸ Βδῦδ. ἴοχὶ ὑσόβοσυοθ ἴΠ6 οχϑοὶ ἔογτῃ οὗ ἰδο Πῦτγον, ναὶ 41} 86 διποίϑηϊ γοσβίοτδ, 

Ὑ8Π0 οπδορίης [80 ὥοσιο οὗ ἐχργοδείου, κί υϑ ἴδ βϑῃδθ αοοογίπρ (ο; [ΔΘΥ ἷδὸ ποφῖὶοοὶ ἰο ἰσαμδϊδίο [9 Ἷ -- δ γ. 



δ0 ΓΕΥΊΤΙΟΥΞ. 

16 δἵνον [89 βμοῖκοὶ οὗ (89 ββῃποίιῃ, [ῸὉΣ ἃ ἔγεβρδββ οὔδσίηρ ; δῃἃ ἢθ 988} τηρδαῖζο διωθπάς 
ἴον 186 Βασι (Βδὶ Βθ Βα ἀοπὸ [βἷπ ἐμαί ἢ6 δαί οοπεμ ὑ6 45] ἴῃ ἰμ6 ΒΟΙΥ (μίπρ, 
Δη 6}8}} δαα (86 Βὲῖ μαζὶ (βδγοῖο, δῃά γῖνο ἰξ υπίο [μ9 ρσίθϑέ : δῃὰ [86 ργὶοδί βιδὶ]} 
ΤΩΒΙΘ 8ῃ δίοποιγθηΐ [0 δἷπὶ τὺ ἢ [86 τϑηλ οὗὁ [86 ἔγεβραϑθ οἥοσίηρ, δὰ 1ΐ 88}8}} Ὀ6 
Τογρίνϑη ῖπι. 

1 Απά ἴξ8 βοὺ] βίη, δα οοϊησαἶ ΘΩΥ οὗἉ (μ686 ἰμΐηρα ψμϊοῖ τὸ Του] θη ἰο Ὀ6 ἀοηθ 
ὈΥ [86 οοματιδηαμπηθηίβ οὗ (6 0 ῈΡ; ἱπβουρὰ ΒΘ νιὶδὲ ἐξ ποί, γοῖ 18 Β6 συγ, δά 

18 584}} Ὀθδγ ἷ8 ἰηἰαυϊίγ. Απὰ μ6 588}8}} Ὀσιὴρς ἃ στα σϊβουξ Ὀ]ΘυϊΒἢ ουἱὐ οὗὁἨ 186 
Βοοῖς, νι [δοσογαϊηρ [05] ἰδ οδὑϊτλδίϊοη, ἔυς 8. ἴγοβρϑδθ οβδυϊηρ, υπίο {80 ρῥγίοβί : 
διηα {Π6 ρτγίοβί 8881} τη αϊκθ 8 δίομποιχθηῦ [0 δΐπι οοποογηΐηρ; Εἷθ Ἰρπόσγβηοθ [ηϑάνοῖ- 

19 ἰδῃοθ᾽ τυ ογοὶῃ ἢ6 ογτϑὰ δῃὰ πὶδὶ ἐξ ποῖ, δῃὰ 10 8.84}} Ὀ6 Τουχίνοη δἰπι. [0 ἰ8 8 {γ68- 
Ῥδδθ οἴδσϊηρ : 6 μαίδι οοσίδί ]Υ ἰγοβραββοα δρϑίηβί (9 [,ΟΕΡ. 

Ομαρ. ΥἹ. 1,2. Ανν ἴδο 10} βρβϑῖο υπίο Μοβοὶ, βαυίηρ, [{ ἃ βου] β'π, δῃα δοπιην 
8. ἰγέβραβϑθ [ἀ0 ἃ ἡ το] δραϊησί [89 [ζΧ0ῈΡ, δὰ 116 υπίο κἷβ ποῖ ρῇθουΓ, ἴῃ (ἢ [πὰ 
ἄδην ἴο 18 ποίσῃον [8615] Ὑ Β]Οἢ ττὰ8 ἀ6] γοσϑα Εἷπὶ ἴο Κθθρ, οὗ 'ῃ [6] Ο 8810 [0Γ 8 
Ρἰεαρθ᾽} οὐ ἱπ [οηιῖξ 18] 8 ἰδίπρ ἰβκϑη δΥΔΥ ΟΥ̓ Ὑ]Ο]θῃοθ, ΟΥ Βαίῃ ἀθοοϊνθὰ [0ρ- 

8. ῥγοββθα ) δἷβ ποιῇ οΟυ ; ΟΥἩ ὃδνο ἤουμπὰ ἰμδ ΒΟ} μγ88 ἰοϑί, δῃᾶ 1ἰδί δ σοῃσογπηρ 
τὺ [ἀφηϊοί 10] δῃα βτθαγοί ἢ ΓἈ]86}γ : ἴῃ ΔΗΥ͂ οὗὨ 8]} {πο80 [ῃδύ ἃ τϑη ἀοοίϊι, βἰ ππίηρ 

4 {μπογοὶῃ : ἔμθῃ 1Ὁ 8}}8}} Ὀ6, Ὀϑοδῦβο ἢθ διἢ βἰῃποὶ, δῃὰ ἷ8 
βίοσϑ {μαῦὺ πΆΪΟμ. 6 ὕοοῖς ὙἹΟΙΘΑ͂Υ ΔΑΥ, ΟΥ [89 {προ ὙΒΙΟΒ 

1, (δι μ6 8}8}} το- 
6 δαί ἀδοθὶ [Ὁ}}Ὁ 

[ορργϑββῖν 9] γ"] ροίίβθῃ, οὐ ἔμαὶ ψΒΙοὴ τα8 ἀδιἑγογοὰ ᾿ϊπὶ ἴο ΚΘορ, οὐ 186 ἰοδβί ἐδίηρ 
δ ψΙΟΒ ΒΘ θυπά, ΟΥ̓ 4}1 ἰμαὺ δρουΐ πβϊοῖ 6 Βα βνγοσῃ ΓΔ ]86}Υ ; Π6 8}18}} δύῃ σϑ- 

βίοτϑ ἴδ ἴῃ [89 ῥυποῖραὶ, δῃὰ 8..8}} δᾷᾳὰ [89 5} ρασί τόσ (μογοίο, απά ρὶγϑ ἱΐ ὑπίο 
6 Βἷπι ἴο σβοπι 11 Βρρογίδί οί, ἰῃ (86 ἀδγ οὗ δὶ8 

Ηἷβ ἔγοϑρδϑϑ οβδσϊπρ' υπΐο [6 ἴζ0ΒΕΡ, ἃ τὰπι ψὶπουὺ ὈΙΘμλϊβἢ ουὐ οὗ ἐδο Βοςοκ, της 
οὔσηι" Απὰ δα β}18}} 

7 σἰϊ [δοοογάϊηρ [05] ὑπ γ οβυ πλδ οη, ἴῸΓ 8. ἴγοβρδδβ οβοσίηρ, υπΐο [86 ργὶοβϑί : δῃὰ (16 
τὶοθὺ 58}8]] 9 8ὴ δίοῃοιηθαῦ [0 αἴπι Ὀϑίοσο [89 [Χ0Ὲ} : δά 10 88}} 06 ἔογρίνθη 
'πὶ 1ῸΣ δγίίηρ οὗ 811 (μαὺ ΒΘ Βαίδι! ἀοῃ6 ἴῃ ὑγεβραββίηρ ὑμογοίῃ. 

δ ον. 16. Το ἴο (Π6 ΟὨΪΥ ΡΪδορ ἴα ἴου. ἰῃ τ ϑοὰ ΩΓ 19 του δογοὰ ὈΥ ΔΩ οἵδμοσς νογὰ ἰ8δὴὴ δ ἰῃ 6.4. Υ͂. ΤῊ 

δουϊὰ ὑφ οομίοττοφᾷ ἰο ἐδ Ὁδα(6. 

4 ΟΒδρ. ΥἹ. ον. 2. 7ζ1[73 οσπδίττιοῦ ΜΠ 6 ἀουδῖο 3 οἵ [μ6 μοσβϑοῦ διὰ οἵ (89 (μη ᾳ, τα [0 θην ἃ ἔδίσις (0 δ βϑσβοῦ, 

Το ποτὰ τὴ6 809 ἰο ζΐζ (χίσ. 11, σίο.}, Ὀαὲ ἐδο οἴ ῦ τϑι δο τ β᾽ ΟΧΡΓΘΘΘΟΘ ΤΊΟΓΘ ΘΧΘΟΕΥ ἔδο Θ6Ώ90 Βοτο, διιὰ [5 8:0 τῶοτο υδαλὶ. 

Τ ΥαΣ, 3. ὋΣ ΠΊΣΩ ἸΝ - α ὑίωρ σίνεη ἐα γίοάρο, α Ῥαιον, ἀιδοτοῦς ἔτοῖὶ [9 ὑγιοαῖ 70,δὲ Ὀαΐοτο. ΤΌΘ οοηδίχιοίδοι ἰδ 

ψ ΠΣ 8.6 σασιο τριῦ, διὰ (5 αιιδἹοίσῃ 1 σχρσοθιοᾶ υίδοσξ ἴμο σροοίαὶ ἐγαυθιαιίου οἵ ἢ, δ ἐδιαὲ εἶ ἐα οἵ εἶνο Α, Υ͂. πρδῦ νο 
οσζαξ δά Γπγουκῃουῖ, 

δ γον. 2. ΟΣ Νἱξ, ἐο Ῥγέια, ἰο ὀχαϑένε, ὨΘΌΟΘ ἐσ ΟΡῬγοιβ. Α ὩΘῊ Τασὺ Ὀϑίης μοτο ἰπἰσοδαοοὰ {86 οοπείστιοσέίοι ΜΠ (89 

φατίδα οἵ ἃ διά, ΤΏ ἀοτίγοὰ ποῦῃ ὈΪΖΨ, τοῦ. 4, Ὀϑασϑ [δ βασῦ βϑῶβο -- ἐμαὶ πο Β μδ8 Ὀθαῶ ορργεξοίυοίψ οὐ ταί οά, 
Φ γος. δ. Ὑπὸ ον. ποτὰ τηοδυίης οἰἴποῖ σέοραο οἵ ἐγόϑράδο οἴ εγίπρ, ἰδ τιαγᾷ. οἵ ἴδ ΔΑ, Υ͂. [5 ΒΑΓ δοσυγαξο ἰη Ὑτηΐϊσς 

“ Ἠοῦ. ἢ [6 ἐδ οὗ δ[5 ἰχοῦρδδβε." 

ἘΧΈῈΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ,. 

ΤΏ ροποταὶ ἀϊδιϊηοίΐοι οὗ ἰ.6 ἐγϑβρδ88 ὕγοτη 
(80 βἰη οδενγίης ἢ 88 δγθδαὰγ Ὀθθ0} ρῬοϊπίθὰ ουΐ: ἰπῃ 
(80 ἰγοβρδεβ οὔογίηᾳς ἰμ9 ἰὰθ6 οὗ {π6 λαγπι 0176 
Ἧ8 ὨΙΟΓΤΟ Ὀγομιίηθηί, ἰῃ ἰδ ὁ βἷῃ οὔονίης (πδὶ οἵ 
{86 δἦμ οογτεηιϊεα, Αδοοτά [89 ἔχοδρδβδ οἵ- 
ζοτὶς τγὦ8 θυ }}} δοσοτηρδηϊθα ὈΥ̓͂ “’ΔΙΔΘΠ 5 ΤὉΓ 
[6 Βδτιη"" -- δ} (6 ἀου]ο {{{π6) οΐπ ες δἀἀοὰ 
85 ῬΘΏΔΙΥ. ἴπ 6880 (86 ῬΘΡΒΟΩ δρδίηϑι ΤΟΙΣ 
86 ΤΙΟΩ γὙῈῚ8 ἀ08η9 Ὑὃ8 δΊΤοδαὺ ἀοδὰ Ἡἱϊμουὶ 8 
᾿ἰ ϑῦδῃ ἰο γοσοΐγο ἐμ 6 σοτηρθηβδίΐοῃ, ὑπ 6 δ ὁπ 8 
δὰ ΡΘΠΏΔΙΥ ῬΟΓΘ ἰ0 Ὀ6 ρμεἰὰ ἰο ἰδ ῥγἱεβέ (Νυτ. 
γ. 8). ΤῺ σἰϊυδὶ ἀἰδογοὰ ἴῃ βουθσαὶ σοβρϑοίβ 
ἤγοιῃ ἰμδὲ οὗἩ (μ9 ἷῃ οδοσίηρ: ἰμθ Ὀϊοοὰ γγ88 
ἰγοδϊβὰ 48 ἰπ (89 Ὀυτηΐ δὰ ροϑοοὺ οδοσίημ; {116 
ΟΕΪΥ τὶοιΐπι Βόγο δονγοᾶὰ 8 δ σῶτι; ἔθ θγ0 ἮΝ 85 
Ο ατδαδιΐοη οἰἴμο ἰη (88 νἱοι πὶ οὐ ἐμ σχίίυ δὶ 
δοοοχάϊης ἰο (89 τδηὶς οὗ (86 οοποΣ; ΔῸΣ ἯΟΣΘ 

ΔῺΥ δ] ἰουπαϊΐγνο οἴὔονίηρβ διϊονγοα ἴῃ 6886 οἴ ρο- 
γοΥγ. 7189 Γϑδϑοῦ (0 11:0 1δ8ὲ ργουϊβίοη σγϑβυὶὶ8 
ὨΘΟΘΒΒΔΥΪ ἴγοτη (86 πδίυγα οὗ ἰδ οἴδεοτίηρ. 
ΕἸδονβογο τ͵ὸ δηὰ ἰ(Π6 5ϑῖηθ ἰγεοβθρῶβδ οθσὶηρ 
Ῥγοδβογί θὰ ἴοῦ Ὁποβ δι ἐν τῖτἢ ἃ δίανο (χὶσχ. 20- 
92), δῃηὰ ἰπ Ἰδίοσ ἰϊσ)ο5 οὔοσγοὰ Ὀγ 8056 ψ8ο, οἱ 
9 τοίαρη ἔγουῃ ἰδ6 σδρ Υγ, δα ἰδἰζθ δίγδθ 
πῖνε (ἔστ χ. 19); ἱμ9 δ8η186 Α͵8ο (ποῖ ἃ “"Β9- 
18}, 858 ἰῃ ἰδ9 Α. .) 18 σοι θὰ τὴ ἃ 
Βοιῃο τ δὶ αἰ ογοηί χἱ 8] οὁη οοοδβίοη οἵ ἀθοϊαγίηκς 
{89 οἱοδηϑίηρ οὗ 8 Ἰϑροσ (χὶν. 12, 21), διηὰ δ]80 
ὙΠ} ἃ τῆι οὐ ἃ γὸδὺ οἷὰ ΓὉΡ {Π|6 υἱοίϊ) 1Ώ 6889 
οὔυπίπἰθηιίομαὶ ἀθ98]οτηθοὶ ὈΥ ἃ ἀθδὰ ὈΟΑΥ͂ ἀυσίης 
ἃ Νασαγὶίθ τὸν (Νυπι. Υἱ. 9.-12). 

ΤΏγοΟΘ ΟΔ808 ΔΙῸ δροοϊβοὰ πῖον ἀθϑιηδηὰ ἃ 
ἰγοβρδβ8 οδογίηβ---ἰῃ 6 ὅγδί ὑνο δαυϊῃβ Γοίθγθῃοθ 
Ἰογὸ ἀϊγθοιγ ἰ0 ττοὴς ἀοηο ἰοτδιιὶβ Οαοὰ (Υ. 
16-.-19), δῃὰ ἐλ6 ἐμὲτὰ, ἱποϊυάϊῃς Βου τ) γαγίϑίδθα 
οἵ οὔθησο, Βα υΐηκ Τοίουθμ09 (0 ἩΓΟΏΚς ἀ020 ἰ0 τιθ8 
(νὶ. 2-7). 



ΟΗΑΡ. Υ͂. 14--ὉΥὔἹ. 1. δῖ 

γον. 14. Διεᾶ ῖδο ΤΖΟΞὮ δραδῖΐεο.--- Τὴ [0τ- 
ΣΘῸΪΔ ΤΥ 8 ΓΓΟΒὮ Θοτητηαῃϊοδίϊοη δηὰ ἀἶδί οὐἿγ 
Βορδζδίοβ ἐμθ ἰγοϑρδδβ οδὔουίη κς ἴσου [Π9 811} οἵἽον.- 
ἴπρ το 88 οοοσυρὶοα ἰδ τΠο0]9 οὗ [86 Ῥτονΐουϑ 
δοτητηυηϊοαίΐοη ἔσγοια ἷ'γν.1. Τὸ τοῖο δ οὗ ἰῃ9 
ἐγοδρδδβ οἶδοντίης 18 ποὶ, ΒΟΎΘΥΟΣ, οορἰδίηθαὰ ἴῃ 
ἐδ ῖ9 οοτουηυπ᾿οδιΐοι, Ὀυὺ ΟΥ̓ ἰδαΐ Ῥανὶ οὗ ἰξ γο- 
Ἰοιϊϊπρ ἰο ὙΣΟΏΒ ἀομα ἰονασγὰ Οοα. ἩΣΟΏρΒ 
ἄοῃο ἰονδτὰ τοϑῃ δῖὸ ἰμὸ 8760 οἵ 8 δορδσζδίθ 
δου ηΐοδίϊοι (Υἱ. 1-7). 

γον. 16.175. ΤῸ τϑθὶ οδϑὸ οὗ (δ ἰγϑβρϑδβδ 
οδεοσίηρ. 
ὲ γεν. 156. ῬΒτοῦΚΒ ἱπαάνοσζθῃοοθ, 85 ἷπ ἰν. 

, 18, 22. 
Σὰ τοϊείπρ ἔσο ἴ86 ΒΟΙ͂Υ ὉΒ1Ώ 88.---Εο9 

Τοχιίυδὶ μοί 8. Τὸ ΒΟΥ (Βίηρβ οσο {86 Βτεί- 
ἔτγα 8, εἰ{Π059, ΟΥ αἰ18 οὗ δὴν κί ηἃ οοπηθοιθα Ἡ1Ὲ 
4809 δοσυΐοο οὗ (δ δδῃοί ὉΔΙΥΥ ΟΥ (6 δυρροτνί οἴ [(8 
Ῥγϊοϑίβ, ὉΥ ἐμ τὶ οϊΪ ΐης οὔ Ὑδῖολ {μ9 ᾿οτὰ 18 
βαϊὰ ἰο βυϑδου 105β. Τῇ γοδιϊ ἰοῦ δὰ ῬϑηδΙΥ 
ΔΙΘ Τηθη(ἰοησὰ χχὶϊ. 14 τ οὰΐ ταϑαϊΐοι οὗὁὨ ἰδὲ 
οδονίηκς, τὶ ἢ 8 ῬΓΟδΟΡρΡοΒϑά. 
Α σϑῃι. --- ΤῊ)9 ᾿μΥδΥ Δ Ὁ]90 ἰγοϑρδβα οογίηρ 

(οχοορι ἰη (89 δροοΐΔ] ὁ8868 χὶν. 12; Ναπι. Υἱ. 12) 
ὙΞΙΟὮ ἀ068 ποὶ δὶ 8}1} ΔΡΡΘΔΡ πῃ (86 118ἱ οὗὨ Υυἱοίἑτωβ 
ἴον 186 βίῃ οἰογίηρ ἴῃ ἰγ. ]--ν. 18. 

Δοοοτσᾶΐξηᾳ ἴο ἴδ οδιϊπδῖζος.--,Ἔ86. Τοχί- 
τα] ποίο 4.---ΤῊο ῥγοποῦς τὴν τηυϑδὶ Ὀ6 σοπδίἀογοὰ 
88 Ὁδο0 ἱπηΡΘΥΒΟΏΒΙΪΥ; ΟΥ̓ ἱζ ἴὰ 06 ἰδ θ ἢ ῬΟΥΒΟη- 
4}1γ, ἐμοῖ ἴἰ 15 Δἀ ἀγοβδοὰ ἰο Μοβοϑδ, δῃὰ οὗ οὁουγσδϑ 
ἰο ΔΏΥ ὁΠ6 0 ἩΒοπὶ ἐπιΐ8 ἀυἱΥ Βιουϊὰ αἴ νυ 8 
Ὀοΐοπᾳ ἰπ δὲδ ΡΪδοθ. 
861. 914.--ΤῊο γυϊζ. δῇ ἃ ΤΏΔΩΥ Θοτοτηθηἑδίογα 

ἀπαογβίδπα ἰδ6 Ῥ]υγαὶ (0 βίδπὰ [ὉΣ ἐϊο, 88 [89 
Α. Υ. ιδ8 ὀχρί δ᾽ ποὰ {μ6 ρἴυγαὶ ἰπ Ἐξεὶς. χὶνὶὶ. 18 ; 
ΟΠ ΠΟΓΒ, 88 ΑΘ: ΕΣγα, ΑΑΥὈδηοϊ, εἰς., πη ογδίδηὰ 
τ 1.88 ἀφ δη 6} 85 τηοδοΐϊηβ δὶ 1οδδὶ {ῸπῸ β  οἷαἾ8. 
Τμὸ ποίΐοῃ οἵ Ο6}}}6 (Ὁ. 478) δηὰ Κοὶϊ (ἐπ ἰοο.) 
86. 1π20 τὰ]πὸ οὗ ἐπ σϑῃὶ 88 ῬυΣΡΟΒΟΙΥ 16 ἰπ- 
ἀεβδηίϊο, (Βαὶ (ποτα ταὶ 06 τοοπὶ ἴο ὙΔΥΥ 1 80- 
οοτγάϊος ἰο ἐμ6 σταυϊίν οὗ {9 ἰγεβραϑδ8, δ᾽ βουσὶ 
δἀγοοδίοἀ Υ Μ|ο Δοὶϊ8 (Ατί. 244), 18 οἰ θα ΥΪῪ 
ΜΤΟΏΚ. [{ 18 ορροβοὰ (ἰο ἐδὸ υπάδηγοηίδὶ ἰά 68 
οὗ Δ]}} βδουϊ ὅσο, υἱοῖς ὀχοϊυὰθ8 δ οὗ ΘοΥσοϊ αἰ ΐο ; 
διὰ ἰδ ΘΗ ΓΙ ΓΟΙΪΥ ὩΠΏΘΟΘΒΒΆΤΥ, δη06 (Π:8 ΘΟ ΡΘΏΒΔ- 
(ἰοῦ διὰ ἔογίοϊ (νοῦ 16) ΓΘ κορδσδίε!υ σὸ- 
ᾳυϊτοά, ἩΜογθουον, ἰδ 9 γδυί δι ἱοῦ ἰἢ (86 τ] οὗ 
(80 γϑῖι τουϊὰ ὈΘ ΥΘΥῪ 58128}} ἰῃ σοι ρατίβου ᾿ (ἢ 
πὸ γνατίαιἷοα ἴῃ ἰσοβϑρϑ8808. Τὴ ἰοχὶ νὰ8 ἴη- 
ἰεπαοθά ἰο χ {πὸ Ἰονγοδί ᾿ἰτηϊῦ οὗ 186 νδῖυϑ οὗ ἃ 
Σδὰ ἰδὲ οουϊὰ ὃθ 8] ονοὰ, δὰ ἐπ 6 οϑίϊπχδὶ 'ο ἢ 
Ὑ85 (ὉΣ (80 ΡΌΤΡΟΒΟ οἵ ἀοιοταἑπἰηρ οί Β6 
6810 ὍΡ ἰο 11:0 διαπάασὰ. “Τὸ ΡΪ.1γ8] 18 Ὁ] δὶ ΠΥ 
(ὁ Ὀ6 ππαεογδίοοα 88 τηθϑηΐηρ ὑννὸ 886 Κ6}8, ΟΓ δὶ 
Ἰεδϑί ὑπο 8.16}. 6]8.᾽" Κποῦδοὶ. 
ΒδΪς 61 οὐ ἴ80 αποῖθδσυ..---8Ῥ600 Εχ. χσσ. 

18; χχχυὶ!ὶ. 24, εἰο. 
ψγεσ. 16, Δπᾶ 86 584]} τα αἷἶσθ δζῆθῃᾶε..--- ες. 

8}}4}} κῖνο (0 δτβί.ἴγι 8 οσ Ε{π98, ΟΥ ἩΒΔΙΘΥΟΥ 
Βο δὰ τὶ} 6] ΟΥ ἰα]κο ἥγοιῃ δδαογοὰ ἀι68, ον ἐΐβ 
γ8]10 9. ΔῃηᾶδΒ88}} ἀδᾶ ἴδο δ(Ὦ ρατὶ ἰΒοσοῖο 
88 ἃ ῬΟΠΑΙΙΥ ΟΥ (οτίεϊ!.---Τ οἀοτεί Ὦθγ9 γϑῖογ ἰῸ 
180 ΘΧΔΙΡ]9 οὗ Ζαοοπουβ. ΤῈ6 ᾿υδι1ο06 οὔ δαοῖ δά- 
αἀἰείοπδὶ ραγτοθηῖΐ 18 ΘΥΟΥΥ Βογο τϑοορβηϊξοὰ ἴῃ {89 
ΗΘΌΤΣΟΥ δηὰ αἱ] οἵ ον Ια. [{ ἰδ 'ῃ {ι18, δ οὶ 
ἴπ (88 σϑω, {ἰγαΐ {8:9 ῬΡΘΏΔΙΙΥ ἰδ Ργορονίϊοπϑά ἰο {πὸ 
οἴοῃοο. Τμῖ5 βαυΐϊπρ Ὀ66ῃ ἄοπῃο, δὰ τορδνρδιΐοη 
τηδάθ, ὑπὸ, νῖζἢ (ἢ 0 τὰ, ἴ86 ὑσίϑαϊς 8}8}} 
ἔλΑΪΚΘ εἰ αἰοσθθηϊ, 

θὰ ἰδ χσἱίυδὶ οὗ {818 δδοσ1ῆο9 806 Υἱὶ. 1-6. 

ΨοΣΒ. 17-19. ΤΊ9 δοσομπὰ 6886 οὗ ἐδ ἔγϑθρϑ8ϑ 
οὔοτνίης. 

ΤῊΐδ βοοομἃ οὐδ ῬΧΓΟΌΔΟΪΥ ἀἰδεγοὰ ἵγοτα (δ 9 
ἢγβί 89 δἷῃβ οὐ οι ἰβδῖο αἰ Ὁ ὕγοσω ἰΐο80 οὗ 
ομἱβοίοῃ. Τ89 ζοτγιαῦΐα ὈΥ Ὑΐοῖι {110 ἐἰγοθΡρ 888 18 
οχργοαβοὰ ἰβ δυδδίϑης 8} (ἢ 9 δαῖηδ γ8 ἴῃ ἵν. 22 
δὰ 27 ἰπ χορασζὰ ἰὸ ἰδ βίη ἰο Ὀ6 ὀοχρίαἰϑὰ ὉΥ (89 
βἷο οἴὔογτίηξ. ΕἼΟΤα 18 οοῃηοοίΐοη, Δηὰ ἔγοιι ἐἰ8 
Ῥοΐης οχρίδἰϑαὰ ὉΥ (δ ὑγοδϑρβ88 οὔογίηρ, ἰἰ 8 ΒὺΡ- 
βουβοὶ ἴο ᾿ποϊυὰο 4}} (:ο86 ἰγδηβ τ βϑ᾽ ΟῺΒ διχαϊηϑὶ 
(Π9 ἐμϑοογδίΐο ἰαὰτν δῖοι. οου]Ἱὰ Ὀθ σοϊηροηῃδαὶοα 
ΟΥ̓͂ ΣΩΟΏΘΥ͂ ΟΥ ΟΥΒΟΡ Ῥαγιηθῃί; γοὶ ἰπ ὑμ8 0886 
ΔΊΟΏΘ ΠΟ πηθη 108} 8 τἸη8ὰθ οὗ δοτηροηδβδίΐοη, ῬΔΡΕΥ͂ 
ὈθοδΌδΟ ἐξ νδ8 ουὐϊάθηΐ ἔγοια ἰδ ζοσοχοίΐηρς [δ δὲ 
ἶς τὰβ σοαυϊγοὰ ὙΒβοὰ ἰξ οουἹἱὰ Ὀθ κίνθη, δὰ 
ῬΒΡΕΥ Ὀθοδυδβο ἐΐ ἱποϊυἀοα 4180 ὁ4898 ἰῃ πμὶσὮ 
ῬοουΒΐΔΥΥ οοτηροηδβδίΐοι οου]ὰ ποὺ ὃ6 ρίνοι, Ὀσπὲ 
Ῥυμἰβητηθεὶ τηυδί Ὀ6 ἰπδ᾽οοα ἔῃ Βοτῃθ Οὐ ἯΔΥ. 
(8εο χίχ. 20.) 1δῆᾳ6, ΒοΘΥΟΓ, Ὀτρο8 (μδὲ ἐμ 8 
οὔ βϑίοῃ 18 ἃ δβουίουβ αἰ ΒΠΟΌΪΥ δραϊπϑὲ (86 Ὑἱ᾽ 9} 
οὗ 09 ὑγοβϑρδδθ οἴονυϊηρ πιο ᾽88 Ὦσθγο Ὀ60Ὲ 
εἰνσοῃ. Ηθ Ὀοῃδίονβ ἰμδὲ ἐμ ἰσᾶραβϑβ οὔοσίῃρ 
ΤοἸδίοβ ἰο ραγίϊείραίίοη ἴῃ κυΐ!ὺ ἴῃ σοη γδαϊ δι η6- 
ἐἰοῃ ἰο 8 ογίσίπαῦ οἴὔξδῃοθ, δηὰ (ἢ η}.8 [18 8 ἴὩ. 
ἀϊοσαίοα Υ (6 ἀεδογί ἰΐοι οὗὨ (686 5 ΠΒ 8ἃ8 ““ Βὶ 8 
οὗ ἱζῃοσδηοθ. ΗθΒΑΥΘ “{δ|680 Β[ 8 Οὗ ᾿ΖΏΟΣΘΠΟΘ 
ὈεΪοΩκ Βρθοὶ β081}Υ ἴο {πὸ σαί οῦῪ οὔ μασι οἱραίϊοῃ 
ἴῃ κι." [τουδὶ δ6 ΣΘΙηθὈοΓοά, ον τον, ἰμδὲ 
αἰΐ Β'ῃ ἴὉΣ ἩΟὮ ΔῺΥ ΟἸΟΥΪΏΣ γ͵ὸ8 δ᾽ οσοὰ 7079 
“8108 οὗἨὨ ἐχῃπογαῦοθ,᾽ ΟΥ̓ ΤΑΙΒΟΡ οὗ ἰηδάνοσχίθῃσθ, 

ΥΙ. 1-1. Ὑπὸ ἰὑμγὰ σδδθὸ οὗ ἰμὩ9 ἐσγϑϑρϑϑβδ 
οἴἶονίης. 
τοι 86 ἔογηυἶΐ οὗ υὸΡ. 1 ἐπῖβ ΘΡῬΘδιϑ 88 8 

δΒορατδὶο αἀἰνίηθ δοϊισουῃ᾽ οδιΐοι, ὁ δοοουηΐ οΥ͂ 
(80 ἀἰδοτοιὶ οἰ δυδοίοῦ οὗ {μ9 β'η8 θῃηυμιοσγαίϑα, 
ΑἸ! αδἷὰ ἱβ ἱπάθοά δραϊποὶ ἀοὐ, γοῖί ἐΐο86 τπὶσἢ 
ΤοΊ]ονν θεϊου κα ἰο (π δὲ ο1688 οὐ ΟΥ̓ ΘΏ098 δραϊηδὶ Ηΐπ 
Ὑ1ῸΝ 4180 ΟΣ ΠΔΤΙι ἰ0 ΙΏ6Η. 

Τ8ο ὅτγϑιὶ ἐδ γθθ γογ808 ΘοΟμπ δ᾽ 8Δὴ ΘουΤ ΟΥ̓Δ ΪοΏ 
οὔ δβρεοϊβο Ἡσγοῦρδβ; ΥΕΙΒ. 4 δηὰ ὅ Ῥχουὴ!ὰθ ὉΣ 
δΙΏΘΩὯδ 70. (86 δ ἄοπθ τΠῚῚ (6 δἀὰἀεά ρο- 
ΠΑ] Υ; δῃὰ γοσβ. ὁ δῃαὰ 7 [ὉΣ δίιοποιηθη Ὁ πη 8}8 
οὗ ἰδ9 ἰγοβρδδβ οἴογίΐης. Τα δοτητηυϊσαίΐ ἢ, 
ΒΘΔΓΒ ἰμ6 Ξ8η6 χοϊαϊΐοα ἰ0 μο Τοσοροίης Ὑδίοδ 
Υ. 1-18 6878 ἰ0 ΘἾΔΡ. ἰγ. 

γεν. 2. 7 ἃ τλδβ ὅϑηυ ἴο ἷα ποῖρβῦοσ 
ἴδαῖ ὙὙΠ1ῸΒ τᾶ ἀοϊὶνοσοᾶ ΡΜ ἢ 

ΔΘ 8 ἃ ἀοροπὶί, ἃ ὑδβίης θηἰτυδίοα ἐἰο Ὧθ ἱκορέ. 
δίῃ ἰὴ (118 0889 του ἃ οομδὶϑὶ οἰι ποῦ πῃ ἀθηγίης 
86 γοοοϊγίηρ ἰΐ δὖ 811, ΟΣ ἀθηγίῃρ ἰπδὶ ὃ νδδ σο- 
οοἰνοὰ ἰῃ ἰγαβί, ον τοδί ης ἰο Τοδίογθ ἰὐ. 

ΑΔ. ρΡι:ϑᾶκο.---Τ 18 αἰ οτβ ἔγοια (δ ΤΟΥΠΙΟΡ ἷἰπ 
οί Ὀοΐης Β᾽ ΠΡ] ἃ ἰσυβί, θαὶ ἃ βοουγὶγ, 8 ῬΡΒΝΏ. 
1ι 18 ποῖ βορδυδίοἷυ χηϑηιϊοηϑα ἰπ τον. 4. 

γον. 8. Εἰνσϑασϑῖδ 1[4160]γ.-- θη Βο ἀθη 68 
ἰδ ΒΘ .:88 [ουπὰ 8 Ἰοβὶ ἐδίης, δπὰ ἐβ ρυΐ ὅροι 

μὲ οδίβ, ΒΘ βιθασβ ἰο. μἰ8 19, Ἴρσζ Ὁ. ΤΕῖ5 
ζ4180 ΒΓΘΑΣΪ σ᾽ ΤΟΐΈΓΒ 8180 ἰ0 8}} {86 ὙΤΟΏ (8 ΤΏ6}- 
υἱοηθὰ Ὀοίογο, δηὰ ἰἰὸ συν οὗἨ (ἰδ ἔδ᾽89 οδἰδὰ, 
δἀὐάοὰ ἰο ἐπ Ὑτοὴς ἀοηο, Ὀγΐησ8 (86 οὔἴβηοθ ἱπίο 
(9 σαἰ ΘΖΟΣΥ οὗ 508 δρδίηβιὶ (πο Τωογσὰ. 

γον. δ. Σὰ [89 ὅδγν οὗ Βὲδ ἴσϑδρϑδα οἴΐϊοσϊῃ κα. 
-- ΤῊ διπθηὰβ [Ὁ 6 ΤΟΣ ἀοη0 τὰῶ8 ἰο ὃΘ 
Ἰηδὰθ ἰο {86 Ρϑύβοι Ἡγοηρθὰ δὲ (86 δϑδῖὴθ {ἶπ9 
ἐδαῖ ὑη0 οὔθη ον δουρί (Βὸ ἀϊνὶηθ ζογρίνυθῃθ88. 
ΤῺΘ ῬΘΏΔΙΥ [00 ἐδ0 πττοὺς δηὰ ἐμο γχὶιυδ] οὗ ἐμθ 
οὔστγίης 8.6 ὑΐ6 ΒΔΙΏ26 85 ἰῃ ΘὮΔΡ. Υ. 

ΙῺ Εχ. χχἰϊ. 1-9 ὁ δοσίοδϑ οὔ ὙΓΟΏ ΔΒ 18 ΘΩΣΩθ- 
ταϊϑα τῦολ ᾿ἶκθ 8080 Βοσὸ ταοπιἱοποα πὶϊμ ἰλ9 



δ, ΤΕΥΤΙΤΙΟΌΗ. 

οηθταὶ ἰδ ἰμδὲ ὑμο τεδιϊίαϊοη ββουϊὰ Ὀ6 ἀου- 

819 (γτοσβ. 4, 9), παῖ] μὰ ρασιϊσαϊδν ο8808 ἰΐ Το86 
" [0 ἔουτν δπὰ ἔνο-[οΪά. ΤῸ ἀϊδίιϊαοιΐοι οί ΘΘΏ 

18:9 ῬΘΏΔΙΥ 85 φίνοη {8976 δῃηὰ δθγθ ΔρΡροδτβ ἰο 

119 ἰὰ (μὸ ζδοὶ ἰδδὲ ἔμπϑγο 86 οὔϑθη ον γγῶϑ ΟὨΪΥῪ 
Ὀχουρμέ (ο ΔῺΥ γτοϑι αἰ οῦ ὉΥ͂ ἃ ΘΟὨΥΪοἰ 0 “ 86- 
ἴοτο ἴδ6 υάεδβ᾽᾽ (τον. 9); τΔῚϊΘ Βογθ, δ᾽ Βουσὰ 
ἐς ἰδ ποῖ ἀἰϊθιϊηοί Υ 80 ἀοοϊδγοὰ γοί, ΘΥ̓ΘΣῪ (δἱηρ 
ἐπ ρ] 165 (μδὲ (μ9 δοϊκπον᾽οἀριιθαί οἵ (9 τγοῖς 
ἦθ γο]Ϊυηίαυγ. ΤΆΘΥΟ ἰδ ΠΟ πιοηίΐοη οὗ σοηγϊοίίοα, 
διὰ (86 ὙΒοῖο οουποοιΐοι ὧ8 ὙΠ δἷπθ οὗὨ ἱπδά- 
γογίθποθ οὐ ἐϊωρυΐδο νοῦ τοῦθ οἴου νδγὰδ 80- 
Κηονοάχοα, δηὰ ἴου Ὑδὶονβ ἔοι γϑηθ88 ὙΓΜΔ8Β 
βουλαί ὉΥ δ οἴδοπάθε. 

ὉΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΉΙΟΑΙ, 

1. Ῥτοαι ἐπ ἰδ οἴ (Π6 ἰγοβρδϑδ οὔοσγίης ἰΐ ἐδ 
οἶθδν (μα σαὶ δ ποὺ τϑυλοῦοι ὈῪ {86 [2679 δοί 
οἵ οοτηροηδβδαίίοη (πῖϊ ἢ ΡΘΏΔΙΟΥ δα θά) ἔον (89 
Βδύπὶ ἀοηθ; ποῖ, 05 (80 ΟΡ παπᾶ, οουϊὰ δὴ 
δἰοπθαιοαΐ ὍΘ οδοτοί ζοῦν ἰμαὶ κυϊ]ὲ ἀπε] βαοῖὶ 
δοτηροηδίΐοη δὰ Ὀ66} τη δάθ. Ηθγα ἃγὸ Ὀσοῦυσαὶ 
ουξ ἐμ ὑπο ρυίποὶρ]θ8 οι ΘΥΟΓΥ ΠΟΤ, πθὰοΥ 
ἐμοὸ οἷά δὰ 9 ποῖν ἀϊδροηῃδβδίϊοη δ᾽ ἶϊκο, δθ δοῃ- 
οογῃοὰ ἱἰὰ ἰδ9 ζογρίνθηθϑθ οὗἠ ἰγβδηδβγθδδι οΏ. 
Τμοτο τποσδέ Ὀ6 Ὀοίδ {μ0 ἀο5ῖγ0, 88. 88 Ῥοδαὶ ὉΪ6, 
ἰο τηᾶῖζὸ διηθηὰβ ἔον (0 Βαστὰ ἀ0η6: δηὰ ἰδογο 
τουδὲ Ὀ0 8180 ἰδ Βδουὶθοο αἰγί οἷ } ἀρροϊοίεα ΓὉΓΡ 
“(6 σογουίης᾽" οὗ ἰ0 δίῃ. Νοίίδον οὗ ἰ8.:689 Θϑἢ 
ΔΥΑΙ δἱοπο, Ὀθοδῦβθ ὈΟΐὰ 8.0 οδδθηίίδὶ ἰο ἐδαὶ 
βἰδίϑ οἵ Βο]πθ88, ἰμδὶ οΘοπαυοδὲ ΟΥ̓ΘΥ ἐΐ6 ΟΥ̓], ὉΥ 
ΓΘ 8Δ]0η6 πηδὰ ο8 ὯΘ δὶ ὁη6 ἩΪΐ ἀαοὰ. ΤῈ 
Βαογίβοο οἵ Ομ τὶϑίὶ ἰ5 8]}}-δυδοϊθαὶ ὕον [89 Ζοτχῖὶγο- 
Ὧ688 οὗ Βἷα: Ὀυΐ (110 Β'ΠΘΙ οΔΏ ΟἾΪΥ δυϑὶϊ "ἷτ- 
Β0]7 οὗ 15 Ὀορηοδὲδ νοη, ΟὨχὶδὲ- 1 κ6, ἢ6 ἐπ) 56] 7 
ΒΘΘΚ5 ἰ0 ΘΟΠΑ 06 (86 ΟΥ̓Ϊ]. 

11. Του ἀοῃθ ἰο τηδῃ ἰδ ἰἰβο 7 εἷα δρδαϊηδί 
αοά. [ἐ 18 ᾿τροβϑὶ 016 ὑο δοραγαὶθ {80 οοϊδιηδπὰ 
ἐο ον αοἂ ἥτοαιι (μὲ οὗ Ἰονΐῃ ς ΟὟΥ ποῖ ΕΌΟΥ δ᾽8ο. 
1 7)ο. 1ἰϊ. 20, 21. 

11Π|. Ιῃ {πο89 βἷπβ διζαϊηδὶ οἰβόσῦα (0. Ἡδὶοῖ 
δἱοποπιθηὶ γγ88 ρσγουϊάϑα ἴῃ ἰδ ἰγθϑρδβϑ οἴοσίης, 
(860 ψ88 ὑπ: Δ Ἰ0η 8] δὶ οὗ ἃ ἴδ]80 οδίῃη. ΤῈ18 
88 ΘΟΥΔΙΠΙΥ ἃ ΠΟΤ] οἴἶοθηοθ6--- δίη ἴῃ (89 [0}} 
δοΏ890 οὗ ἱμὸ ποτὰ, [Ι͂ἢ τίον οἵ (μἷϑ, ἐΐ 18 ἱπιρο8- 
δἰ Ὁ]9 ἰο Ἰοοῖς αροῦ ἐδ9 οδθηϑοδθ 707 ΜΔ]ΟῺΩ δβϑοσὶ- 
8685 ὙΟΥΘ δΔρΡΡοϊεαιθα 88 2679 ΘΟΣΘΙΔΟὨἶαΐ ΟΥ 860- 
ογαιΐϊο οὔδθηοθθ. ΤΈΘΥ͂ ΘΥΟΣΥΝΘΤΘ ΘΡΡΘΔΡ 88 
ἐγὰθ βίῃδ, τηοσαὶ ὑγδηββυοδδί οΏ 5, Θη ἐπῖ8 15 τοδί 
ΟἸΘΒΥΪΥ δον ὉΥ ἱποϊυάϊης (0 ζα 189 οδί ἃ δισοῃς 
(861. 

ἨΟΜΙΖΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ΤΈοΡο ἰδ πὸ ἐσ Γοροηίϑησθα ΚὉΓ ἩΤΟΩ ἄοπο ἰο 
τ ἩΒΙΟὮ ἰ6 ποὺ δοδοιυρδηΐοὰ ὉΥ σχοβιϊπἰϊοι----- 
διὰ ΠΟη6 (07 Βαυΐηρ ἰδίκοι ὕγοι ἐμ ἐμ ζα οὗ δ 9 
Τογᾶ, ον ἕοσ. βανϊῃρ αὶ] ἰο αἷνϑ 61} ἐμαὶ βῃου]ὰ 
ᾶῦο Ὀθ6Ὲ αἴγοη ἰο Ηΐη;), ὀχοορὶ ἰῃ τοϑίοσίηνρ ἰΐ ἐπ 
οΟΥ̓ΟΣ ον Το ϑΌΣο; γοί 119 (ΠΪ5 ΤΠΔῪ ΔΘ 
διροπὰβ ἴογ {86 λάγηὶ ἄοπο, ἴον χἰ γθ ἢ 655 οὗὨ ἰδ6 δίπ 
τουϑῖ 8(}}} Ὀ6 δουρδέ του ἢ Ῥτορ ἰδιΐοη. 

ἴῃ 189 ἔγϑβρδϑδ οδεγίης ὑμ9 στ] οὗ "9 δ]οοὰ 
γγ88 1κὸ {μδί οὗ (ῃὨ Ὀυτηΐ ΟΥ (86 Ῥ68ο6 οεγίϑ--- 
Ἰηΐοσίοσ ἰο ἰμαὶ οὗ ἰδ κἷη οδογίης. ΤὨΐδ Δ] 08 
ἰδοὺ πλ1]9 τοὺς πυυδί οὗ ποσαοβϑὶ(ν ἰηγοῖνο δίῃ, 
γοί ἐξ ἀοδβ ποί, ἱπ ἐἰδεῖζ δοηβὶ ἀϑγϑά, βιδηὰ οὐ {88 
ΒΔΙῚ0 ΤΟΟ(ἾῺ(; 88 βἷη; (89 τρογαὶ οἱ θταοηΐ ἰὼ (ΓΘη8- 
Ετοϑαδίΐοῃ ἷἰβ αἰναγϑ (86 ΙΏΟΓῸ ἱπιροτίδηί. ΟἿθ 
σδημοὺ ἱπάοϑὰ ΣΘΔΙΪΥ οὔοηά διχαϊηδὲ δὴ Ἡϊίμους 
8180 οἴη ϊηρ δζαϊηδί ἀοὰ; γοί (9 οἴἴθησο νΒϊσἢ 
88 αοάἂ ἀΐγϑοι! ἴον 18 οὐ͵οοϊϊνο ροΐαὶ τουϑὲ 505" 
ΟΟΒΒΔΙΪΥ ὯὍῸ ΙΏΟΓΘ δΕγοΌΒ, δίῃσο ἰὑ ἰηγοῖγεβ 8, 
ἄοφοροσ ἰογέ ἰδ ἐμαὶ ποι ἰδ ἀϊγοοιθὰ ΟὨΪΥ͂ 
δααίηϑέ το δΏ. 
Το βίη οδουίπ γγ͵β ᾿Ἰοδβθηϑὰ ὉΥ ϑοοεβαῖτθ 

δίδικοβ [ὉΓ [89 ῬΟΟΥ, δβῃἃ ἰδ ΥΟΣΥ ΡοοΟΥ, (μα ἱξ 
τοὶ Ὀ6 Ὁτουρδὶ πὶ πη (ἢ 9 ΣοΔοῖ οὗ Δ]}; 70 ̓ 8}} 
τηῦσϑὲ δδᾶγο Ὀχορ  ἐἰδιϊοι ΥὉΣ βὶῃ ; Ὀαὶ ἐδ0 ἰγεβρϑεβ 
οἴὔδογίπξ 8 πηνονίοα, (ἢ 9 δδηθ [Ὁ 41}; Ὀθοδῦδθ 
1 ὁὴ9 σδηηοῦ πιδ,κ9 διηθῃ δ ἴον (89 πτοπρ δοὸ 88 
ἄοπο, ἰξ τηυδὶ 6 οὐ Δἴ0;:9,---δὴ ἱπίοτγίον αἱ ο8Σ-- 
ποὶ δοὶ (Βίηρδ σὶ χμί, 

Ὑ τοῦς, ᾿ἰκκὸ δίῃ, ΤΏΔΥ 6 οοτπΐ ἐοὰ ἱπτοῦ 
ἰπδάγοτίθοοθ. 3411} 1ὲ τηυϑὺ Ὀ6 δίοποάα ἴογυ. αοο 
ἰπιθηϊ: 0.8 ἘΜ] ηοἱ τοραὶν 6 ὙΤΟΏΚ. 

Εον βἷηῃ ἀοπθ “νὶϊ 8 εἰσι παπᾶ, ρῬτοδοτορ- 
ἰοῦ, ἢ0 Ββογὶθοθ γ͵δὁ8 Ῥσουϊ θᾶ, Ὀθοδῦϑο ἐδ9 
οἴὔοηάον ἀ6᾽ θοταίθὶν δαὶ ἰπιβοὶζ Σὰ ὁρροβί (οι ἴο 
Θοὰ; δαὶ ον οἴὔδηοθδ δαὶ πϑί ᾿δῇ, βυσῖ 88 ἐδ οϑθ 
δοΡΘ οουϊιοτδίδα, βοα οὗ Ἡδίος τηυδὲ το ΌσθΘπ 
ἄοπθ ἀρ] Ὀογδίοϊγυ, ἃ βου ῆοθ 18 δ᾽ ον, Ὀθοϑ86 
ΟΥ̓ΘΏ δύοὶ ἰπἰοοἰϊοηδὶ ὙΤΟΩΩΒ ἀο ποὶ οοπείϊἰυθ 
86 δδοιὴὼθ αἰϊ τὰ οὗὨ ορροδίιΐοῃ ἰο ἀοά. ΤΟΥ 
ΤΏΔΥ ὃῦὉ9 ἀοπο, ἱβγου χὰ ΡΔββΊο ΟΥ οογοιουδη6δδ, 
πὶ ουὶ γτοδοϑοίΐϊοη ὕροῖ (ἘΠ ΟἿΣ ΠΟΤ] Ὀεοδγίη ρα. 
ΤὨοΥοΐοσο, οα γερθηίδῃοσο, τοδιϊυἱΐοι, δὰ ῥγορὲ- 
ἰἰδίϊοι, ΠΟΥ ΤΩΔῪ Ὅ6 Τοταίγοῃ. 

Οτΐκου δρρὶΐοβ ὑπὸ ἴδ οὗ ἰγοαρδβδθ ἴῃ δυλέσαοῖ- 
ἷπς ἴτοπι βδογοὰ ἰπΐηρβ ἰο ὑπὸ ἔα} 655 ΓῸ6- 
ᾳυϊνοὰ οὗ (6 Οδσί δι δα τοϊηϊδίοῦ ἴῃ τορασὰ ἰοὸ 
εἰἴϊ8. ἴον ΒΟΙΥ 808 σομητἰἰοὰ ἰο Ηἷβ ἰγτυβί; διὰ 
ἰδοὴ ἔαγίμον ἰο ἰμ9 οδτίηρ οὗ Οοα᾽ 8 νογὰ 85 8, 
βαογοὰ καἰζίι, ζογ (89 080 οὗἨ νι ϊο τηϑη ΓΘ ΤῸ- 
ΒΡΟΒΔ1Ὁ]6, δηὰ 70. [86 ταΐδυ80 οὗ ἩΔΙοὰ (Π6Υ Ὀ6- 
θοτλ9 κυ! γ. 



ΟΕΑΡ. ΥἹ. 8---ΥὯἯἮῃἱ. 88, δᾶ 

ΞΕΟΟΝΌ ΞΕΟΤῚΊΟΝ. 

δροοῖαϊ ᾿πσϊστοϊίοηα ΟὨΙΘΗ͂Υ ἔοσς ἴ86 Ῥχίθαϊδ. 

σπΑ». ΥΙ. 8-.-ΥἢΠ. 88. 

“δἰοαπδρες δαιγίβεὶαί Κὐίεε μα Ζοιεκείσε---εεῤεεία ἐν οὐ ἐδε Ῥγέεεέ:.“ΞΊΊΑΝΟΕ. 

Α.--ἘΡ0Ὲ ΒΟΒΝΊ ΟΕΕΕΒΙΝΟΒ. 

ΟἘΑ». ΥἹἱ. 8-18. 

8,39 Απᾶ (9 Τ.0Ὲ} βραῖθ υπίο Μοβοϑ, βαγίηρ, Οὐτωπιβπᾶὶ ἀατομ δηα ᾿ΐβ ΒΟΠΒ, βΑ Υ- 
ἱπρ, ΤῊΐΒ ἐθ [Π6 ]ὰνν οὗὁἨ δ Ὀυγηῖ οὔδγίηρ: [{᾽ ὦ [86 Ὀυγηὺ οβδείηρ, θδοδυβο οὗ [86 
θυγηΐηρ ὉΡΟΙ ἴΠ6 δἰΐδν [ΤῊ]8, 186 Ὀυγηὶ οὔοτγίηρ, δλαϊΐ δ6 ρου [86 θαυ ἀροι ἐδ 
8181} 411} πὶσῃῦ απο [86 τηογπίηρ,, δηα {86 τ οὗ [86 ΔἸὑδΓ 8}8}} ὈΘ6 ἘΠΕ ἴῃ 1. 

10 Απᾶ ἴδο ῥγἱοβί 888}} ραὺ οἡ ᾿ἴ8' ἤθη σαγηλθηΐ, δηα ΗΪΒ ᾿ΐμ6 ἢ ὈΓΘΘΟΒΘ6Β 8881} 86 μα δ 
ροα δἷ8 Βεβῃ, δῃὰ ἰδίζθ Ἂρ (86 δββῃοβ τ βοἢ μ6 το μδίι οοπδυτηθα τ [86 Ὀυγηὶ 
οὔἴδείηρ [488685 ἴο τσ [86 ἄτο βαίῃ οομβυτηοα {86 Ὀυτγηῦ ΟἸδΥυρ 5 οἡ [86 4108 7, 

11 δῃὰ ὨΘ 88}8}} ρυΐ ἐμοῖλ Ὀδβ 46 186 8]ασ.0 Απὰ Ἀ9 888}} ρυΐ ΟΣ Ὧ]8 ρβιτηθηίβ, δθά 
Ῥυῦ οῃ ΟΥΒΟΓ ραστλθηΐβ, δπα ΟΑΥΤῪ ἴοτίἢ {86 δϑβεθ πὶ μβουῦ [86 οδτὰρ πο 8 οἴθδῃ 

12 ρ]δοα. Αμπά {89 ἤγθ ὑροῦ ἐδμ6 δἰ ταῦ 8818}} 06 Ὀυτχηΐηρ ἴῃ [08] Ὁ; 10 81.811} πού ὃΘ 
Ρυΐ ουἱ : δηὰ (86 ῥγίοβῦ 888}} θυσῃ ποοᾶ οἱ δ ΘΥΘΙΥ͂ τηογπΐηρ, δηα ΑΥ̓͂ {6 Ὀυγηΐ 
οἸἴδείηρ ἴῃ ΟΓάοΥ ΡΟΣ 1: δηα ὨΘ 8.181} Ὀῦση ἐμόσθοι {86 δύ οὗἨ {Π6 ῥ6800 ΟΥ̓ΓΙΏΡΒ. 

18 Τδο ἤγο 8}}8}} ουδσ Ὀ6 Ὀυχηΐηρ ὉΡΟῚ [86 Δ]ίαν; 10 8881} ΠΘΥ͂ΘΣ δὸ ουΐ. 

Β.--ἘῸΒ ΟΒΙΑΤΙΟΝΒ (ΜΕΑΤ' ΟΕΕΕΒΙΝΟΒ). ΥἹ. 14-28, 

14 Απὰ {Π18 (8 [Π0 ἰδν οὗ [}:6 τηοδί οἥδνγίηρ [ον] ἰἰομδ] ; (89 βοη8 οὗἨ Αϑγοῃ 88|8]] 
15 οῇοσῦ 10 Ὀοΐοσο 86 ΓΟΕΡ, Ὀαοίογθ {89 δα. Αμπά ἢ9 888]] ἰβα οἵ ἰζ μἷ5 βδῃάδι), οὗ 

{89 δουγ οὗ {86 τηϑδὺ οβδυίηρ [ΟΡ] ἰ]οη5], δά οὗὨ [16 οἱ] ὑπογϑοῖ, δηα 411 ὑπ ἔγδῃῖ- 
ἴΏΘΘΏΒΘ ὙΙΟΩ ὧδ ὍΡΟΙ {80 τηοδὶ οβδείηρ [ΟὈ]Δ [105], δηα 88.411 Ὀυσα ἐξ ὑροῦ [890 

16 δἰ [Ὰ Ὁ [00 ἃ βυθοῦ ββυύουῦ, ουθη, [ἢ ΤηΘΙΔΟΥΊΔ] οὗ 10, απο (86 ΤΟΒΡ. Απὰ [Π6 τοιηδίη- 
ἀ6Ὁ πογθοῦ 888}} Αδγοη δηὰ ἢἷβ Βοῃὴβ θοῦ: τὴ [οηι. 18] ὑπ]θανοποα Ὀγοδα [οηϊ. 
ὈΓΣ6ΔΑ] 584] 10 Ὀ6 οαίϑθῃ ἴῃ [86 [8] ΒΟΙΥ Ρ]δοθ; ἴῃ [86 οουχὺ οὗ [86 ἰδΌογηδοῖο οὔ [88 

17 ἴοπι. [}6] οοηρτορδίίοη {Π6Υ 888}} οδὺ 1ὑ, [ἢ 58.811} ποῖ Ὀ6 ὈαΚοὰ πὶ Ἰεανοη. 1 
αν φίνϑῃ [Ὁ τπίο ἐΐοην [0 (μον ροσίΐοῃ οἵἁἩ τὰ ῦ οβογίμρβ τιδᾶθ ὉΥ ἔτθ; 1 ὧϑ τιοϑί 

ΤΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΘΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

1 Ψὸοχ. 9. ἸΣ. Το βατα. ὯδΔ8 Ν, δ ἰοσῖ ἩΒΙοδ ὀοοῦχ ἰη Μ53, τ ἢ ἔδο νοϊπ πα Ἧν. 

3 ότι. 9, 17, 18, 32, Δ. Ὑπὸ βλπι. δηᾶ τὰαὴγ ἈΠ39, μβαγο ἔδο Ἰδαίου ἔοιτα δε }7Π ἰηἀσαίθα ὮὉῚ ἴδο Μαδοτοῖΐο ρυποῖτϑ» 
κίοθ. ΤΏ ἰγοααδπῦ νατί δἰ οη Μ1}} ποῖ οτγοδίτος Ὀ6 Ὠοιίοϑὰ, Τλθ οοπ͵οοΐυγαὶ ϑαλθηἀδείου οὗ Ηουδέκαιιὶ, ἽΠ ἴῃ ιο ἐπηρ6- 
ταῖίτο, δι πουκσὶϊ οχργοδδίῃβ 1.80 δ0Ώδ6, ἰδ ἘΠΉΘΟΘΘΒΒΙΎ. 

8 ον. 9. Το νυκκχοδοα ἐγαηοδἰίοη [α τπδὲ σίγϑῃ ὉΥ ταοσὲ οὐ Εἰ 5 οὗὨ ἐπ ΖθΏΘταΙ οοττϑοΐσιοδα ἐὮΘΤΘ ὁ θῸ ὯὨῸ ἀουδί; Ὀτιὺ 

ἴδ) δοῦθο οὗ ΓἼ δ)»: (τ Βῖοἢ ΟΟΟΌΣΒ ΟὨΪΥῪ ἮΘΙΘ) ΙΏΔΥ 6 οΟἰΐποῦ δαὶ οὗ ἀφαγίδ, ΟΣ οὗ δισπίπφ. ΤῺΘ τρϑβοῦ  η 6 ἴογσω, Ἢ 5) 

(ΟἿ ἰθ σα ἢ ΟὨΪΥ Ῥε. οἵ. 4 (3), διὰ ἴδα. χχχ . 14), ἐσ ἱταπεϊαίοα ἰὼ Ὀοϊ πᾶγὰ ἴῃ ἔδο Α. Υ., αὶ βΒῃοῦϊα ἤδνθ ΟΠἿΥ ἴπ6 
ἰδίιοῦ βόπθθ, Τηιο υγοϊρῶϊ οὗἨ ΔΕ ΣΤ Υ͂ 89 ἨἯ6]1 86 [δ οοῃίεχί τηδῖτο λδαγίλ [8:6 ῬΓΟΙΌΓΔΌΪΟ Ἰσϑηδιδίίο ἤθγθ. Ἐποῦθὶ Ψου]ά 
ἴΔΚο δὲ1}} 1Π6 γοτῦ ἐω δ6 ἴῃ ἐΠ9 Ππυρετγαῖίνο; Ὀυξ [δ 8 ἰᾳ ποὶ δυο οΏ1Ὁ δυρροτίοα. 

4 Ὑογ, 10, 2. Τοτ 109 δ χ οἢ δ Ὡοῦῃ ἰπ ἔθ οοησίτ. ΚΏΟΡΟ] Τοΐογα ἰὸ χχυύΐί. 42; Εἶχ. ΣΧυΥ͂Σ. 36: 761. ἰχ, 2 (Υ1}}. 23); 

8 θασηω. χχί! 33, βόοπουοσ, τοϑ δ "72. 
δ Υοτ, 10. Τὴ βαηι, ΤΣ 3 [88 3.77" δ ἴῃ ΧΥΪ. 4, ν᾿ Ὡ]ΟΝ ΒΟΘΙΟΘΙΥ διὔδοϊ [8:0 βθ:ι90. 

8 Υοι.1 ι ὶ ὰ : Εν ἐπι ἐμόχαότυν δ ο( ἔπΠ8 ὈΟΈΕΘΘΕΙΟΒ [6 ουίουθθ. Ἐν. Ἠσβῖου Β ογησπάδιίοι : ἕαζε νὉ (λὲ ἀεἶμδε 4} λα Ξγ6 τολιίολ λα 

Τ γον, 11. Τὸ συ]. ᾿δ5 ἐμ |8 ουτίοπϑ δά  οὴ : μοσμο αὐ ζαυΐϊϊατα οοπευνεί 7αοἱεί. 
8 Υετ. 14, εἰο, ΤΊ 1 -οὐ!δίίοα, 869 οἷ, 1. 1, Τοχὲ, δηὰ ἀτασα, Νοῖο (). ὙῈο δδζα, μδδ Βοσὸ “ἴδ ἸΔῈ οἵ (8 οὐϊοίου 

οἵ [λ6 ἀτί:κ οὔορίῃβ, σβόποο [89 Ψαῖς.: ἴας δαογύβοίέ οἱ ἐδαπιδνίοτων. 
8 Ύοι. 14. ΦΡΤΙ, Ἰαβη, Αὔθ. αδ ἴω 1, 6; Ἐκ, χ!. 8. 



δέ ΓΤΕΝΙΤΊΟΌΒ. 

18 ΒΟΪΥ, 89 ὦ (80 βἷη ΟΒδσίην, δῃα 86 (Π 0 οδδσείησ. Α]}1 ἐπ τ34]65. διηοηρ ἐδθ 
οὐ πότου οὗ Αδζοῃ 888]} οδΐ οὗ 0. 7Ζὲ μα δ ἃ βίδίαϊθ [ΌΓΘΥΘΙ ἴῃ ὙΟΟΣ πορον ἐἰυσὲ 
σοΟΒοοΓΐηρ (Π 6 οβοτίπρβ οὗἉ ἰμ9 1ζ.0Ὲ} Ιῃ8α9 ὈΥ͂ ῆγθ : ΘΥΟΣΥ͂ οπ6 ἰμ8. [πῃ δἰϑοου γ᾽ ]) 
ἰουσοδοίι ἔδθσ 88.4}} Ὧ6 ΒΟΙΪΥ. 

19,,ω0 Απὰά ἴδ" ΓῸΒἣὉΡ βρδῖθο υπίο Μοβεβ, βδυϊηρ, ΤῊϊβ ὦ (86 οβοσγίησ οὗὁἨὨ Αδτοι δηά 
οὗἁ μὶβ Βοῆ8, ψ ΒΊΟΝ (ΠΟΥ͂ 884}} ΟΥ̓ῈΓ υπίο [9 [0Β} ἴῃ ἰδ) ἀΔΥ͂ βοὴ Ποῖ 158 δηοϊηἰοα ; 
[86 ἰθηῖὰ ρᾶτὺ οὗἉ δῃ θρῃϑ οὗ ὅπ Ποὺγ ζοτ'" ἃ τιοδὺ οβοσίηρ ἴδῃ ὁὈ]δἤοπ] ρεγροῖαδὶ, 

21 ΒΑ} οὗἩ 10 1ὴ {π6 τιοσηλην, δα ΒΔ] Βοσϑοῦ δ ρει ΤΙ ἃ ῥδῃ ἰξ 88}8}} Ὀ6 τηδάθ 
ΜΓ ΟἿ] ; απα ωἦοη ἡ ἴδ Ὀαίκοη [ἔγοα "], ἰδου 8841} Ὀσγίηρ 10 ἴῃ: απαά 180 Ὀδίκοι "Ὁ 
ἰοοεβὶδ οὐ [ῃ6 τηοαϊ οἴδτγίηρ [οὈ]δοη") βμδ]ῦ (μου ΟΥ̓ [0 ἃ βυϑοὺ βαυοὺσ πηΐο [89 

22 ἴΕΡ. Αμπὰ [89 ρῥσγοβὶ οὗ δ]8 βοῃθ δδὲ 18 δῃοϊπίθα ἴῃ ἢὶβ δἰθδα 8}}4]} οὔ 10: 1 ὦ 
28 ἃ βίδίαϊθ ἴΌΣΘΟΥΘΡ υπίο (86 ΟΕ ; 1ὑ 818}1} Ὀ6 ὙΠΟΙΥ͂ υγηΐ. ΕΌΓ ΘΥΘΥΥ͂ πηοδί ΟΒδΣ- 

ἱπρ [ΟὈ] δ οη 5] [Ὁ [86 ῥχὶοδὺ 88}8}} θ6 ὙΠΟ]]Υ Ραυγηῖΐ : 1 588}} ποΐ 06 οδίβῃ. 

Ο.--ῬΡῸΒ ΒῚΝ ΟΡΕΕΒΙΝΟΗ͂. ΥἹ. 24-80. 

24,25 Απά ἐδο ΤῈ} βρδϑῖκο υπίο Μοβββ, βαγίπρ, βὅρεδλκ υηίο Αδσοῃ δηὰ ἰο Ἦΐβ ΒΟΠΒ, 
βαγίρβ, ΤῊῖ8 ὦ [80 ΙΔ οὗὨἉ [86 δηῃ οβδσυίην : [ἢ [8ῃ9 ΡΙδοθ σμοτὸ ὑπμ6 Ὀυγηί οβαυίην 18 

20 ΚιΠΠοα 5}8}} ἐμ βἰη οἴδγίηρ Ὀ0 ΚΙ]]οα Ὀοίοτο [89 0 ΒὉ : [1 ὦ τηοϑῦ ΒΟΥ. Τδο ρῥγιοδὲ 
ἐπα οβδγοί ἢ 1 ΤῸΣ βίῃ ἐμαἢ οδὺ 1Ὁ: ἴῃ {860 [8] ΒΟΙΪΥ͂ ες Β..4}} 10 6 οαΐδθη, ἴῃ 186 

27 οουγίοῦ Π6 {Δ ΌόΓη 8019 οὔ [89 [οπι|. (Π6] σοηζτορδίοη. δίβοθυ 8881] ἑοῦ οἢ {Π6 βοβἢ 
ἐβογϑοῦ 8881} 6 Βοὶγ : δῃᾶά σψῇθη {6 ΓΘ 18 ϑρυϊπκ] θα οὗ (Π6 Ὀ]οοα ἰδμοσθοῦ ὉΡΟ᾿ ΔΩΥ͂ 

οἠΐ, (μου δ βμ810 παδὰὶ ἐπὶ ἩΒΟΥΘΟΩ 1 88 βρυϊηκ] θα ̓ π ἴδ6 [8] ΒΟΙΪΥ ΡΪδ0β. 
28 Βυΐ [86 οΑτίμθη ψ 6886] τ βογαΐῃ ἰξ 18 βδοἀάθῃ 888}} Ὀ6 Ὀγοίζκθῃ : δῃὰ 1 ἰΐ Ὀ6 βοάάδῃ ἱπ 
29 ἃ ὈΓΣΆΖΘΩ μοί, 1ζ 818}} Ὀ6 Ὀοΐδ βοουχοά, Δηα Γἰπβοα ἴῃ παίθσ. Α11 ἐμ 18]68 810 
80 {Π6 ῥγίοθβίβ 88}} οδὺ ὑμογοοῦ: 10 ὦ τηοβύ Βοῖγ. ἀπά [Β] 0 βὶπ οὔογίπρ, ὙΏΘΓΘΟ 

᾿ς αἣν ΟΥ̓Τ86 Ὀ]οοᾶ 8 Ὀγουρῦ Ἰηΐο πο ἼΔΌΘΓΠδΔΟΪ6 οὗ ἴδο [οπι. [86] οομρτορδίοη ἴο 
ΠΡΘΠΟΙ Ε Πῆδ τς διοηοσαθη 1] υἱέλαΐ ἴῃ [86 ΒΟΙΥ͂ φίαοο, 8118}} 06 θαΐβθῃ : δ 8881} Ὀθ 
υγηΐ ἴῃ (δ9 

Ὦ.--ἘῸσὉΒ ΤΕΕΒΡΑΒΒ ΟΕΕΕΒΙΝΟΒ. Ομ». ΥἹΙ]. 1-6.. 

ΟΕΒΑ». 11. 1 1 κοσῖθο [Απ4] (18 ὦ {86 ἰδ οὐδ [80 ἴγεϑ βοσηρ: ἴὑ ὦ πηοϑὲ 
2 ΒοΟΙγ. [1 {86 ρ͵δοθ ψΒ6γΘ [Π6Υ ΚΙ]] [86 θυχηὺ οΒδσίηρ 8}84}} {Π6Ὺ ΚΙ} 186 ὍΡΟΝ 

οἸδγίης : δηᾷ [896 δ]οοά ἐπογοοῦ 88}8}}] πιο βρυῖπκ])θ τουῃα ἀρουΐ Ὁροὰ {86 Δἰἴδυ. 
8 Αμὰ ἢ 888}} ΟΠ Σ οὗἉ 1 41] {86 δι ἱμογοοῦ; (86 τυαρ [{86 δι [411], δῃα [89 ἴδ ὑπδὲ 
4. σογογοί [ἢ9 μι πταγάβ, δπα [Π6 το ΚίάποΥβ, δηα {86 δὶ ἰμδὺ ὦ οἢ βοῶ, ψ ΒΟ ἐδ 

ὈΥ [86 ἤδηκβ, δῃὰ {μὸ οϑὺ] ἐλαέ ἐδ δον (86 ᾿ἴνοσ, τι ἢ [οη (86 ΚΙἋΏΘΥΒ, 1 88}8}} 
δ᾽ ΒΘ ίβκο ΔΥΘΥ : δῃὰ 1} ῥγἷϑϑδί 8}8}} Ὀυγῃ (μθπὶ ἀροὴ {80 Αἰ ΑΓ [0 δὴ οἥδγίηρ τοδᾶθ 
ὁ ὈΥ ἔγο υπίο {10 [ΟΒῸ; 1ὖ ἐδ ἃ ὕγοβρδββ οβδιγίηρ. ΕΥΘΙΥ͂ π|816 διηοὴρ ἴδθ ῥγιοβίβ 

811 οδί ὑμοσοοῖς: 1ΐ 888}1 Ὀ6 δαύβθη 1π {πὸ [84] ΠΟΙΥῪ ρἶδοθ: ᾿ξ ὦ τηοβὲ ΒΟΥ. 

0 γεν. 18. σις Ὁ2. τοῖχμε θὸ ππνἀοχειοοά οἰεδιον δα ὅρυγν ονὸ ἰλαί, αδ ἰῃ ἴδιο Α, Ὗ., οΥἡὁ 86 σρογχ ὕτα ἰλαῖ; ὑὕαὶ 16 Ὧο 
Ἰαξίον [5 ἔβ ΠΘΟΘΘΡΑΓΥ ἐγαπδϊδίίοη οὗ (Π6 ΘΣΒΟΕΙΥ͂ ΡαΓα 11] οἶδαδο ἴῃ τον. 27 (88 ἴῃ ἰδο Α. Υ͂)), 1 16 Ὀοϊδοσ το Κϑορ [ξ Βογθ αἷρο. 

Ἷ γον. 20. Το Κ'γγ. Βοῖὸ δ [ἢ ρἱασαὶ. ᾿ 

1 γον. 30. ΤΏΘ ῥσορ. ἴ), ποῖ ἴῃ ἐδ Ηοδ., ἰδ σαρΡ!οὰ Ὁ ἴδιο βδζα. δϑο α ἸΏΔΩΥ Μ38. 
12 γεν. 20. Ἧμο φασαρῆγοδο οἵ ἴδο Βδζω. Ὁ 3 ὙΤῚ 5 -τοδόθιροον (δε συεπόνφε, ἀΧρτεδθεα ἔδιο οσπῃθοίίοι οἵἁ ἐδ! οδϊκέίοα 

9.59 Ὁ - φΦ. 

σἱτἢ (1ὸ νοηΐος βου ῆοο. 
1. γογ. 21. Π23 ἼΏ, 6 ποσὰ οἵ τϑσγ ἀοπθι] τρεδαίηρ, Ὀὰὶ ΒΒου] Δ ΤΟΥ ΔΙ ΠΙῪ πᾶτὸ (2.6 δϑῖνο ὑσϑηδί δέοι 88 ἴω σῇ. 12, 

ὙἘΠ6 ΓΟ δρ0 πο.0 
14 Ψοσ. 21. ὮΙ, 6 ποσὰ ἀπ. λέγ. ἴο ἩΒΙΟΙ ἀϊ οταιε εἰς δοδἤοσδ τὸ δἰίδομβοὰ δοοογάϊηρ ἴο 15 δαρροϑοά ἀογί ταϊίσει.. 

.« 9 ἃ, 

Ῥυτεὶ, ἀογί νίης ἰἐ τοῦ 1}, εἰνοο ἴῃ ϑοζδο οὗ ἴδο Α. . Οεϑθηΐθο αἷϑο, ἀοεϊ νης ἔχοεο ΤΩΝ, κἰνεα ἐδο δοῦϑο οἵ οοοὐοά. 

Οἰἴδεσβ ἄθσίνο 1ὲ ὕἤγοτῃ δῷ Ασδῦϊο τοοῖ, διὰ εἰγο ἴδ τωοδπίης ὄὅγοξον. δ. ἴδγᾷ. Οὐκ, (τη ροϊη δ 3)"91) δπά (ὁ Βδπι. 

18 γον. 571. ὈΞ2ΓῚ ΤΡ}. ὙἘδὸ συάδοι «βοῶ βο οἵ φογϑοι, διὰ ἐδο ζϑιαϊηΐτιο ΟΣ ἴω τοίογα;οϑ (0 ἃ ἸΩΒΘΟ 50 ποῦς, 
το Ῥοίδ δυοίἀϑὰ Ὁ ἐδο ὅδει, γοδάϊθς Ὀ22) 1. 

1 γος. 80, ἽΒ2.7). ὙΤΆτΟ ΤΩΔῪ ὃ6 ναὶ ΠῚ||0 ἀϊδότϑιοθ ἔῃ ἐμ: ΦοΏδο οἵ (δ ἔπ ταυιάοσίηφε; Ὀαὲ 1ὲ 16 ὑσίξατ 10 τείδβ 
8δ1ο δϑῖο Ὅτι αἴνταγεα. Οἷἷδιον ᾿ἰποίδησο οἵ τασϊδεΐου ἰὼ ἐδο Α, Υ͂. ἴῃ 1,2υ. δῖὸ Ὑἱ 1, 16 δῃῃᾷ χυΐ. 20 οὐἶγ. 

18 ὙΤΙἝἜ, γον. 1. ΤΟ υΧΧ. Πότ [85 ὁ νόμος τοῦ κριοῦ, [86 τᾶτὰ Ὀοίης ἴδ ΟἿἹΥ Υἱοέῖτα δἀπλίαεὶ οἷο ἴον ἔμο ἔγοσραδδ οὔεείηφ. 
Ὁ γον. 2. Το βδιη. ἤόγὸ ὕδο6 (8:0 δίαται. Τὶ ςδηδοῖ τιϑϑὴ ἰμδὲ (}:6 Οὔ σον δρυτί κα ἢ 6 Ὀϊοοά, πὶ ταῖδιος δδοὶ πο! θὲδ 

1.16 τοσὺ ἴἰο 1080 κοΐηρ Ὀϑίογο οὐ τ᾿ δυρροαϊ(ου (86 ἴῃ ἐ, ὁ, 13, σ(..) δὲ ἐδ) ῥσίοδί δἷϑο κὶ1]οὰ ἴδο Υἱοῖίπε, 
2. γετ. 8. ΤΊ ὉΝΤΊ. 860 Ταχέιαὶ Νοίο ὁ οἱ {1}, 9. 

τιν Ὁ Ὑες, 4, Ὦ) ποι, Βοο Ταχίπει Νοίο Τ να Η!, 4 



ΟΠἼΑΡ. ΥἹ, 8--1ῷ'. 88. | δὅ 

Ἑ.--Ὸ ΤῊΝ ΡΕΙΒΕΤΗ͂' ΡΟΚΤΙΟΝ ΟΡ ΤΠ ΑΒΟΥ͂Β ΟΕΕΕΕΙΝΟΒ. ΥἹὯΙ. 7-10. 

1 ΑΔ8 86 εἰπιοβοσηρ ἴθ, 80 ὧδ [80 ἴτεβραεβ οἥδγίῃηρ : ἐΐσγο ἐδ ὁπ6 ἴδ [0 (μοτὰ : (89 
8 Ἀτίεβί ἱμαὺ τηδίκοϊῃ δίοποιηθιΐ ὑμποσου ἢ 8881} Βαν ἡ. Απᾶ [86 γγίοβδὶ ὑπαὶ οβδτ- 

οὐδ ΒΗΥ͂ τη8᾽ 8 δυτηῦ ΟΠ ΥΙηρ,, ουοπὶ [86 Ῥγιθϑὲ 88}4}} μανο ἴο ᾿ϊπη8616 86 βκίη οὗὨ {89 
9 Ὀυγην βγη τ ΒΙοἢ μ6 Βα οἴἶδγοα. Απά 4]] [86 πιοαί.-οβδείηρ [οὐ] αὐ ϊοη"] {μα 8 
᾿ΠΒΆΚΟα ἴῃ {86 ΟΥ̓ΘΠ, 8πὰ 4]} ἐπαὺ 18 ἀγοββαᾶ ἴῃ (9 ἔγγίηρ-Ρδη [ροῦ 7], δμᾶ ἱπ ἰῃ8 Ρ8ῃ, 

10 5841} Ὀ6 [ῃ6 ῥγἹοβϑί' ὑπαὶ οβογοίῃ 10. Απὰ [ΒΒ] δυθυΥ ταθδὺ ἀργά" [οὐ] ο 5] 
Τρ οα π 1} 1], απ ΑΥΥ͂, 888}} 811 {86 θο}8 οὗ Αϑγοῃ Βᾶνθ, 086 αϑ ηνιιοΐ, 88 Δῃοί 6 Ὁ. 

Ἐ.-ἘΟῈ ῬΡΕΔΟΕ ΟΕΡΕΞΒΙΝΑΟΗ͂ ΙΝ ΤΗΕΙ͂Β ΨΑΒΙΕΤΎΥ. ΥἹΙ. 11-92]. ᾿ 

1 πὰ {18 ὦ (Π6 ἰανν οὗ [Π9 βδουῆσα οὗ ρϑδοθ οβδσίπρβ, ψ Ἡ]Οἢ Πο᾽ 5}}4}1} ΟΠ υπίο 
12 186 100. [86 ον ἰὺ [Ὁ ἃ {πδηϊζερί νίπρ, (μ6α 6 888}} ΟΥ̓ῈΡ ΠΏ {86 βου ῆοθ 

οὗ ὑμδηκδρίνίηρ, ὑῃ]θανθηθα ΟἈΪΚ6Β τα ηρ] οα ΜΠ οἱ], Δα υ]θανθηθα Δ Ό ΓΒ δποϊηὐρα 
18 σιἢ Οἱ], δη ἃ ΟΕ Κ6Β ταϊηρ] θα τ} οἱ], οὗἩ πο δουν, ἔτι. 5 Ἐοβί θα ἐμ οδίκθβθ, δθ 

8.811 ΟΣ (0 8 οβουηρ Ἰθανοπθὰ Ὀγοδα Ὑῖτ {ἢν βδουϊῆσθ οὗ {μδη κερνπρ οὗ Εἷβ 
14 ρμοβοθ οἤδιυϊηρβ.κ Απά οὗ 10 ΒΘ 8.81} οὔ σ᾿ ὁπθ ουἱ οὗ [86 ψ8ο]9 οδ]δίϊοῃ [οὐὖ οὗὁἉ ὁ86 ἢ 

οὔδει ηρ  ] [0Υ 83ῃ ἤθᾶνο οβδγίηρ υηΐο {86 ΟΕΡ, απα ἴῦ 5881} Ὅθ0 [Π6 Ρῥγιοβϑί β ἰῃδί 
15. βρυϊηΚΊοί {86 ὈΪοοά οὗἁ [86 ρεδοβ οβδιίηρθβ. Απὰ ἰμ9 θ6βῃ οὗ (86 βϑουϊῆοθ οὗ ἢ]18 

Ῥθ806 οβδγϊηρ ἴον ὑμδῃ Καρί νΙηρ 8881} θ6 δαύίθῃ [88 βδη19 ΑδΥ (μδὺ 10 '8 οἥϊδνϑά ; ἢθ 
16 58}}.4}] ποῖ ἰϑᾶνθ δῃγ οὗὨ 'ὑ απι1] [86 τπιοτΐηρ. Βαΐ 1 [86 βδοσιῆοο οὗἅἁ 18 οδυΐηρ δ6 

8 ΜΟΥ͂, ΟΥἹ 8 γΟΪ]ΠΙΑΥΎ οἤθτγίηρ, 10 584}} Ὀ6 οαίϑῃ (Π6 βαπθ ἀδύ ἐμαὶ δ6 οβδιοί ἃ ἈΪ8 
17 βδουῦῖβοθ: δῃηά οἢ (ἢ) ΤΩΟΥΓΟῪ 8180 {8:0 ΓΟΙΊΒΙΠ6 ΟΡ οὗ 1 8881} Ὧθ6 οαίθῃ: Ὀυΐ [86 Ττοὸ- 

τηϑῖ πον οὗὨ (86 Π68ῃ οὗ (16 ββουῆοθ οὰ {πὸ {μπϊγὰ δ  8}}8}} 6 Ὀθυγπῦὺ σῖ τα. 
18 Απὰ ᾿ἔαην οὗ {86 688 οὗἩ [86 Βδογίβοο οὗ κἷβ Ῥϑδοθ οβδυϊῃρβ Ὀ6 δαίθῃ δ 811 οῃ {86 

ἐδ1τὰ ἀΔΥ, 1Ὁ 88}} ποῖ Ὀ6 δοοαρίθα, πο ΠῚ 884}] 10 Ὀ6 ἱπηρυΐοα ὑηΐο τα ἰ(πδὺ οὔ γ- 
οἰ 1: 10 8881} Ὀ6 δὴ δοιαϊμϑίίϊοη," δηαὰ {μ6 βοὺ] (Πα οαίϑι ἢ οὗὨ ἰὺ β41} Ὀδθαῦ 818 

19 Ἰηϊχυϊγ. Απά [86 68 ἰῃαί ἰουσμοίῃ ΔΗΥ͂ ὑποίθδη λίπ 8881} ποὺ Ὀθ δϑδίϑῃ; ἰΐ 
Β..8}} Ὀ6 Ὀυγπὺ ὙΠ το: δηὰ 88 [Ὁ (6 65}, 4}} ὑμαὺ Ὀ6 οἸθϑὴ 8}}841}} οδὺ βογθοῖ 

20 Βαϊ (89 βοὰὺ] ἰμαῦ δαὐθί οὔ 186 Πεβὰ οὗ (886 βδουϊῆοο οὗ ρϑϑοθ οβδυίηρβ {πδὺ ρογίαϊπ 
υπΐο [80 ΤΟΒΡ, μανίηρ 18 ὉΠΟΙΪΘΔΠΠ 688 ὈΡΟΠ ᾿ἷπ2, Θὐθ ὑπαὶ βοὺ] 8841} Ὀ6 ουἱ οΥ̓ 

21 ἴτοπι ἢἷ8 ρθορίθυ Μοσϑούορ ἐμ βοὰ] ὑπδί 88}4}} ἰούσῃ ΔΩ ὑπο ]θδη ἐλίπο, αϑ 186 
ὈΠΟΪΘΘΏ ΠΟΘ Οὗ ΤΏΔη, ΟΥ̓ απ ὉΠοΙοδὴ ᾿οδβέ, ΟΥ ΒΗΥ͂ ΔΟΓΪ 80]6 ὑμοίθδῃ ἐλίπο, δηὰ 
οδὺ οὗ [86 Η:68}} οὗ [86 Βδοσιῆοθ οὗ ρεδοθ οδδυίηρβ, ἩΒΙΟᾺ ρογίαϊπ, απο [86 ΟΕ, ὀυθῃ 
Ἐμδῦ 800} 8114}} ὈῸ οσαὐ οδ ἔγοπλ 16 ῬΡΘΟρ]6. 

σ.--ἘῸΒ ΤῊ ΡΑΤ ΑΝῸ ΤῊΒ ΒΙΟΟΡ. ΥἹΙ. 22-27. 

22,28 Απᾶ [80 [08 βρβϑῖο υπίο Μοβεβ, βαγίηρ, βροδις υπίο ἴμο οὐ] άγθη οὗ 1βγϑοὶ, 
24 βαυϊηρ, Υο 88}8}} οδὺ Ὡ0 8 ΠΠῸΡ οὗ ἴδ, ΟΥ̓ ΟΣ, οΥ οὗ βῆδθερ, οὐ οὗ βοδαί. ἀπά ἰδο δὲ 

οὗ [6 Βοδϑὺ [οϑγοββοἕ] (πδὺ αἰδοῖ οὗἨ 1861 δῃά {86 δ οὗ [μὲ το ἷ8β ἴογη σι} 
20 Ὀοδβίβ, ΤΥ ὈΘ6 864] ἴῃ ΒΥ ΟΒΟΙ 086: Ὀαΐῦ γ6 888}} ἰἴῃ 0 ψῖβο οδὶ οὗ 1, ΕΌΓ σψ8ο- 

ΒΟΘΥ͂ΘΙ οδίθι {86 ἴδ οὗ {86 Ὀοδδί, οὐἁἩ ποῖ τηθῃ ΟΥ̓Σ δῃ οβδείπρ ταϑθ ΟΥ̓ ὅτ υπίο 

8 Ὑογ, 9. βοο Τοχίπδὶ Νοίο ἵἴ οἱ 1]. ἴ. 

8 γοι. 11. Το βδπι. ΧΣ. δοὰ σης. τ ἢ ἔπτο ΜΗ͂Β, αν ἴδ ρῥἴηταὶ, 
834 Ὑογ, 12, ΓΟ2 2. ΤΏΙ ἰ8 8ὸ τσοὶ αἰ ἥδεϑηοθ οὗὨ ορίῃπίου δ ἰο ἐδ σωοδείτρ ἐπδὲ 1ὲ βοοῖὴδ Ὀπιϑαΐθ ἰ0Ὸ δὲΐθιωρὲ ΔΏΥ 

οδδηρο ἴῃ ἔδο Α. Υ, ̓ Ῥᾶτπε βαγο: “ δοηφοίλένρ, ἀϊρροὰ ἐπ, πιϊηρῖφα (ΌΥ τηοϊδι ὨΪ κ)" ΙΔηᾷο ἄοο!οδ δαὶ 1ξ ἐοηγουβ [Ὧ6 6ΘΏ80 
οἵ οοοἰκοὰ ; οἱ! ἐγαπρίαῖοα “ «πὰ γοαοίδα οι (8οο τνἱ. 14) τείχεα ας οαἶοο τοί ἐκ οἵΐ, ἑ. 6., ΟΕΚοΒ τωϑὰο οὔ ὅπηθ ἔοι σοασίϑα 
ὙΠ: 1, δὰ τη ΣΟΥ Ἰποοδοᾶ πὶ οἱ],"" Οὐοῖα κὶνο ναυγίης ἰπιογργοίδείουβ. 

5 Υοτ. 14, 13 [α ἴο δ9 σὨΠΌΓΙΟΙΥ ἐταπιεϊαίοά αβωγέπρ. 869 ", 1, 1) πογά τολοΐο ἴῃ ἐδι9 Α. Υ͂. ἄρα ποῖ δχργϑβϑ ἴ 
[άδα ἐμαὶ ο")6 πηπδὲ ὯὈ6 ἐΔκο οτῖ οὗ οδοὶ οἵ ἴδ9 οὔογῖ δ ταοηἐοιοά ἴῃ ἐδο Εἶνο Ὀτϑοδάϊης το Σδο8. 

ἃς ὙοΣ. 18, ΛΘ ὀσσατα ΟὨΪΥ Βοῖο δηὰ ἰη χίχ, Τ; 168. ἴχυ. ἃ; Ἐσοῖς. ἰν. 14, δηὰ ἰϑ δἰ πγαγ8 δρρὶἱοὰ ἴο ἔδιο βδοσί δσίδὶ δοιὰ, 

116 ἕοπὶ ἔμο τοοὶ ἴ28,, ἀπά εἰρτίβοα φοταοίδίης προϊοδα δπᾶ ζοεά, ΣΧ. μίασμα. 
4) γος. Ζ1. ον γγθ ταῖν αδοπεικαδῖο ακένιαὶ (χί. 10, 13, 13, 20, 23, 41), διο Βατι., εἰχ ΜΒΑ͂. οἵ Ἐοπηϊοοῖς δὰ οὗὨ ἀο Ἐοπεῖ, 

Ἰασε. οὐ Οἤοῖου (πν διὰ ἔδο Βγτ. τοοὰ γ᾽ -ασφῳάμοε, τον (Υ. χὶ. 20, 29, 41). Τΐ6 πουϊὰ τρλῖκϑ ὁ τζοσο δυδίδιδίο 

Θδστηογηοη οὗ [86 δου Σοῦ οὗ ἘΠΟΙΪΘΘΠΏ665, δηὰ [6 δἀορίθα ΌὉΥ ΤΩΔΏΥ. 

ει οι, 24. ΓΙ). Ἴμο πιδτεία οἵ ἴμο Α, . 9 Ὀοίρας ἔμβα ἴδο ἰοχί. ὙΠὸ ΓΘ οἵ ἐδ ποχὲ οἰδιβο νάογη δο, οἵ 
Ῥαδεία, ἰδ οὗ οσῦτϑο ἃ ἩΠΟΙγ ἀΠδοεομέ ποσὰ. 



δ6 ΤΕΥΙΤΊΙΟΌΞ. 

20 ἐμ6 Τ,ΟΕΡ, δυϑὴ (δ βοὺ] ἐμιδὲ δδίϑι ἢ ἐξ 884}} 6 οσαΐ οδ᾽ ἔγοτη 8 Ρεορὶθ. Μόογθονασ 
γ 8818}} οδὺ πο τρϑῃηοῦ οὗ Ὀ]οοά, τυλείλεν ἐξ δὲ οἵ [0] οἵ οὐ Ὀεδαβί, 1 8ΗΥ͂ οὐ γοῦγ 

21 ἀπο] ηρθ. ὙΒαίβοονοσ βοὰ] ἰ ὃ6 ἰμαὺ δαίϑι αὶ ΔΏΥ τζδημον οὗ Ὀ]οοά, ουθὴ δαὶ βου] 
Δ88}8}} Ρ6 ουΐ οβ' ἔγοτα μἷβ ρϑορῖθ. 

Ἐ.--ἘΛῸΞΝ ΤῊΕ ῬΆΓΕΒΤΒ' ῬΡΟΒΤΙΟΝ ΟΡ ΤΗΕΒ ΡΕΑΟῈ ΟΡΕΈΒΙΝΟΒ. ΥἹΙ. 28-86. 

28, 29 Απά {86 1ζ0Ε} βρᾶῖο υπίο Μοβϑϑβ, βαγίηρ, βρεδαὶς απο ἐμ Ἵ]άγεη οὗἁ 
Βαυϊηρ, Ηο ἐμαὺ οἤδιοίῃ (86 βαογῆοο οὐ ᾿ἷβ ρεδοθ οβϑοσὶ 

[δγϑοϊ], 
αηΐο ἰῃ6 10ΒΡ 5881]]} 

Ὀγηρ κῖ8 οὈ]δίϊοη [οὔοιϊπρ"] υὐἵο [86 [0 ΕΒ} οὗἉὨ [μθ βδογιῆσϑ οὗἁὨ 88 βοδδθ ὈΠΕΤΊΒΕΣ 
θ 80 Ηἰδβ ονῇ ἤδη 48 88}8}} Ὀσὶ [Π6 οβδιίηρβ οὗ (89 1.0Κ"Ὁ τηδᾶο ὉΥ͂ ἤγο, (86 ἴδί σι 

Ὀγθδβί, ἰὺ 81}8}} 86 Ὀτίηρ, ἰδαὺ (ῃ6 Ὀγθαϑὲ τοδὺ θ6 ταυβθὰ 0. 8 νᾶνϑ οβογίηρ Ὀοίοτο 
δῖ {860 Γ0ῈΡ. Απά [Π6 ρῥγοδί 88.}} θυση ἐδο ἴδε ὑροι (86 8]18Ὁ: Ὀαΐ 186 Ὀτγεοδϑὶ 884}} 
82 ὈΘ Αϑγοῃ᾿ Β δῃὰ ἢἷ8 βοηβ᾽. Αμπὰ {89 τίραι βῃου]άογ Πο6"] 8}}8}} γο ρῖνο υπίο ἴδ ρῥτοβὲ 
88 [0. δὰ μϑᾶγο οἤδγίηρ οὗ [Π)6 βδουιβοϑβ οὗ γοὺγ δυάρο 0 ΠῈΣ 6 δηοηρ᾽ [88 8008 οὗ 

θ [δἱ, Αδγο, ἰμαὐὺ οβδγοί (μ6 Ὀ]οοὰ οὗἨ 186 ραδοθ οἴοσίηρβ, δηὰ 
Εν 86 νανο- Ὀγοαϑὶ δᾶ ἰμ6 βϑᾶνὸ βου] [1605] Βανθ 84 ββου]άον []6ρ] [ὸγ λὼ ρασί. 

88}8}} μανὸ [9 σὶχμς 

1 ταοα οὗ [μ6 Ομ] άγθη οὗ [βγβοὶ ἔγουι οὐἵ᾽ [μ6 βδοσίβοθθ οὐ {ποῦ ρεβϑοὺ οβδσϊηρβ, δηᾶ 
διᾶνθ φίνθηῃ ἔπθτὰ υπΐο Αδγοη (86 ρτίοδξ δῃὰ υπΐο ἷβ 018 ὉΥ͂ ὃ βἰδίαίο [ὉΓ οὐ ἔγοια 

8δ διιοηρ ἴμ6 Ομ] άγθη οὗ Ιβσϑθὶ. Τα ἐδ ἐδ ρογίζοπ, οὗ ἴῃ δηοϊπίϊηρ οὐὗὐἨ Αδγο, δπᾶ 
οὗ τ} δῃοϊηςηρ οὗ μΪ8 βοῃβ [ΤῊΪ8 ἰ8 (86 ροτγίἰοηδ οὗἨἩ Αδγοῃ δηὰ (86 ροτγίϊοηἱ οὗ ἷ8 
ΒΟ18], ουὐ οὗἉ [6 οἤἴθγίηρθ οὗ (ῃ9 1,.Ο0ΒΕΡ πιδάθ ὈΥ͂ το, ἰῃ {86 ἀΑΥ͂ ιολόη, ΒΘ ῥγοϑθοηϊθα 

86 ὑδπεπὶ ἰο πιϊπί βίου αηΐο (86 ΓΟ ΕΡ ἴῃ ἐμ ῥγίοβδί β οὔἕοθ; πϑίοι (89 [ΒΡ οοταπιδηοᾶ 
ἴο Ὀ6 σίνοῃ ἐμθαι οὗ 186 οἰ] ἄνθη οὗἉ ἴβγϑο], ἱπ [λ0 ἀδγ ἰμαὺ 86 δηοϊηϊοαά ἰμαπι, ὃν 8 
διδίυϊθ ἴόσονος ἰβσουρδουΐ ὑμοὶν ρϑμδγδαίϊοῃα, 

ΟΟΝΟΙΌΞΙΟΝ ΟΥ̓ ΤῊΙΪΒ ΒΕΟΤΊΟΝ. ΥΙΙ. 81-.-.38. 

87 Τῆΐβ ὑν 180 ἰὼν οὗ ἴμο Ὀυττΐ οδοτγίηρ, οὗἨ [6 πιοδὶ οβοσγίηρ [ΟΡ] διϊοη], πὰ οὗἁὨ (9 
Β'π οδδυίηρ, δῃὰ οὗ {86 ὑγοβρϑββ οἴδσίηρ, δηἀ οὗ ὑπ δοῃβθογδίίοῃβ, δπὰ οὗ [868 βδοτσί- 

88 8οο οὗ [9 ρόδοθ οἤἤυηρθ; ψὨϊοἢ (86 ἘΠ οομϑηαἀοα Νίοβοβ ἰῃ Μουπί Κ᾽μαὶ, ἰπ 
186 ἀΔγΥ (δύ ἢθ οοπητηδηαοά (9 οὨἰ] τοι οὗὨ [5γ86] ἰο οὔ σ ὑοὶγ οὈ]δίάοηβ [οΒδΥ  ρ 5] 
υΐο θ ΠΟΒΡ, ἰῃ [86 ὙΠῸ ΘΓηοβΒ οὗ Βιμδὶ. 

Ὁ Ὑον. 29. Τδο υπϊττα ἐγδιοϊδείος οἵ 1. τοῦδὲ Ὀ6 τοι πε ὮότΟ αἷδο, δ που σὰ εἰνίῃ ξ Δ ΔρΡοασαθοο οὗ ἰδ  Ἱ 60 
ΤΙῊΙΙΤ 

ὙὉΠΟΝ 16 ποῖ ἴῃ (86 οτἱ κἴπαὶ, λές ρβϑαοα φβεγίηιροε Ὀοΐηξ οχρζοδοοὰ βίο ΡΥ ὉΥ͂ ἡ. Ἴδο ἰσδῃδίαἰίου οἵ ἴμο Δ. Ὗ. τοὺ μανθ 

Ὅοϑη ἰἤυθηοσοά ὉΥ [ἢ του ἀοτγίπρ ἴῃ [6 ΨΌΪΑ.: αφἤεναὶ εἴμ εἴ οαον(Ποΐμεν, ἑὰ δε, ̓ἴδαπιοπία εἶκε; Ὀπι ἴον (δῖ6 (Βοτὸ ἰβ 8Ὡὸ 
ὝΘΙΓΑΙ, ΠῸΓ ἰδ [ἰ κυδίδίηοα ΌὉΥ͂ ΔΩΥ Οὗδοῦ οὗ {Π6 διῃοΐϑηςϊ γοσβί ἢ. 

80 ος. 323, ΟἾΧῪ [6 πΒΙΪΌΥΤΑΙΥ του οτεοὰ δλουϊάον τα ἰμ6 Δ. Υ͂. ἩΒόγονον ἰὲ 15 δρρ!οἃ το βαοσίδοίδὶ δῃϊπιδῖς; ἰπ 41} οἵμβος 

Ῥίδοοαυ ἴξ ἰδ παϑδϑὲ οὗ πιδὴ (Ὡϑευξ. χχυί!!, 36; Ῥτου. χχυΐ. Τ; σδηξ. νυ. 1δ; ἴδια. χὶ υἱὶ. 2 ; δἷδο Ὅδῃ. [1]. 83, σμδ!ὰ, : Ῥα. σχ νι. 10), 
δηὰ [6 ἱγϑαῃδίαἱοὰ ἴϑῦ, οὐ λΐ}, οἵ ἐὐλίσλ. ΤΏο Α. Υ. δδα Ὦθτγο ζοἸ] οννϑὰ [ἢ 
11 που]ά δβϑοπὶ ἰδὲ [6 τογὰ δου]  δαγο ἴῃ6 δατῶθ δοῆϑο ἰ ὈΟΐΪΉ 8468» 
{ΠΟΙ ΔΙῸ ΒΟΥΘΓᾺΪ ἴῃ Ὑπἰοἢ ἐλοιϊάσν ἰ6 ἰθΘάπιὶβαὶ Ὁ] 6θ.ἁ. 6 ΘΕ ΓΏΟΙΥ οἵ ϑοθορμθ ( 

ὍΔΕ απἰζσται ρτδοξίοο οὐ 180 ΩΥ̓Χ, δά τδ6 γα ϊᾳ. 
δέο 6 Ὧο γνίδοο ἴῃ πηΐοῖ ἱερ ἐδ ᾿πδρρ)οιοῖο, ναξ 

9, ὃ 2, κνήμη) ἐδ ἐχρ[ἰεἱξ ἴῃ ἴανοσ οὗ 
ἱρι 80 Α180 ον 8} ἰτδα ἰὴ ἀπά ἴδ Ἰοχίοομβ. ὙΥΒοῖδοΓ [86 ἴ0γο οσ (89 Ὠϊηά 16 ἰϑ πιοδηΐ 16 ἃ τηδέτοσ οἵ ὀϊπδθγθηθο οὗ ορέ- 
εὐ γε νυ (6 ΗθὉ. ὨκΒ δ ἀϊδείποϊ πνογὰ 1»... πάγην ἴον [9 βιουϊάος οὐ ἰοτοῖος (Χαμ. νΥἱ. 19: Ὁουΐ. χΥΐ!, 8), ἀηὰ [δὲ͵ ἴοο, 

[86 ἀδογί δοίαὶ δοϊ ὃ 

δι Ὑοσ. 35, ἽἼΠΠΣ. Το ποσὰ πηάοιιϊυεοά!γ τοϑαπϑ ἀποίμδέηρ ; Ὀπὲ ἔμότο 15 αἷδο ξοοὰ δι ποσί ἰὸς ἐλο πλοδείηξ ρογάΐφϑα 
ὍΣ 

«οι Ἐοθοπτ Ποὺ οοπδίἄοτα πηδουθδίοα!γ {πο τί αι {το παϊαϊίου ἤστο, δηὰ ππθ]οἷι 19 δῸ ὨΘΟΘΘΒΑΙῪ ἴ0 ἴπ6 ϑεῦδο ἔπδὶ [ὁ [6 δ" 
Ῥιἰοὰ ἰὼ ἐδ Α. Υ͂., χἸοἢ μ65 ΤΟ] ον 16 Ἰγδηδ  αὔοη οὔ ἴπο ΧΧ, δοὰ Υυ]κᾳ. 

8 .μ22 οδέωεξ φαοεγἀοἰΐο ᾿ρονγοηδαν. οςσ. 86. Τπο Ὑυ] ας, ἀϊο να ἐοο ογεοοι υἱ 

ἘΧΈΟΘΟΕΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

ΤῈο τοιηδί πον οὗ οἷ. τὶ., τι ἢ ποθ οἴ 
οἷν. ΥἹἱΐ., ἕογπι 8 ἀἰϑιϊηοὶ βοοίϊοπ οοουρὶοα τηδί ὩΥ 
τ τἢ 0060 ἀυ 65 δηὰ ρῥΥἰνὶ]οζοδ οὐὁἨ ἴθ Ῥυίθδὶβ ἰπ 
οοπηθοίΐου τὶϊ ἰποὶτ βδογίβοῖδὶ βογυΐοθ. ΑἹ- 
ἐβοῦκ {66 18 ὈΠΔΥΟΙ ἀΔΌΪ 6. 11.1.10 γοροί ἰΐοι ἴῃ 
ἐπ Βροδ κί πρὶ φαίη οὐὁ (6 βδῖηθ βϑογὶ 668 ΤΤΟΠι 
8 αἸογοπὶ ροϊπὶ οὗὨ Υἱϑὺν διὰ [ὉΓ ἃ αἰ ουθηὶ οὔ- 
ἡοοῦ ; γοὶ (π6 κηΐϊῃ ἰὴ οἱ ΔΡΏΘ58 δηα αἰδέϊ οί ἢ 688 
ἴῃ {π8 δορδαγδίϊηρ (Π 6 ῥσίθϑγ ἀπ 68 ἔγοία {8060 
οἴ {86 Ἰαγίθη 18 οὈὐγίουβ, Ὁ ΓὉΓΣ (86 ῬΥ]θδὶδ δηὰ 
ἴον (89 Ῥθορῖθ. Τδο δοοίΐζοῃ οοῃβὶβίβ οὔ γο ἀϊ- 

υἷδο οοϊτηυπϊοδιίίοηδ δἀ ἀγοδβοὰ (Βγουρῆ Ἀ{οϑοθ 
ἴο Δδσοι δῃᾶ δία βο:δ, 885 (μο όσον σοι ῦ- 

πἱοδιϊου δὰ Ὀθοθι ἰο τ89 ΟὨἐἸ ἄτθῃ Οὗἁ 16:89]. 
1ε 85 δίγοδὰυ Ὀθϑη ποἰϊοϑὰ ἐμδὲ ἰὼ 16 ἩΘΌΓΟΝ 

ΒίΌΪ]95 89 ομδρίθν στ κυ Ὀορίηβ τὶϊὰ ἐμ Ὀορίη- 
εἷος οὗ ἐμΐ8 βοοίϊοῃ. Ηδγθ 8180 αζίῃβ ἃ ΠῸΝ 

Ῥαταελα, ον ῬτΟΡΟΣ 1μεββου οὗ (86 ἰανγ, ὙΒΙΟΒ 

Ἔχίθηαβ ἰο υἱἱὶ. 86.{Ἡ Τπιο οοστοθροπάϊπᾳ ζθθβοι 
ἴτοιι (9 Ῥτορβοίθ θορίῃ8 τὶ ὅογ. υἱΐ. 21, ἴῃ 
ψιΐοὰ “«“Θοἀ ἀθοΐαγοβ (86 Ὑδηῖ οὗ βδογίδοθ 
πὶϊμουῖ οὈοαΐοηο6.᾽" 

Α. Ὑόοτδ. 8-18. Ιπδισαοιϊοῃδ [ὉΣ 86 Ὀτίθβιϑ ἰπ 

τορατὰ (ὁ ἰδὸ Ὀυτγηϊ- οδοτίηρα. Τμὶ8. Βα8 τοῖΐδ- 

ΣΟΠΟῸΘ ἰο (89 ἀδὶ]γ Ῥατγηϊ- οἴοτίηββ οὗ 8 ἰδ δὲ 
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ουθηΐης δηὰ δἱ τπορηΐησ, ἸΏΟΡΟ Μγὰ8 πΠῸ ο0668- 
βίοῃ ἤοσ ἀϊγθοιϊοηϑ ἰὰ τοραγὰ (ο {89 γοΪ αἰ ΔΥῪ 
Ὀατηὶ οἶον 8 88 86 Υ ἰηγοϊ γοα ΠΟ οὐ 9 τ οΒ }Υ͂ 
ἀυιΐο5 ἰδ [ΒΟ86 ΔΙΓΟΔαΥ ἜΧΡρτοββοα ἴῃ ΟΡ. ἷ. ; 
ἰὼ {πδὺ Θμαρίον ποιἰης 85 ὈΘΘῺ βαὶα οὗὨ ἐϊὸ ὕθ- 
αὐἱτοὰ Ὀϊτηΐ βαογίβοθ, Ῥγου ρα δὲ 116 Ρ 0] 
οοϑί, τ δ ϊσῦ 8 Πότ ἱγοαϊοα οὗ. 

γεν. 9. ΔΙ πἰρδϊ πηῖο ἴ89 τποτῆΐπᾷ.--- Το 
βῖον ὅτο οὔτ ουθηΐῃς βδουιῆοθ ψὙὼλὸ8 ἴο Θ 80 
Διγϑδηκοα ἃΒ ἰο Ἰαβὶ αι} ἰδ6 τηοτηΐϊης ; [πὶ οἵ 
{πΠ6 ΣΙΟΤΠΪῺΡ Βδοῦθοθ Μὁ8 ΟΥἰΠΔΥΪΥ δαἀάρὰ ἰο 
ὉΥ οἶον οὔγίηβ, οὐ ἱζ ποῖ, οου]ὰ θ891}Υ Ὀ6 πιδὰθ 
ἴο 1Δϑὲ ἑβτουρὶν {9 τοῖν δμοτὶον ἱπίθγ ταὶ ἀη1}} 
{80 ογοηΐηζ. Τὴ9 οὐϑθηΐης βδουϊῆοθ 8 παίυ- 
ΓΑΙ πιρηϊοποα γα Ὀδόδυ8θ, ἱη ἰΠ6 ΗΠΘΌΓΘΥ ἀ]- 
υἱϑίοη οὗὨ ἰΐπιο, ἰἷθ τγῶϑ 9 Ὀδσρίππίηρ οὗ ἰἢ9 
ἀαγ. [Ιἰ τγὰ8 οὔογοά ““ οί τΘΘ ἢ (09 ΘΥ̓ΘΏΪΠ58,." 
ὦ. δ.. Ὀοί πνοὴ ἰὮγ66 ο᾽ οἱοοῖς δῃὰ (9 σοϊηρς ἀονγη 
οὔϊδε δύῃ, ΤῈ ζϑπό γα] αἀἰγθοίίοι ἴον 86 ἀδἰΪν 
Ὀαγηΐ ΟἼΟΥ Σ9 ΠᾺ8 δἰγοδαν Ὀθοη αἴτθη ἴῃ ἔχ. 
χσχὶχ. 88, δηὰ ἰ8 δζαΐῃ τοροδίϑα ἴη Νυπι. χχυϊὶὶ,, 
8. Αϑ ιδῖ8 οἴογίης νψ88 βου ΐ 4 }} ν [ἢ 9 δΟτ- 
ῬτΘ θη γ9 ἴγρ6 ἴγοαι ὙΪσὮ 411 οὐ  ν Οὔ ΓΙ χ(8 
ΜΘΓΘ Βροοὶ Δ) ἰΣοὰ, 8ὸ Ῥτδοίϊ σα! ἰὰ 88 αἰ σὰγ8 
Ὀυτηϊηρ Ὁροῦ [μ6 δἰίαν, δῃὰ 4}}1 οἱμὸῦ βδόγὶ ἤσοϑ 
γεγο οἴἶογοα ““ὑροη ἰΐ.᾽ 

γον. 10θ. ἘΙα ἔπιθι βαυσηθ.ῖ. --- ΤῊΪθ Ὑ8Δ8 
“80 Ἰοης ἰἰχμί-τοῦο οὗ πο πλὶίθ ᾿ἰπϑη, οὐ Ὁγ5- 
8.8, Ἡϊιουὶ 70148, οονγογίης {πὸ τ μ οἷο Ὀοᾶγν, δηὰ 
Τοδοδίης ἀονπ ἰο ἴΠ6 ἴεοί, τὶδ ἢ 8] 66 Υ68, του θη 
88 0η6 Θηςἶγ6 Ρΐθ06, πὰ π|ῖ( ἔοτ8 οὗὨ βαυδγαβ 
ποτ χοῦ, δὰ ἤθηοθ οδ)]θὰ ἰοβαϊδιϑὰ " (Κα- 
᾿196}}). [ἐ 18 ΒΟΔΡΟΘΙΥ ΠΟΟΘΒΒΑΤΥ ἰο Ροϊηΐ ουἱ (ἰχλ{ 
Ἰ 6, ἤγοπι 115 οἱ θα) 6855, δηὰ ἤγουν ἐδ γολαϊ- 
6589 ὙΠῸ τ ϊοῦ 1ἰ οου]ὰ Ὀ6 6564, νγὰ5 Βοϊοοίοα 
89 ὑ89 ὈΥΪΟΒΕΥ ἀγο88 ποῦ ΟὨΪΥ διαοας ἰδ6 [8γπ6]- 
168, Ὀιξ ΔΠΙΟΏ ΤΏΔΏΥ ΟἰἶΟΥ Ὡδίΐοη8 830, 05ρ6- 
οἶδ} (89 ΕσγΥΡ ΔΒ, τ βο8ὸ Ὀυὶθϑίϑ Δ ΓΘ ἐμ ΓΟΙΌτΘ 
οἴοῃῃ ἀοβοσὶ δ6α Ὀγ Βοτϊηδ Ροοίβ 88 ἐϊπισεγὶ. ΤΏ ΘΓΟ 
ἜΟΥΘ 00 μδγίϑ οὗ {Π6 Ὀυΐίθϑι γ ̓ ἰηθ ἀγοββ, οὗ 
Ὑ16 8 τὸ ΟὨΪΥ 8.6 τηθηἰἰοποὰ ΠοΥα, Ὀδοδιι8ο 8]] 
μδὰ Ὀθθη ργοβϑογί Ὀθὰ ἰπ ἔχ. χχνυὶϊὶ. 40-48, δοὰ (9 
εἰγτάϊο δηα ἰἰ6 ἑᾳγὍδ ογ6 Οἵ σουγδο ἰο Ὀ6 υἢ- 
ἀοτοϊοοά. 7116 ρῥυγίϑϑίβ ταϊχυῦ ηοὶ τηϊηἰδίου δὲ (Π 9 
Δι ἴἢ ΔῺΥ ΟΥΒΘΥ ΖΑΥΙΏΘΠΙΒ, ποῦ τα ἢ ἐπ ΘΥ͂ γγθ δῦ 
{μ686 οὔαἰδίἀα ἐμ 9 5δοῦϑα ργοοϊῃμοίβ. 
πᾶ ἴΔἸκο πΡ [80 88808.---Αα ἰδ ῥτἱοϑὲ τησϑὶ 

Ὧ6 ἴῃ ἷ5 οΥ̓Ποἰαὶ ἀγ688 δὶ ἐδ αἷϊαν, ἰὑ τδϑ οὗ π6- 
οδϑδὶὶ ὑμαὺ ᾽6 δῃουϊα ἰθιροΟΥΑΥ Υ ἀοροϑὶϊ ἐδ 9 
88}.05 ὩΘΔΥ ὈΥ͂, 021}} 6 δὰ δηϊδη6α (0 ογάογίης 
οἴ ἐμ δἰίδυ. 

γῪεγ. 11. Αῃηᾶἃ 86 88.811] ραῖ οΝ ἴα κατ- 
ἸΔΘΙ 8. --Τ δδογοαὰ ἀγοθθ ῬᾺ8 ΠΟῪ ἰο ὃ6 δά 
δδὶὰθ 88 (6 ῥσΐοϑί τωυϑὺ Ρ888 ουΐ οὗ {86 ἰΔοτγ- 
8019 δηὰ οὔί οἴ (9 δαωρ. ἴἶτ ἴιδϑ Ὀθ6ἢ 411.68- 
εἰομθὰ ψπθίμον ἴἰμ6 οδυγγίηρ ἤογί ἃ οΥ̓͂ (6 4.5}105 
Τηυδὶ ὩΘΟΟΒΒΑΥΪΥ Ὀ6 ροτγίογιμοα ὈΥ (9 οϑῆοϊαιίης 
Ῥγΐοϑδι Βἰ πηβοϊῖ, Ασοοοτάϊηρ ἰο δον δὰ ἰγαα ἰοη ἰ 
ταϊσιῦ Ὀ6 ἀοπθ ὉΥ ΘηΥ οὗ (8 ΓΙ ΘΒΟΥ ζδγλγ τ8Ὸ 
Ἢ γΘ θχοϊυάοα ἔγουι οὐϊοϊαιίπα, αἱ 9 δ᾽ ὉῪ 
ΤΘΆΒΟῺ Οἵ δβοῖηθ ὈΟΑΙῚῪ ἀοΐεοί. Τμ6 δδπιθ ἰγϑαϊ- 
«ἰοῦ 4150 (6118 8 ὑπαὶ 1ἴ τα ΟὨ]Υ γοαυΐγοα οϑοῖ ἀΔΥ 
ἴο ΟΔΡΓΓΥ ἴοτί ἢ 8. Β:2 81} αὐδοιν οὗ ὑΠ6 85}}68---ἃ 
διιογοὶ-ἴω}]---] ον ἰδ 6 τοδὶ ἰο γοιλαΐῃ πὲ} [89 
ΒοΙ ον οὗ (86 δ᾽ίδσ Ὀ6] ον ἰδ9 σταίη τὰ δἰ]οὰ 
Ρ, τ θΘ 8Δ}} τωυδὶ Ὀ6 οπιρίἰθὰ αηὰ οατγίοα ἀν Υ. 
σὕεἴο ἃ ο᾽θδ81ι ΡΪ8609.---Τοτο ὙΑῪἧ8 ἃ δίῃ θ58 

ἰοο ονἱάθηὶ ἰο σϑαυΐγο ἔτ 6 Ροϑϑοι, ἰδδὲ ἐπ 6 
τοιηδίηδ οὗ Ὑδδὲ δὰ Ὀθεη υϑδοὰ ἴογ ἰμ6 Βοὶϊοδί 
Ῥύγροδοδ δῃουῦά Ὅθ0 ἀοροδὶϊοα ἐπ ἃ οἰθδῃ ρῥἷδοϑ. 
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--.Μιίδοῦυῖ [89 οασρ, ἰθ ἃ Ρἤγαβϑο Ὀοϊοηρίὶπρ 
ἴο ἐμ Ἰἰἴο οὔ ἰ6 τὶ! ἀογηο8ι, Ὀὰῦ ΘΑ 51} το ἔθὼ 
ἰο [89 γϑαυΐγοηλθηιθ οὗ ἴμ9 δΒοι(ἰθἃ 19 ἰῃ Ῥα]98- 
ι1π9. 

γόον. 12. 5811 Ὀπτη στοοᾶ οἱ ἰϊ.--ΤΊιο ἄτθ 
γγ88 ἰο Ὀ6 τι πἰαϊποὰ αἰ ταγ8 ὙΒοΙΠΟΥ (86 Ῥγθ- 
υἱοῦϑ βδογ ὅσθ σοιηδϊπϑὰ Ὀυγηϊορ Βα ο ΘΙ ΕΥ̓ ΟΡ 
ποί, 80 ὑπαὶ ἔγοϑ δυρρ 168 οἵ Ὑοοὰ Μ6ΓΘ (0 ὮὉΘ 
δορὰ. ἀγοδὶ σᾶγθ ψ͵ὰὦ83 ἰδίῃ ἴῃ ἰδ βεϊθϑοίἷοα 
δὰ ρῥυορδγαϊίου οὗ (98 ψοοὰ, δηὰ 8ῃΥ βί οἰ 
ὑγΟΥ Τα -Θ 6} Ὑ6Γ6 Το͵οοὶθ, Απᾶ ΊΔΥ ἴ89 Ὀαχηῖ- 
οδοτστίπ β.---Αἱἱ ττὰ8 (ο Ὀ6 ατγαπροὰ δηὰ (10 ὅτϑ 
Ὀνίσγ θατηΐηρ Ὀθίοτο (π6 ἰἶπιο οὗ οεγῖηρ [9 
τηοτΐηρ ϑιοτίδοθ. δοη {}}}8 88 ἰδ] ἀροπ ἴἢ9 
ψοοά, [86 88ογ] οἶα] ἀαγ τγὰ89 Ὀοχυῦ, δηὰ ἴ8Π90 ἰδῇ 
οὗ ἴ89 Ρθ8δοϑθ- οϑθσέπβδ δηὰ ΔηΥ οὐ ΒοΡ βασυὶ 668 
δαὶ ταῖσι 6 Ῥτοβϑηϊοὶ τοῦθ ρ]δοοά Ὡροὴ ἷϊ. 

γον. 18. Τὴ Βτο 88:8}]}1 ὉὈΘ ονυϑύ Ὀυτηΐπᾷ 
ὌΡΟΣ ἴδ δ]ἴασ.-- -Τὴὸ ὅγθ ὑροὰ ἰὯ9 Δ᾽ίδτ Ὑ85 
πΟΙ. 88 8 Βοιῃηθί ᾿π|68 Βιρροδοά, οτἰ κἰ μα] ν Κι παὰ]οὰ 
ὈΥ πὸ “'ἄὅτο ἥγοιαῃα Ὀϑίοτγο (9 050 (ἰχ. 24), 
δἰῆσο ἰδ δὰ Ὅδοη Ὀυγηΐηρ δαεοσαὶ ἀδγϑ ὈΘίογΘ 
{μαι το σϑπλθ ζοσί ἃ ; γοί ὑμαΐ ὅτο 80 τραν]θα (ἢ 9 
Ὀϊνὶπο δρρσγοῦδδιΐοι οὗ [9 Ῥυίθϑα Υ ΟΥΟΡ 88 (ΠΘΥ͂ 
ϑηϊοτοά ἀροη ἐμποὶν οὗἶέοαυ, ἐδ ἃ Θοπ! πη 04] το ἰὰ 
νυ σἢ ὑπαὶ 8 ΔΙΑΥΘ ἰῇ 8 Β6η860 Ῥογροίιδί θα, 
88 8 οΘοηϑίδηῦ ΒΥ 100] δηᾶ ρῥ᾽οάρο οὗ ἴῃ 6 Ὠἰνὶηθ 
δοοορίδησο ΟΥ̓ ἢ βαογὶ ὅδο8 οὔογοά ὑροῦ ἰἴ. 80 
4Ϊ530, ἰῷ Ἰδαίου ἐϊπλα8, στ (δ 6 ἔγο ἔγουι θανθη αἱ 
(9 ἀοαϊοαίϊοα οὗ ἐμ ἰθπιρ16 (2 ΟἸιν. υἱΐ. 1). Βαϊΐ 
Ὀθβί 68 {ἷ8, “1 18 δου ἀδηὶ ἐμαὶ ὑμΠ9 τ Ὀυτηΐης 
σοπἐἰπυ4}}Υ, σ]ιϊοὶ τὰβ Κορ ἃρ ὈΥ ἴθ ἀαὶΥ 
Ὀυτηί οἥδοντίης (ἔχ. χχὶχ. 88), δὰ ἃ. βγιῃθοϊοαὶ 
πλοδηϊη. Ἀι8 1.9 ἀαἰΥ Ὀυγπὶ ϑδογὶ οο εἰ οκοποὰ 
(6 ἀΔιΕ}ν σοπονγεὰ ρον οὗἩ αοά, ἴῃ Ἰ|Κ9 τηδηηοῦ 
ἀϊὰ ἐ18 δος 8}}}7 Ὀυγηΐης το ἀθηοίθ 86 πη- 
σϑαδβίπα, υπἰἰογγυρίοα οδαγδοίονῦ οὗὁὨ ἰδ Βα π16. 
Θ᾿ πἰἸατ συβίοταβ τῖτ ἢ (86 ΘΔ 6 Πα 8 ἀἰ δογοηὶ 
δἰ κηϊδοαιίΐοη, Απιοηρ ἰδ Ῥογβίδῃ8 (πὰ διροης 
{9 ῬαγβοοΒ ἰῃ Ιηἀϊα αἱ ἐπ 8 ἀ8γ), ἦτο νγ88 δηὰ 15 
(86 Υἱβί ὉΪ9 τοργοβοηίαίνο οὗ ἰῃὴ9 ἀοιἰιοδὰ ; 89 
Ομ ἶπα8] Ὀυτηΐης οὗ 1ἰ, (16 Θῃ ὈΪθπι οὗἁὨ οἰοτο ιν. 
Το φῬογροίυα] ὅγο οὗ γοβία (πὸ ““ οἰάοδὶ κχοά- 
4.68594᾽᾽) διποης 89 Ογθθ 8 δῃὰ Βοιηϑηϑ, γ͵χὰ8 [89 
Θ ὈΪθαὶ οὗ (πὸ ἰηπιοδί, ρυγοδὶ τδγιαϊῃ οὗὨ 118, 
σι ἷσ ἀηἶ[65 ΓΑ τα γ δ ἃ Ρθορ]6---ἰἢθ ΠΘΔΤΙΝ, 89 
ἴὲ ψογο, (6 οδχὶ οὗἩ ἃ Βουδ9 ΟΥ οὖαδ Ξίαίθ.1 [ἢ 
Ὀοΐδ 8 ϑονγη [16 ΘΒ8θη 14] αἰ θγο ποθ Ἡγοἢ ΘΧ- 
ἰϑιο4 Ὀούίπτοοη (8.680 δΔηὰ ἐμ Ὠὶνίηθ οσοὐθηδοὺ Τὸ- 
Ἰϊκίοη.᾽"᾿ οι σονγίδοι. Ῥογροίυδὶ ββουὶ βοῖαὶ ἦγ 8 
ὙὙ6ΓΘ ΘΟΙΠΙΟ ΒΙΟΠΩ ΙΠΔΌΥ δησίϊοοῦ δ ϊ 08. 

10 1ἴθ. οὐνίουϑ ἱμδαὶ ἀπνίης ἐδ6 Τῆτο 868 οὗ ἐδ9 
116 ἰπ ιΠ6 τὶ ΘΓ 688 δοῖηθ Βρθοΐδὶ Πη|08}8 ζτῃριδὺ 
αγθ Ὀ6ΘῺ υϑοὰ [0 (6 ρῬγοϑογυαίίοη οὗ {ι8 ὅσο. 
Οα Ββιδὲι οοσαβίουβ [6 ΔΙΔΡ τγὁ8 ἰὸ Ὅ6 ΘΔΡΟΙΌΪΝΥ 
οἰοδυθά δυὰ οογογοα τὶ ἃ ῬυΓΡΪο οἱοία δὰ (8 6 ἢ. 
τὶς 4 Ὀδάροτϑ᾽ βἰκὶηβ.᾽ (Νααι. ἱν. 18, 14). Ῥτο- 
ὈΔΌΪΥ {ἰ6 το ἴγὰ8 σαγγὶ θὰ ὁπ [|} 0 Δ ΓΟ ἢ ἱἢ 8, γ68- 
86] ργορδαγϑά ἔον (ἢ 6 ῬΌΓΡΟΒΘ. 

Ἐ.. [ηδϑἰτγυσίΐοπδ ἔον (6 ρῥνυἱοϑίβ δουσορηΐηρβ ΟὈ- 
Ἰαϊϊοβ. Τιὶβ αν βίου σοηδ᾽8ὲ8 οὗ ὑγχζὸ Ῥογ(ΟΉ8, 
18} 9 ον πλοῦ οὗ τ ὶοὰ (76 γϑ. 14-18) 18 ἃ ρασὶ οὗ 8:9 
Βλτη9 αἀἰνίη6 δου οδίϊο Δ5 ἰδ 6 Ργϑοοαϊηρ ἀϊ- 
γἱβίοη, δηὰ στοϊαίθθ ἰο ἰ6 ῬυΐθΥ ἀυϊΐ65 6Ο0Ώ- 
πθοϊοα τὲ ἢ ἐδ 6 οὈΪαἰϊοη5 οὗ [Π6 ρΘορο, τ ϑί ἢ 9 Ὁ 
γΟΪ ΤΥ ΟΥ γτοαυϊγοὰ; πλϊϊο [86 Ἰαιον, (τ 98. 
19-28). ἴογηινθ ἃ βοραγαίο αἀἰνίηθ οοπιιηπηϊοδιίΐοη, 
δηα γοϊαίθϑ ἴο 6 εαρϑοΐδὶ οὈϊδιίΐοη οἵ 86 δἰχῇ- 
ῥτίοϑίβ {πϑηβο } γ98 ἦα δΘοῃηθοίξοη τὶν ἐμοὶ συ" 
Ββεογδίΐοῃ. 



δᾶ ΓΕΡΙΤΊΙΟῦΞ. 

ΤῊο ἴδ οὔ {86 οὈϊδιΐοα 18 ἃ Ῥοροίϊ οι ἰῃ Ῥδγὶ 
οΥ̓͂ ἰμδὲ ἰὼ οἈἢ. 11., Ὀδσδῦδο ἰς νὼ8 ἰογ9 δρρὶ δὰ 
ΟὨΪΥ ἴο τοϊπίΥΥ ΟὈΪΔιϊοη5, ὙΠ 81160 ὮΘΡΘ ἷϊ ἰη- 
οἰ 68 41}; Ὀὰὺ {Π|Ὸ ΓΘ δθ δἷϑὸ (ἴῃ συϑγϑ. 16-18) 
δι του] ματι ϊσυ τ ἢοὺ σίτου Ὀδίοτο. 

νον. 14. 89 δοιδ οὗ Αβδσοι 8584]}} οὔοσ 11. 
«-ἰ 8 ρτοϑοηπιδίϊου οὗ (δ ψ 016 οδ]αιΐου ὈΥ͂ 1} 
Ῥυίοϑίβ, πσιϊο βθοῖ!8 (9 ἢδυθ Ὀθοὰ δ Θαβθηῖϊαὶ 
Ῥατὶ οὔ ἰδὸ βδογίθοα, 888 Ὀ66ῃ δἰ γΟΘαΥ τηϑοι!ου θὰ 
λη οἷν, ἰϊ. 8, ῖ]6 γ6 Ὁ. 16 τ γ οἱ Υ Γορθϑίδ δηά δΡ- 
ῬΙϊθ8 10 4}}1 οὐ]αιΐοηβ ἰμ9 ἀϊγϑοίϊοηβ ἰῃ ἱϊ. 2 ἴον 
ἴπὸ ρεῖταιθ δπὰ τοϊαηίδυυ οὐ]διίοη. 

γον. 16. Το 1ο]]ονίης ἀϊτοοϊϊοηθ, τι ΐ οι δοῦ- 
οθτ [89 ἀυιῖ65 οὗ {116 ῥγίθϑίϑ, δυο ποὺ ὈθίογΘ 
Ὅθθη αἶνοη. ΒΥ ἐμοῖν οουϑυπιίηρς 89 τοπιδί μον 
οὔ (88 οδ]κιΐοι ἰε Ὀθοδπιο, 119 0116 δ᾽ Ὡ-Οὔἴουίη, ἃ 
διογίβοθ ψ ἢ} 0}}}7 ἀογοιοα ἰο (860 ογὰ, 8.96 ποῖθ 
οὐ ἱἰΐ. ὃ. Οὐυγ {1056 οὗἩ ΑδΓοπ᾽ 5 βοὴ τοΐϊχμΐ οδί 
οὐἶἷι νδο τοῦθ σϑυϑιηοῃ δν οἰολη. Τ 8 ἰ8 6χ- 
Ῥτγονβοὰ θιρῃδιϊ σαν ἰῃ τορητὰ ἴο ἴἰἸ6 Ῥθ806 
οὔὔονίηζδ ἱπ νυἱϊ. 21. ΤῸ δααϊΐου οὗ ἐΔ9 ψογὰϑ 
εολ δῃὰ ὀγεαὰ ἰὰ ἰδ Α. Υ. β'πρυϊδυγ ΟΌϑου 68 
86 Β6η890: ἰἰὶ Βῃου]ά Ὀ9 τοδὰ πὴ ]ΘανΘη986 85818}} 
ἐξ ὍΘ Θαῖθῃ ἐπ ἃ ΒΟΙΥ ΡΪδοθ. 

γογ. 17. Ζ αν ρίνϑῃ ἰϊ. --Νο ΤΔΟΥΘΙΥ ὉΥ 
δρροϊηϊπιοηί, 88 αἀοἀ ἰ5 ὑμ6 ρἶνοσ οἵ 4]} ἰδὲ πιδῃ 
ΘΌ͵ΟΥ5; ὃὑυΐ οὗ ΣΩΥ͂ οδοτίη 5.8, 885 οὗ ἰμαὶ ν ἷοὶ 
Ῥϑου ΥΎ Ὀοϊοημοά ἰο 6οὰ.---ΜΜοδῖ ΠΟΙΥ. 8.66 
οἱ ἰΐ. 8. 

γον. 18. ΑἹΙ 86 128198.---Βοοδῦδο ἰΠ0Υ, δὰ 
(ΠΟΥ ΟἾἿΥ, τότ ἰὰ {86 Ῥγίοϑυ βυσοθϑϑίου. ἴΐ 
ἰοοϊυάοβ Ὀοΐὰ ἰδ ο56 το Ἴ6Γ6 βοίι. 8] Ῥσὶθδίβ, δι 
ἀποῖν ΒΟ γοί ἰο0 γουηρ ἰο οἴδοϊαίο, Ὀαὺ το αἱ 
189 ΡΓΟΡΟΡ δζὸ σου]ὰ Ὀθοοηθ ῥτὶθβίϑ; δῃὰ 811}} 
Τυγί ον, (Πο80 γῆ ψ6ΓῸ οἵ ὈγΙοβν ἔϑηλγ, Ὀυΐ 
ψ9τὸ πἰηἀογτοὰ ὮΥ Ὀοά ὶΥ ἀοίοοϊ οΥ ἰη τιηϊιν ἔγοπι 
τηϊηἰβίογὶπας οἱ (ἢ δ] αυ. Ὁ δίδοονοσ [οπ 0 Ὲ- 
οἵδ τ189π| 58}8}} ὍΘ ΒΟΙΥ.--Τ  τΟ Β6Π868 ΔΓΘ ρο05- 
Β' 016: (4) ποιμιΐπρ 88}4}} Ὀ6 αἰϊοννθὰ ἰο ἱουοἢ 
{θοῦ τδΒΙΟΩ ἰ8 ποὺ ΒοΟΙΥ; (Ὁ) ΜψΒΔΙΘΥΟΣ ἀο68 
ἰουοῖἢ ἰδοὰ 8.8}} ἰΒΟΥΘΌΥ Ὀθοοτηθ μοῖὶγ. ΤῈ 
Ἰαι (6 τηυϑὲ 6 οοηϑίἀογοὰ (Π6 τὰ 80η80 ἰῃ 86- 
οογάδησοο στ ἐΐ 9 ΒΩΔΊΟΜΥ οὗ σοτβ. 27, 28, δηὰ 
Εχ. χχῖχ. 37, (οορ. ἤαμς. ἰἰ. 13,18), δοὰ σὴ 
ἐμΐα δϑ8ο ἰδ 6 δοπιαχδη, υπἀογβιοοά οἵ ἰηαμίπαί 6 
οὈ͵θοίβ, 849 Οαδϊαιοῦ ϑυρροῖίθ, ργοβϑηίθ 80 Αἰβ- 
σαΐϊγ. ΤΌΘ ΧΧ, δηὰ γα ϊᾳ., ἀονονον, (ποῦ 1868 
Βοιιϊιΐο υουβίοηβ ψιΐϊοῖ οὐ σοῦΓΒο ῥτοβϑοηὶ ἰῃ9 
Βδ10 διηίχαϊ δ (μΠ0 ΗΠ Ὁ.). 1ἰἸὸ (86 Α. Υ., υἢ- 
ἀοταβίοοά ἰΐ οΥὗὨ ῬΘΥυΒΟοΏΒ, δπὰ 50 υπάοτϑίοοά, ἰΐ 88 
οοσδαδίοηθά τῦῦοκ αἰβου]ν ἰο σοιτηθηίδίογϑ. 
1ιδημο, ζοϊ οσίης Ἰμοοδοτγοί, βαγ8 ““ ΒΟΘΥ͂ΟΡ 
διουϊά ἰουοῖι 8 τιοϑί πο Ὺ δοβὰ οἴονίης (Δηὰ 
ΙΏΟΥΘ ΘΒρΘΟΐΔΙγ (Π6 πιοοὶ οὔογίηκ) ϑιιουϊά Ὀ6 
ΒΟΥ, βμουϊὰ οησοίον σαγὰ 6 δοπδίἀοτεὰ ἰο Ὀθ- 
Ἰοης ἰο ἐμ βαποιυανγ." Ηο ἰπδη ψχῖγοβ υδυϊοῦ 
ἀἰδονίης ἱπιογργοίαϊίομβ. [ὑ 8 Ὀθιίθυ ἰο δυοϊὰα 
86 ἀἰ ΒΒ συ Υ δἰ ἰοχοί ΒΟΥ ΔΒ δΌΟΥΘ. 

Μονγ. 20. Ζπ [89 ὅδ σ8θῃ ὮΘ 16 διοϊηϊαᾶ. 
-- Τὴ ὅθ σοτοτηυϊοδίίου ἴα τοϊδιΐοι ἰο ἐδ εἰ ρἢι- 
Ῥτίοβιβ οὈ] δίΐοη θοαὶ 58 τὶ τὸρ. 19. Μοὶ οοτ- 
τοϑῃίδίοῦβ θη ἀοτβίδηἀ (πο ἐπ τ θ {δ }8 Οὗ ᾿- 
ἰἶἴοπ νγῶβ ἰο Ὀ0 Οἴἴἶογοί 88 δὲ {πὸ ϑῃὰ οὔ (9 βουθῇ 
ἄδγϑ οὗ δοῃβοογδιίΐοη, 859 {116 Εἰ στρα γ788 ΟὨΪΥ 
(865 αυαϊβεὰ ἰο οδοίΐαί6. Τ0 ποτὰ ἀαν σουϊὰ 
ἐμθη Ὅ6 υπάἀετγείοοά 88 ἴῃ θα. ἰἰ. 4. [8 ηκ6, Πον- 
ΘΥ̓́ΟΡ, ΒΔΥ8 “0 Θδι6ἢ οὔ {86 ΒΘ6ΥΎΘΠ ἀδΥ8, ποί οἠἷν 
οὉ {διὸ δἰ ἢ ἀδγ, ψθπ (ἢ 6 σοηδοογαιϊΐοη 8 
Δηϊδιιοὰ (68. τἱϊι. 84) (ῃ8 ψγ͵δβ ἰο Ὀὰ οδογοά.᾽" 
Δ οὐ͵Ἱαῖίοι ὑϑερϑῖυβὶ.--- Το ἰμίοτργοίο 

(Ἃ8 Κα] βἢ δηὰ Κηο06}) πηὰοτγείδπα ἐδἷ5 οἵ δὴ 
ΟΌΒΘΥΤΔΠΟΘ (0 Ὀ6 ΔΙ ΝΔΥΒ γΓοροδιϑὰ αἱ (9 δοῦβ6- 
ογαίΐου οὔ δδοῖὶ βυσοοδδῖσο πἰρα-ρυίοβδί, δὰ ὑπθὰ 
οαἶγ. Μοῦο ζΖΘΏΘΥΔΙΥ ἰἰ ἰδ ἰπιογρτοιθα 868 γοΐου- 
της ἰ0 ἃ ἀδιὶν οὈ]διΐοη δἰνσαυδ ἰὸ Ὀ6 οδετοὰ 
᾿ογηΐηρβ δηα ονοπίηρ ὈΥ ἴδ6 δἰ σῃ-Ῥτίοϑί. ϑυσὰ 
18 (86 υαϊίοτηι 99» 15} ἸαἰοΥρτγοίδιίου. [18 ὑτο- 
ὈΔΌΪΥ {1||8 οἴδεγίπᾳς (μαι ἰ8 τοΐοσγοα ἰοὸ ἴῃ Εσοοϊα". 
χὶν. 14; 866 αἷἰβϑο ῬὨῃΐο, ἐς Ῥιοί. 708. «πί. ᾿ἰϊ. 6ἢ. 
ι0 8 7. ϑονϑγαὶ δαϊΐηοαί 76 198} δυι μον (165, 885 
Μαϊπιοπΐὰθ5 δηὰ Αθάγῦδηοὶ, παν βυρροβοὰ ἰμπδὶ 
116 88116 ΟΥ̓ΘΓΙΩ Ὑ8Δ9 δἷβο τϑαυϊτοα οὗ ΟΥΟΥΥ 
Ρυϊοϑὶ δὶ ἷβ θη γϑῶοθ ἀροη ἷ8 ΟΒο6 : Ὀπὲ δ ῖ9 
ορίηΐοα, 88 ἰδ μβὰβ ποί Ὀθθὴ πὶ ον δἀορίοα, 8ο ἰὶ 
ΒΟΘΙΩΒ 0 Βαγο 80 ΤὈυπάἀαίίου ἰπ πὸ ἰδν. 786 
ΖΒ Ρυΐοδῦ δ᾽οῦθ ἰδ αἰϊδίϊμοι ιΥ ἀοϑὶκηδιοὰ ἰπ 
τοῦ. 22. 
ΤῈ9 θη ρμαᾶσὶ οὗ 8 ἘΡΒΔὮ.--- ΤῊ) 6 5810 

διοουηὶ Ὑΐοῖὶ 8 γοαυΐϊγοα ἴον τ 6 δβὶη οβογίηρ 
οὗ {πο ροοτοϑὲ οὗ ἐμὸ ρϑορὶθ ἰῷ σν. 11. Τμῖδ 
διιουηῦ γγὰ8 (0 ὍΘ ργοϑοηίθὰ ὈΥΐ 1:6 ἰχι-ργίϑβὶ 
ἃ8 8 δβίπρὶε οἴἶοντίης νυ ὶιϊσ τγῶϑ ἴο Ὀ6 δίϊον ναγὰδ 
αἰνίἀφὰ δηὰ οδεγοιὶ 4] 1Ἰὴ {π6 τηοτηΐῃ αὶ δὰ ΠΔ)Γ 
δὶ πἰχθι, 

γον. 28. Σὶ 888}} ποῖ Ὀ6 Θαἴθη.---ἰα οὐ οῖ οὗ- 
Ἰδιἱοἢ 5 81} τσὰϑ χκίνθη τὸ αοὐ, Ρυὶ ἰὰ ραγὶ ἰμτοαρσὰ 
189 ῥγὶθϑί : ἴα ἰὴ 6 ῥυιθδίν οὈ]διΐοη, 6 δουϊὰ ποὶ 
οἵου ἱξ ἰο ἀοἀ (Βτγοικῆ ἰτηδοῖ, δηὰ ἐμοχοίοτο ἱΐ 
πγυϑὺ οὗ Ὠθοοβϑίν Ὀ6 Ὑ ΒΟΙ͂Υ Ὀπτετηῖ. 

Ο. [πδἰγυοίίοῃβ [ὉΓ 86 ρῥγίθδίϑ ΘΟ ΘΟΓΏΪΏΚ δα 
οδενίηρβ. 
δῶκε δάθϑογο ἰο ἴ86 Υἱοῖν ἢθ 88 σίγοῃ ἰπ οἷ. 

ἵν. δηὰ τηδῖκοδ (85 ἀινίϑῖου ἰποϊα ἀθ Ὀοΐὰ 1116 δία 
πη (Π9 ἰΓΟΒρδ85 οὔογίηγθβ. ΕῸΥ ἷ8 ΣΟϑϑΟῺ8 866 
οἰ. ἱἰγν. Ηο, Βοτνονον, 08}}180 (πΠ6 ποχί αἰϊνὶβίοη 
“1 χίίυ6] οὗ (86 ἰγοϑρβϑββ οἴογίοκ." 
ο αν Βα 80 ἰδῖνά οὗ (86 ἅνο ἀϊνίαθ οοπι- 

τηηϊοαίϊ οἢ8 δορί αἰ ηοὰ ἴῃ {ἰι18 κοεἰΐοη. Τ8εὲ ἤτϑι 
ἰρο]υάθ8 (86 Ὀαγπὶ οὔογίηρε δηα οὈ]δίΐ Ομ, τ 119 
19 Βοοοῃά, 88 δὴ Δρροπάϊχ ἴο (ἷ8, ἰ6 οοσαρίεα 
ι1ἢ} (86 δρθοΐδὶ ΟὈΪαἰΙ οὔΒ οὗ (π6 ἷσα-Ὀγί δέ; (89 
Ῥγοβϑθηΐ σοπιηπηϊοσαίΐοη οχίοπαδβ ἰο τΥἱὶ. 21, δυά 
ΘΠ ΌΓΘΟΘΒ (μ9 αἰ γΘοί 088 ἰο 186 τίοβίβ Θο ΟΣ ξ 
10 γγῖοι5 ΟΥΒ6Ρ ἰκἰηἀ8 οἵ ββογσθ. [ἢ (86 0Γ- 
ἀν ἴῃ πϑῖοῖ ΠῸΥ ἈγΓ6 τηθπ(οηθα πῃ 688. 111.--τ. 
16 Ρ6866 οΟἴδονγίη κε οϑίμθ Ὀθίοτο ἰδ 9 Ββἷῃῃ δηα ἐγϑδ- 
Ρ888 οὔγϊ ρα, τ }}6 ΒΟΤΘ (ΠΟΥ το ρῥἰδοεὰ δῖ 
ἰμθπὶ; (86 ΤΘΒΟῚ ἴον (8 σἤδηρο ἰδ Ὑ78]1] 6χ- 
Ρἰδϊποὰ ΌὉΥῪ ΜυΡΡΌΥ, 88 σοβυϊιης ἔγουι (ἢ 68 αἰθεΓ- 
θηΐ ῥτίηο!»]ο οὗὨ διυσδηροιηθηΐ Δρρτοργίδίθ ἰὴ (86 
ὑνγο ο4868. ἴῃ ἰδθ ἰπϑίγυσίίΐοηβ ἴοΓ [86 ῬΘΟΡΪΘ 
86 οτάον οὗ ἰ86 ϑϑογὶδο8 5 ἴμαὶ οὗὨ (πεῖν οοαι- 
Ῥδγδιῖνο Γγοα 6 ΠΟΥ͂, ἴμ86 Ὀυτηῖ οδεγίης δὰ οὐἷδ- 
ιἷοη Ὀοΐηρς σοπδίδηϊ (ΔΙ βου ΧὮ ποῖ 50 88 οἱ] απ ΔΥῪ 
οἴδεγί ἢ 55). (80 ροῶσθ οἴἶδοσίηρβ δοϊϊ], (Π6 δβ'η 
δηὰ ἰγϑβρϑβῆ οουϊ 5, ἔγοσο μοῦ Ὠδίαγο, ο668- 
Β' ΟὨΔ)] ; δθγο {86 ῥγίποῖρὶθ οὗὁἩ δυσγαημοιηθηί 15 ἴῃ 
(86 ἰγϑδίπιοπὶ οὗἩ ἰδ6 468},---ἰ('6 Ὀυτοηῖ οἴδεγίης, 
(νὰ νὰΐσῖ ἰδ ΟὈϊαιΐοῦ 18 δϑδϑοοϊδίθὰ) νν88 
ὙΠΟ δοηδυπμθὰ ου (6 ΔΙίδι, (86 ϑἷῃ δῃὰ ἰγοϑ8- 
ΡΑ88 οδδσίηρβ σοῦ ῬΑ ϑδίθῃ ΟΥ̓ {86 ῥγίεδίϑ, 
1Π9 Ρ6806- οογτίηχθ Ὀο(ἢ ὈΥ͂ (86 ῥσὶθβίβ δηὰ ἰδ 
ΡΘΟΡΪΘ6. 

γον. 28. Σὰ [86 ὕΪ8δοθ στ βοσο ἴδ Ὀυτηὶ 
οδοσίῃᾳ.---ἴι ἰ5 ουνϊάϑηΐ ἔσοαχ τον. 80 ἰδαὶ ἰΒὶὲ 
ποἷθ αἀἰτοοιΐοι γοΐεγϑ ἰο (ἢ 9 βία οδογίη χα οὗ [86 
ῬΘΟΡΪο, ποί οὗἩ {Π6 δἰ φῃ-ργὶθβέ οὐ οὔ {86 το 16 
οοπρστοβαίίΐοη. Τη686 πνϑγα ἰὸ ὃο Κἰ᾿Ιοὰ ἷπ ΒΘ 
864] Ρΐδοο οὗὨ εἰ ΠΣ ς ἐπο βιαδιὶοσ βαογὶ δοῖδὶ δηϊ- 
τ.8]8, ὁ (6 ποχίδ δίάο οὗ {89 αδἱίδι. 8.60 ;οἱθ 



ΟἼΑΡ. ΥἹ. 8--- 1. 88, δ9 

οα ἱ. 11. Τὴο ἴῃ οδογίης ἕου ἐμ! δἰ ῃ-ρυὶοδὶ 
διά ἴογ ἰδ οοηρτοχαίίου, οοηδὶβίϊπς οὗ ἃ Ὀυ]]οοϊς, 
ὙγΔ8 ἴο Ὀ6 ΚΙ 6α (ἰ. 8) ψΒΟΓΘ ἴὍ89 ὈΠ]]ΟΟΙ ἴου 
Βαγηὶ οἴδουϊης νγ͵ὰ5 ᾿εἰ]1οὰ ““ Ὀοΐοσθ ἰμ9 ἀοον οὗ 
Π6 ἰδ ΌΘΓΏ8016.᾽ 8.660 ποίθ οη ἷ. 8. 
1 15 τοδὶ ΒΟΙ͂Υ.---ὅ.866 οὐ ἰϊ. 8. 
γον. 28. 18) ρεὶϑδὶ ἴα οἴἴθσϑιξ 11.---ΕΟΥ 

ἐδ) Θχοθρίϊ οἢ8 8660 Υγδ6γ. 806, 786 Β68} οὗ ἰ᾿ὸ οἵτ- 
ἀἰμΑΥ δἰη-οὔνίηρ Ὀθο]οηροά, ποὺ ἰο {89 ῥγὶϑβίβ 
858 Ὀοάγ, Ὀπὺ ἰο ἰ᾿ ῬἈΓΓΙΘΌΪΑΡ ῥσὶθϑὲ {})εὑ οἵ- 
ζοτοὰ ἴὶ. 1 ψᾶβ. μούνου, πὰ ἢ} ἸΏΟΤ6 ἐπα 9 
δσουϊὰ σοηϑυταθ δἷουθ, δῃὰ ἰμογοίογο ἴθ υϑρ. 29 
81 Ἰη8]65 Οὔ (086 ῥΥ᾽αΒι} ἔδυ ότο δϊοννοὰ ἰο 
ϑαὶ οὗ ἰὶ, ἀοαθι] 685 οὐ {86 ᾿ῃνἰἰαιΐοη οὗἁὨ 6 οΥ̓́- 
οἰδιΐης ὑγὶϑδϑί, οὐ ὈΥ δοῦλο θϑίϑ Ὁ] θὰ δυγϑῃρο- 
γχοθηὶ. 

Ψον. 27. Β[ 411 6 ὨΟΙΥ.---ΑΠἹ 'π νον. 18, ἴὰ 
τοραγὰ ἰο {ἰπ 6 ΡΘΟΌΪ ΔΥΙΥ βδογθὰ σοδγδοῖον οὗἉ [ἢ}9 
δὶ οἴεονίης θη ρο Β4Υ8, “10 σδοιῃροῖο ΒΌΓΓΘΙ- 
ἄον ἰο οι ον 18 ΘΧΡΥΡΘββθα ἴῃ ἰΐγθο νᾶγ8: 11) 
Ῥοτδιαάϊηρ (6 688 το {8:8 ὑἀποῖθϑῃ :᾿ [Βὺ (18, 
ΔΙιΒουσὰ ἴο ὉΘ ΒυΡὈοδθοά, 18 ποὶ τηϑῃϊοηθαὰ ΒοΓΟ, 
ἩΓΟΡΘΔΒ ἰὰὶ 18 ὙΘΥΥ͂ ΘΙ ΡΒ Δ 1ΟΔΙΪΥ σοτατημδη οα ἰὰ 
οσοηποοίξοπ πτῖιβ {86 ρθᾶσο οὔοτίηρβ, Υἱΐ. 20, 217. 
“.2) αβείΐπας (86 ζαΑτιηθηιβ ϑρτὶ α κἰοα τὶ ἢ Ὀ]οοά 
ἦπ ἃ ΒΟΙΥ ῬΪδοο, οὗ ἷη ἴμῃ9 οουτί. Ηδοτγο ἰῃ9 ΓΤό- 
Βατὰ ἴϑ ποί ἔου {}10 οἰθϑδῃϑίης οὗ ἐδ ζαγπιϑηὶ, Ὀὰὶ 
ἴον (116 Ὀ]οοά,---ἰἶς ταὰσϑὺ ποῦ ὍΘ οαγγὶθὰ οἢ ἐδ6 
ξαττηθηΐ οὐαὐ οὗ 16 βαῃοίσαγυ ; 8) { [Π9 γ6886] ἢ 
Ἡ1οὺ 1.6 ΔΟΒἢ τδϑ Θοοϊζο νψ88 οαγίμϑῃ, ὁ πα 
ἴο Ὀ6 Ὀτοΐκθη, 1 οὗ ὀορρϑγ, ἰὑ δά ἰο ὈὸῸ βοουγχοὰ 
δηὰ γἱηβοα, 80 (δὺ ποὺ ὶπρ οὔ (ἢ δβυϊδϑίδησο οὗ 
ἐἶἰο 65}} ϑιιουϊὰ τοπιδίη βιϊοκίηρ ἰο ἐξ. Οα (86 
ΤΟΔΘΟΣ ΤῸΓ ἴἢ69 ΘΟ ΔΡ Βδογθάπμοθβ ὙΠ ὙΠ 16 
(86 δ68 οὗ (μ0 βϑἷη οἴἶονγίηΣ νγὰβ τοζαγάὰϑα γαγὶ- 
ΟΌ5 ΟΡ᾿μΐΟΏΒ 6 Υ9 Ὀ66η 6]4. [0 Β66ΙῺΒ ὩΏΠ6668- 
ΒΆΤΥ, ΒΟΥΘΥΘΡ, ἰ0 ἸοοΙΪς ἤου (818 ὕϑαϑοῦ ἴα [6 Βὰ}- 
Ῥοϑίιΐοη (πδὺ {86 υἱοί πὶ νγ88 γοζδγ θα 85 ὈΘΑΥΪῺ 
δἰ ΠΟΥ 18} δ'ῃ8 οὔ ἰμοὸ ΟἼΘΓΟΥ, ΟΥ {86 ῬυηἰΒητηθης 
ἀπο ἰο ἰμοθθ βἷῃβ. Τ}1ὰ βίσωρ! 6 ἔδοί (πὶ αοα πδὰ 
δρροϊηπιοα {Π6 βἰῃ-οἴὔογίης 88 ἃ τῇδ ὙΒΘΥΘΌΥ 
δ᾽ ΓΑ 685 ταχὺ “ς Ὅ0 οογογοα,᾽᾽ δηαὰ δβἰηΐαϊ τηδ 
τοῖς ΔΡΡρτοδοῖ Ηΐπὶ ἰῃ Ηΐθ Ῥοτγίοοι Ο] 688, 15 
Θπουὰ ἴ0 ἰηγοβί ἐμ δὺ τη 8} 8, 1ἰἶκὸ (ἢ 6 8.8. Ὅροι 
μοι 1 τδϑ οὔονοα, νὶ ἢ ἃ βδογοάμθεϑ τ! οὶὶ 
ἈοΘὰκ πὸ δῃα  γϑῖβ ἴον (8 οχρίδπαίΐοη. Τ.Ὸ ὙΘΥΥ 
ἡτπροτίδοι ραββαρο, οἷ. χ. 17, υϑυδ}ν γοίου οα (0 
ἴ τ18 σοπηθοίίομ, Μ01}}} 6 ἰτοαίθα οὗ ἴῃ 18 Ρἷδ6θ. 
Ποῦ δ881 ὑυδ8ῇ.--- ὴὩθ δϑοοοηὰ Ῥούβου ἰδ 

πδοὰ Ὀδοδυβα (6 σοιημηϑηὰ ἰ8 οἀὐαἀτοθβοὰ ἰοὸ [ἢ 6 
Ῥτίοδί. ΤῈ ραγπθηΐ τοίογγϑα ἰο 18 ῬΓΟΌΔΌΟΙΥ 
παὲ οὗ {Π9 οΟὔἴἶόΓΟΡ ; ἴδ τϊχς ΘΑ ΒῚΪγ ὮΔΡΡροα ἰμαὶ 
118 ὑνγου]ὰ δοιηθϑίπηθβ ὃΘ βία αϑὰ ὉΥ (86 βρατίϊης 
οἔ ι1λὸ ὈΪοοά οὗ (πο νυἱοιἷτα, Ὀαὶ δ6 τγᾶβ Ὡοἱ ἰο τγϑϑὲ 
δξ ΗἱτΒΟΙΥ; 20 Ρϑνίἐοῖ6 οὗ (86 Ὀϊοοὰ πιϊρὶ 6 οατ- 
τὶοα οὧὖἱ οὔ ἐμ βαποίυαγυ, δηἃ ποπ6 παϊσιιΐ τηρά- 
16 τῖι 1 Ὀὰὺ ἐπ αἰνίπϑὶν ἀρροϊηϊθὰ ρῥγίϑϑι. 

γόον. 28. Βυὶ ἴδ Θϑασῖδϑιι ν9889].---η- 
εἰαξοὰ ϑαγίβοηνδγο ποῦ ΔΌΒΟΥ Ὁ (Π6 7.1668 οἵ 
ἐπα δοβὴῆ 8ὸ ἰἰδὺ ὑθογ οοὐὰ ποὺ ὈΘ γοπχουοθ: 
Βθη60 Β.6 ἢ γ6886}58 τη δὲ Ὀ6 ὈγΟΚΟοη ὑμαὺ (89 68} 
οὔ (80 5'α οοντίης παϊχΐ ποὺ 0 ῥτοΐδηϑά. ἸΤδθ 
ὌΓΣΙΘΈΘΙ ΡῪΟοῖ ΡῬΓΟΌΘΔΟΪ δἰδηὰβ 70. ΔΏΥ τηθίδ]}} 10 
Ὑ68601, διὰ (8689 Ὀοΐης 1688 ῬΟΓΟΌΒ, πιΐϊχιῦ Ὁθ 
ΡΟΤίθοεΙΥ ἔγοϑὰ ἔσομαι ἰμ6 68} Ὁγ Βοουτίης δά 
τὶ δίῃ. ΕῸΤ (6 Β8Π16 ΣΘΆΒΟΏ ἐμ6 ΘαΥ ἢ ΘΠ γ6886] 
ἰηΐϊο Ὑδσἢ ΔῺΥ οὗὁὨ ἐδ 81|84}} ποϊοδη 8η1)8]5 
Ὑοη ἀοδὰ πεδὰ ζδ]]οη (χὶ. 88, 8δ), τηῦσδέ ὃθ 
Ὀτοῖίθη ; ἔγοαι 118 Δ᾽δοσρίἷϊνο χυδ]  ἶο8 ἴὲ ἰοοὶς (θῸ 
ΘΒδγδοίορ οὗ (μὲ το δὰ ὈθΘη ἩΣΙΒὶῃ 1, δηὰ 

845 Ὁπῆϊ ἴοὸ οδοῦ υ80ϑθ.0 Νο αἱτοοίϊοπ 18 σίγθῃ 
ἔον {6 αἀἰβροβίἐϊου οΥ͂ ἰπ6 Ὀγοΐζθῃ ἔγαρπιθηίβ. [᾿, 
13 πιοτὸ ἰ{ἰκοὶγ (δαΐ (ΠΥ ψογο ἀϊδροβοιὶ οὗ στὰ 
[6 8865 ἔγοαι 0 δἰίδι, ἰἢδῃ (ἰιδί, 858 9618} 
ἰτααϊ οι αϑένπιβϑ, (μ6 δᾶσὶ ἢ} ορθηθὰ (ὁ ΒΝΔΙΪΟΥ 
[θὰ ἂρ. Νὸὼο πιθῃίζου 18 τηλάθ οὗ ΔΏΥ ΟΠ 6 Γ᾽ τλ6- 
τιοά οἵ οοοἴίης (μ6 868}. οὗ (6 Βλοῦῖῆοθ ἐμ8η ὮὈΥ 
Ὀοϊιης. τοι 1 ὅδια. ἰἷ. 18-16, δπὰ ἔγοταῃ ἰἢ9 
δἰ] βίοι ἰη Ζθοῖ, χὶν. 21, 10 τψουϊὰ ἀρΡΡϑδνΡ ὑδαὶ 
{8:6 βΔπηθ τοι οι γὴ8 ΟὈΒΟΡΥΘα αἶδθο ἴῃ ἰδίου Ἀ.168. 

γον. 29. ΑΙΙ 189 Σσ38]198.---Οοἴρ. Νοῖὶθ οπ 
γ0}. 18. 

γον. 80. Βαϊ 0 δίῃ οὔἴἶοτίτι ρα υυβοτθοῦ ΒΩ 
οὗ ἴδ Ὀϊ]οοᾶ ἰ5 Ὀτουρδῖῦ πῃ 789 ἴα ὈΘτΏ80]96. 
--- Ὁ οὩΡ. ἰν. δ-7, 11, 12, 160-18, 21 ; χνὶ. 27. Τἷ8 
Βῃον8 ἰμαὶ ὕγοιω ἴἰμθ ἑογοροίῃρ αἰγοοίΐουβ {89 
β'η οἴοτγίηρξϑ Ὁ (06 εἰ ἢ- ρα θδί δηα ἔο ὑ89 τ 019 
σοηργοζαίίου ΔΓ ἰο Ὁθ Θχοθρίθα ; [0Γ 8889 ὯΟ 
αἰγοοίϊοἢ8 ΓΘ 676 σίγοῃ, βίηο9 {89 Ῥσχίθδὶ μΒαὰ 
ποι ΐπς πηοτθ ἰο ἀο ψἱι ἰμοτὰ ἐμ8 μΔ8 δΙγοδανῦ 
Ὀδοη Ῥγουϊ θα ἴον 'π ἢ. ἰν. 

Ὁ. [ηπβιτυοίοη8 ἴογ {π 9 Ῥγίθϑίβθ Θοη σου ἢ ςς 
ἴγ 80888 Οἴου ηρ8. υΥἱὶ. 1-6. 

Ι͂ὰ (80 ΧΧ. 0818 δηά (89 ποχὲ αἀἱνϊβῖου (νἱΐ. 7- 
10) ἔοτπι 8 ρατὶ οὗἩ οἢ. υἱ. ΤῊ 8 18 δογίδί ]γ 89 
ὈοίίοΣ αἰν βίου ; Ὀαὺ (δ Α. Ὗ. 888 ὮθΓο 70] ον οά 
8:6 Ηφῦτον, 85 ἰπ {80 αἰν᾽ βίοι Ὀοίτθθη σἤαρ8. 
γ. δηὰ γτἱ., ἱξ {ο] ον οὰ ὑμὸ ΧΣ, --οῖη ὈοίΝ σα868 
ἴοσ (6 ὝΟΥΒΘ. 

Ιπ (6 ἤογον ἀϊγθοίϊοῃϑ ἴον {8 6 ἔγοθρ 888 οἵου - 
ἴηρ (ν. 14---νὶ, 7) ἀοροίχηρα ἔον (6 Ῥθορῖὶϑ, πο- 
(δίῃ 18 βαϊά οὔ ναὶ ραγὶβ αγὸ ἰο Ὀ9 υυγποὰ οἡ 
η6 αἴίατν, πον οὔ {16 ἀΐϑροβδὶ οὗ (6 σοιιδί μᾶθγ. 
Το αἰ γοσίϊοη8 οὐ ἐμ680 ροὶμίβϑ ΔΥῸ ΠΟῪ αίυθῃ ἰῸ 
{86 Ῥυΐοβίβ. Τ6 σἱί 8] 18 Ῥυθοίβοὶν 6 Βα τὴθ 88 
ἔοτ (86 ΟΥΑΙ ΒΑΡῪ βἰη-οἴδοσῖης οχοορύ ἴῃ (Π9 ἰγθδὺ- 
τηθηΐ οὗὨ ἰδο ὈϊΪοοᾶ. Τ δ τγὰ8 ἰοὸ Ὧο ἰγοαίθα 88 
(δαὶ οὗ (86 Ὀυγηΐ δηᾶ οὗ (8 Ῥϑ8ο9 οβθυ ἢ 8, Υἱσ. 
ἴο Ὀ6 Βρτίπ ΚΙ οα οπ {Π9 8468 οὗ (Βο αἸίδν, ἰηβίϑδά 
οὔ Ὀεοίης ρνΡἱδορὰ οὐ ἰἰ8 ΠΟΙΏΒ 88 ἰῃ ἰΐπθ βἰπ 
οδευίΐησς. 609 ἰἰ. 2, 8, 18: ἱἷν. 6, 80, 84. 
Τ9 Οὐάε Ηϊάαοιἡ (ἰϊῖ. 1) ἴ8 ᾳυοϊρα ἴον {89 
{τα ἶοπ οὗ 89 56 .)18δ ἰμαὺ ποτ τνὰ8 ἃ βοδυ]οὶ 
εἰιγοδά οὐ ᾿'πο δρουπὰ (89 ΑἸ 7 1.8. αἱ [ἢ τη ἀϊθ 
οὔ ἰΐἰ8 βοΐ; δηὰ (δὶ 6 Ὀϊοοὰ οὗἁ {ἰὸ Ὀυαγηϊ 
οἴἴοσῖηκ 8 ΒρυϊηκΚ]οα δῦονο, δηὰ (ἰναΐ οὗ [89 
ἔγϑβρδβθ οδογίης Ὀοϊοῖν (8 ᾿ἶπ0θ. ΝῸ τηθηίΐοηῃ 
'8. τη846 οὗἉ Ἰαγίηᾷβ οη οὗ Βαπὰβ ἴθ {πὸ ἰὔθβρᾷββ 
οὔυοτνίπα, οἰ Ὁ ΠΘΥΘ ΟΥ ἴῃ Υ. 14--Ὗτὶ. 7 (τσ μοτο ἱὰ 
ψ 00] τηοτο δία ῚΪΥ οσ6}). ποῦ 6] ΔΡῸ1685 ἔγοπι 
(ῖ8 οταΐββίου {Π80 ἱν τΊᾶ8 οὐ᾿ ἐθα ἰπ (8 οδδογίηρ ; 
ς ἰθ πιοτὸ ΠἸκοῚγ ἰμαὺ (ογο 18 πῸ τιρϑῃίϊου οὗ ἰἰ 
θδοδϑιιβο ἰὑ τγὯϑ 8 ππίγουβαὶ ἰδ ἴῃ (ἢ 6 6886 οὗ 4]] 
ν᾽ ἰἰτϑ δὰ ἱμογοίογο ἀἰὰ ποὺ γϑαυΐγο 0 Ὀ6 Βρ6- 
οἰβοά. 

γον. 8. 6 δι 181] 18 βροοϊδοὰ Ὀδσαῦδβο (ἢ 
νἱοίϊαι πὶ (86 ἰγοθρ888 οἴϑυϊηρ τουδὶ ΔἸΙΔΥΒ ὯΘ 8, 
ταῶπι. ΕῸΡ οΟἰδοῦ Ροϊηΐβ 866 οἷ. ἰἰϊ. 

Ἐ!. Ιπβίἰγαοίϊοηθ σοῃοογηΐης ὑμ6 ῥυἱοδβὲβ᾽ Ῥοῦ- 
ἰἰοπ οὗδ6 δρουϑ. ΥἹἱὶ, 7-10. 

Βοίορο ργοοθϑαϊης ἰο ἢ 080 Βδουίβοοα, οὗ νη ϊσἢ 
ἃ Ῥατγί ψ88 γοίυγηθά ἰο ὉΘ οοηϑυπιοᾶ ὈΥ ἰμ6 οἵ- 
ἔογον, ΒυϊΏΔΤΥ αἰ Γθο [008 ΔΤΘ ΠΟῪ ρσίνοη ἴῃ Ττοὸ- 
ξλτὰ ἰο 84}} (89 γγοοοάϊης οἴὔογίη δ, τ ἃ σἢ ΘΓ 
ΜΟΙ ἀογοίοα ἴἰο (80 Πογὰ, τ δοίμον ὈΥ͂ Ὀοΐπς 
ΠΟΙ οοπδυτηθα προ ἰμ6 Δ᾽1ΔΥ, ΟΥ ῬΔΥΙΓῪ οϑίοα 
ὈΥ (ἢ ῥΥΐΘβ 8. 

γογ. 7. Ο;9 ἰᾶνὺ ἔοσ ᾿Ώ91---ἰ, ὁ.,ὄ ἰὼ γοβρθσὶ 
(ο ἰδ χτηϑίίον μοΡὸ ἰγροδίϑα οἵ, (8 6 ἀϊβροβαὶ οὐὗὨ {8 οὶ" 
βε8. Ἐ6 ὑυλϑαῖ μδῇ Στ] Θ ἢ δϊο:θιλθῃῖ. 
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-- Τὴ δ68Ὰ οὗὨ {1680 Υἱοίϊπὴα ἀἰὰ ηοὲ Ὀδοοι!6 {πο [ (00 5π18}} (ογ ἐμ 8 δοοοιηρδηγίηβς 688.) 85 5 ὑσο- 
ΘΟΙΩΣΩΟΏ ὈΓΟΡΟΙΥ οὗ {80 Ῥγ ΟΔΟΥ Ὀοάγ, Ὀὰὶ τῶ 
ἐιὸ ρθουν ρογαυϊοὶθ οὗὨ (16 οὲοϊαιίης ῥτίοδὶ. 
Ἠδὸ τηἰχδῖ, οὗ οουγδο, δϑὶς οἰβοσδ, δῃηὰ θϑρϑοΐδὶν 
ἀῃοβθὸ Ὗ.Ο τοῦθ πἰηδογδὰ ὈΥ Ὀοά᾿Υ ἰπβσταὶυ 
ἔγοπι οἰδοϊαιίης, ἰ0 δδῦο ἴὲ τὶ ἴω. 

γον. 8. Β.884}1 Βανϑ ἴο Βὲτ1801{ [86 6] εἰ" --- 
Βίηοθ ἐμ19 τα. 8018 00]6 ἴον Ὀπτηΐης ὑρο ἰἢο 
ΔΙῖαν, δὰ γοὶ (ἰὸ νἱοιΐαι τγὯβ το] γ ἀογοίοα. 
Νὸο ἀϊτοοιΐομϑ ΔΘ ΔΩ ὙὮ ΓΘ ραίνοι ἰῇ τοζασὰ ἴὸ 
46 δἰεϊῃϑ οὔ ἐβὸ οἵμον οδοσίηρββ, οχοορὶ {8086 
το ΟΥΘ ἰο 6 Ὀυτγπηθα πὶ ἐμ6 Β688} τὶς ουί 
ἐμ δ Ρ. Τμὸ Αίώληα (ϑθῦδοι 12, 8) 5882γ8 δαὶ 
1.0 δἰκὶ 8 οὗ Δ}} νἱοίϊ πη ἀθϑϊ καδίεά 88 "τοδὶ μο] γ᾽’ 
ὙΠ ΓῸ αἴγοη [0 {Ππ᾿ὸ ῬΥϊθϑίϑ, τ 8 1]6 {μ|090 οὗ ΟΙΠΟΡ 
υἱοί τ (ἑ, 4., (λ8 Ρ6866 οἷονίηρε ἰη {(ἰεὶν γαυὶο  Υ) 
Ὀο]οηκοα ἰο {Ἰ| οδοτοσ. Ταΐβ αἰδβεϊποιΐοι, Ὀοΐης 
ἐῃ δεοογάβδῃσο τὶν ἐμὸ Θατδοίον οὗ (116 Βδουῦὶβοθ, 
δ ῬγοΌΔΌΪΥ ἰσαθ. Απιοηρ ἐμ9 Βοαίμοῃ, (ἢ 6 δΒἰκῖ ἢ 
Οὔ πὸ βδονὶ βοὶδὶ δῃ1πι8}]86 σ804}}γ Ὀδ]οηοά ἰο ἰδ 6 
Ῥεΐοεί, δηὰ νγδϑ Ὁγ (ἢ οἴ θῃ ρεγγογί θα ἰ0 δ} 6 Ὁ- 
Βιϊ(ἰου δ τιι865. 8.66 Ῥαίσγίοῖς, Κα! ἰβοι, δὰ οἰ 6 Τα. 
βοπια οοτηπιοηΐδίοσδ ἔσαοθ (9 οτἱρίῃ οἵ {Π6 συδ- 
οαι ἱπ τοχαγὰ (ὁ ἔδο Ὀυτοὶ οδοτγίης ὉΔοκΚ ἴο 
Αάἄδαηι;: ἐξ Ταίμον 1958 δι}}} ζγυ ΟΣ Ὀδοῖς πὰ ἐδ9 
πδίυτο οὗ {16 βΒδουΐβοο. 

γον. θ. Απᾶ 81]1 ἴ80 ΟὈΪ]αἴίοΣ.---Εχοορὶ, οἵ 
οουγθθ, ἰῇ ““πιοιλογὶδ),᾽" τὸ} θτδα Ὀυσγποὰ 
ὍΡΟΣ ἰδ 8|18Υ, δηὰ πιΐοῖ πανί ὈΘοῺ οδγοΐι}} 
Ῥτονί ἀϑὰ ἴον ἴῃ ομδρ. ἰὶ., αἰὰ ποὶ σοαυΐτο ἰο Ὁθ 
Βροοϊδοα ἴα ὑμἰ8 Ὀγίοΐ ΒυϊμΠΔΥΥ. [Ἃἢ (8 Ὑ0 86 
δἷϊ οοοἰεοὰ οὈϊαἰξοΏΒ δγὸ δϑϑϊ χηθὰ ἰο 86 οδὶοϊαἰΐη ς 
Ῥτίοδβί; το ἰὼ ὑμ6 ποχὶ 4}1 (μδὺ δύο πποοοϊκοα 
ΔΘ αἰνθῃ ἰο {μη6 Ὀυίϑδιϊυ ὈΟΘΟΥῪ δαυδ}]γ. ΤῈθ 
ἕογον ἰηοϊυάοα 41 ἰ06 οὈϊδἰΐοηδ ΟΥ͂ΐ. 4-10, δπὰ 
ἦι 18 ΘΠ ΘΓΘΙΪΥ δα ρΡοδϑα ἐπ δυϑθῇ {8686 σοαυϊτοὰ 
ἰο ὮὉθ οοπδυπιθοὰ νἱϊηουῦ ἀ6᾽ΑΥ ; (89 Ἰαἰίον ἱο]υ 6 
6 οὈϊαιίοπβ οὗ 11. 1, δῃὰ ΡΓΟΌΔΌΪΥ πα οΥ̓ἱ!. 16: 
δἷβδο μ0 δ᾽ ἰοτηδίὶνο δίῃ οδοσίης οὗ τ. 11, δηὰ {89 
οδίουθϑγ οδοτίπα οὗ Νυῃ. τ. 186, ΟὨ]γ ἰμ9 ἐτο 
Ἰαίίον δοθ ὉΠΟΘΡ {μ90 οἾ4885 ΟΥ̓͂ ἀΥΥ, ἰΠ6 οἰ ΘΓ 
Ὀοΐηρ τοὶ ρ]θᾶς νὴ οἱἹ. Τμὰδ 4}1} οὈὐΪϊαἰΐ οι 5, 
οχοορὲ ἐμαὶ οἵὗὨ ἰμθ ἰμδηὶς οἴοτγίης (Υἱϊ. 14) δπὰ 
0 ““τηοιλοῦΐα]᾿᾿ ἴῃ 41} ο8568, γγἃ5 ἰῇ ΟὯΘ ὙΓΑΥ͂ ΟΥ̓ 
186 οἶμον δοηβυτηδαὰ ὉΥ ἐδ ο ῥυϊθϑίβι Α βοοοπάβδυυ 
οἸὐθοὺ ἴῃ ἰμ6 δϑβζηιηθηί οὗ 8 686 Βδουῦ θο908 γγ88 
(869 βυρροτὶ οὗὨ ἐμ ῥγίθδίβ, 8.96 σοῖς. χὶΐυ, 29, 

Ἐ". Ἰηϑιγυοίί 8 (00 ὑΐ:6 ῥτγίοϑδίβ ἰῃ τοζαγὰ ἰὸ 
(6 ρΡο68ο0 οὔονγίηζβ ἰὰ ἐμοὶν νανϊοίγ, Υἱΐ. 11.21. 

ΕοΡ ἰδ6 ΤΟϑΒΟῺ ὙΠΥ (06 ρ6800 ΟἶοΥ 8 810 
Βογο ρ᾽δοοὰ δε, 8690 ποίϑ οἱ τὶ. 24, 
6 ᾿0γθ ΘΏΟΥ ΠΡΟΏ δὰ Θηί γον αἰ δογθηί ἰκϊ ηἀ 

οἴ βαογίβοο ἔγοστῃ 8089 Ποῖ ΠαΥΘ ΖΟῺΘ ὈοΐοΓΘ, 
δηὰ ὑμογοίογο ἰμοτο ἰδ 8 ἀἰδογοηί εἰ]. ΤῈ 
ΤΟΥΤΏΟΡ δὰ ΓΟΐΈΓΘΏΟΘ (0 {86 ΤΏ 6888 οὗ ΒΡΌΤΟΘΟΣ 
ἰο αοἀ ἐβτουκ (86 ον χί θη 688 οὗ δίῃ ; [Π|6860 ΔΙῸ 
ΤΏΟΥΤΘ ΟΙΟΒΟΙΪΥ σοπηθοίοα τἱίίῃ ἔμ ἰάοα οὗ δου" 
εἰπιοα οομμπαηΐοη τὶϊὰ αοά, δηὰ ἤθΏσ66, 80 ΔΓ 
88 ὑπο ῖν ΟὈ͵θοί 15 Θοποογηθά, βθθῖ) (0 ὈΘΙΟΏ( ἸΏΟΓῸ 
ῬΓΟΡΟΣῚΥ ἰο [86 βοοοηὰ ρΡατί οὗ 9 Ὀοοῖ. Νουθν- 
186 1688, [90 {8.86 ΡΌΤΡΟΒΟ οἵ αν, (}}0 ΘΙ ΓΟΠΚῸΡ 00}- 
ποοίΐοη ἷβ, 88 88ουϊῆοοδ, τ] 1} [Π6 ΖΘΏΘΓΔΙ ἰδ 
οἴ βαοσίβοο, διὰ ἤθῆο9 (ΠΟΥ͂ τησδί ΠΘΟΘΒΒΔΕΪΪΥ Ὀθ 
Ῥἰδοοὰ βοσθ.0 Μογϑουοθσ, ὑπ 6 7 δο ποῖ (0 ὮὯΘ 6ο0η- 
βἰἀδτοὰ δ᾽ ἐοχζϑί μου ὈὉΥ ὑμβοωδοῖνοθ, Ὀυΐ, 85 Οὐ Γδῖ 
888 ποϊθὰ, 88 ΖΘΏΘΓΔΙΪΥ 7011οὁ πίηρς Ρίδουϊον δβδοσὶ- 
8.668, δηὰ ἐβογοίογο 88 ἰοχοίμου τῦῖτ Δ θτὴ ζΟγπι- 
ἱῃς (6 οοτηρὶοίθ δοῖ οὗἨ πογβδὶρ. 
ΤῸ ρῬρεθοὺ οδονγίηρβ τηΐσῃὶ Ὧθ οὗ ΔΩΥ δηϊπ)Α]ὶ 

δοπνεοὰ ἕονς βδογίβοθ (ϑχοορὶ Ὀἱγὰβ πῃ ϊοῖὶ γγ0 10 

γἱἀοὰ ἱπ σμδΡ. ἐϊ. ΤΥ ταὶ Ὀ6 οὗ οἰέδον 86 
ιοτὰ οὗ (0 Βοοῖὶς, δη ἃ Θ᾽ ΓΠ 6 Σῃδ]9 ΟΥ δα. ΝῸ 
Ἰἰπιϊἰαιοπμ οὗὁἩ 856 ἰ8 αίτνοῃ ἴῃ (86 ἰδν, δου ἢ 
δον δ ἰγδά ἴοι 11π|1|18 (6 δα οΥ͂ (!οδο οδογοά 
ἴτοαυ ὑπ βορὰ ἰο ἴγοτι οὔθ [0 ἔῆΤ66 γθδτβ, δὰ 
οὗ ἰμοβο ἔγοπι {π6 βοοὶς (0 ἔγοτῃ ὁπ9 ἰὸ ὑνχο γϑϑῦβ 
οομρὶθίθ. Ου ἐπ ῥΡἷδοθ Ὁ. ἐβὸ [Κὶς οὗ ἐῃ9 
Υἱοίλτ!δ, 860 ποίθ ΟὩ ἱ. 1]. Ηϊδίον οὶ ὀχϑιηρ]98 
οὔ (686 οδοτίη 8 δ΄Θ ὙὉΥῪ ἴγοαθοοὶ ἴῃ ἰδ Ἰαίον 
ὈοΟΪκ8, 6. Ν., 1 ὅ8πι. ἰ. 4; ἰχ. 18, 24: χὶ. 16; χνὶ. 
8, δ: 1 Κἴηρβ Υἱῖϊ. ὁδ, 1 ΟΒγοη. χυϊ. 8, εἰς. 8]- 
τῇ Ὁ δδουῦὶ οἶδ) 685818 διροπᾳ (89 Βοδί θη δ Ια 
ΤΑΙ ἶδΡ ἰο 8}} χγοδάθγβ οὗ Πουηδῦ. ' 

ΤΌγοΘ γαγί οἰ θθ οὗ (89 Ρο800 οἶον: διὸ ἃἀ18- 
εἰπαυΐϊθηθά, ΟΥ Τδίθον ὕπο ῥγίποῖρδὶ ἰεὶπᾶδ, ἐδ9 
δοοοπὰ οὗ νδίοι 18 δραΐῃ βυ αἰ νὶ ἀθἀ---(α) Τὴ6 
ἰπδοὶς οἶος, τϑγϑ. 12-1δ, νῖοι ἱποϊαὰοὰ Δῇὴ 
189 ΡυὉ]1 9 δπὰ ρῥγοϑουϊ θα ρθδοθ οδδσίηρβ; (ὁ) 
06 (1) νοῦν, οσΣ (2) ντοϊυπίδυυ οἴουϊης, υογβ. 16- 
18, Ὀοΐδ οὗ νιϊοῖ ΟΓΟ Ββδογὶ ὅσο οὗὨ ἰηαϊτί ἀι414. 
Το ἱνο ᾿εἰπὰθ τοῦ ὈΓΟΒΟΪΥ βορασαίοα ἴγοῖλ ὁπ 6 
8δποίμον ὮΥ ἰδ ἰοησία οὗὨ {ἰπ|ὸ ἀυγίης τ ῖο ἢ δὶ 
ἯΔΒ ἰατίυ ἰο Φαί ἐμ6 Βοδὶι, τ δῖα [6 Βυ-γατὶθ- 
ἐἴ68 οὗ (8ο βοοοπὰ Καὶ πὰ δ΄ οἿΪγυ αἰ βϑιϊηρσυϊδμοά ἴῃ 
ἐὴ9 Ῥύγροβα οὗ (6 οἴου. “ἼἸΟΤΟ δῦ [ὮΣ60 
ῬΟΠΙΡ 6 ἴογτωβ ἴῃ 1] ἢ Τηδῃ ΟὁΔὴ ΟἿΣ ὙΪΓῈ ΤΟ- 
ὍΓΘΏΘΘ ἰ0 8 ὈΓΟΒΡΟΓΙΟΥ ΟΥ δαίδιυ : Ῥσδὶβθὸ διὰ 
ἐπδη κοί νη κ ΤῸ ΟχροΥΐθΠ668 ἴῃ [86 ῥδϑὶ; Ῥτουιὶ- 
βίης ἰῃ τοζαγά ἰο 8 ἀϑϑῖγε ἴῃ {π6 διιϊαγο; οχργοβδβίοῃ 
οὗ {8 δηϊεῖ} ῬΤΟΒΡΟΣ Υ ἰπ (86 ργοδϑηὶ.᾽, [Δηκ6. 

γον. 12.-16. Τ 6 ἰμδηὶς οδετνίηκ. 
γεν. 12, Το ὑἐπϑηῖ οἴδοτὶ πρὶ 9 δοοοτρβηϊοα 

ΌΥ δὴ οὈἰδίϊου οὗ ἰἢτθ6 ἰκπᾶδβ, ἰο πο ἢ ἃ ζουτίἢ 
85 δαἀορὰ (γον. 18) οὗ Ἰοδνοπηϑὰ Ὀγοδά, ν]ιϊοὰ 
Ἰαβὲ ἐβ Ῥοσ Δ Ρ6 (ο "9 οοῃδί ἀογοὰ 85 δὴ δεοοιιρβδῃηὶ- 
τηϑηΐ ΣΑΙ οΥ ἰδ 6, Ρασί οἵ ἰῃ9 οἴἶοτνίης, 88 ἱΐ ἱξ 
ἀουδιεέα! τμοίμον ἰδ 5 ἱποϊαὰοὰ ἴα (80 ““Βοδνθ 
οδογίη κ᾽ οἵ τοῦ. 14. 8.1}1}}, 88 ἤοῆο οὗὨ ἐπῖ5 οὔ- 
Ἰαιΐοι τγὋδϑδ ρμἰδοϑοὰ ὕροῦ ἰπὸ αἱίαν, (6 Ἰοδυθηοάᾶ 
Ὀγοδὰ πνου]Ἱὰ ποὺ δοδ ὑὑπᾶδν (δ6 Ῥτοδὶ Ὀϊ(1οη οὗ 
ἷϊ. 11 δπὰ οΥ͂ Εσ. χχὶϊὶ. 18: χχχὶν. 28. ΤῈ6 
ἀτΐηκ οοσίηρσα Ῥγοδου! θὰ πὶ (μ8 δὰ οἶμον 
Βδουίθοοβ ἴῃ Νυα,. χνυ. (δηά αδἰυδοὰ ἐο ἰδ 
μον. χχὶϊὶ. 18, 87) δὃβ ἰο Ὀ6 οδοτοα ““τΏΦῺ γθ 
6 δοῖῃθ ἰηΐο (ἢ Ἰαληὰ οὗ γοῦν δὈϊ ΔιϊοΏ,᾽ 8.6 
ποῖ τηθηἰἰοη θα 6 Γθ, ῬΓΟΌΔΌΪΥ Ὀθόδιι86 (ΠΟΥ͂ Ὑ6ΓΘ 
ποὶ θδϑ8ἷγ οοἰαἰ ποὰ ἀπτίηρς ἰδ6 ᾿ἰ6 ἰῃ (86 πὶ] δ Σ- 
Ὧ088. Τιθ δραπάδηοο οὗ ὈΓτοδὰ οὗἩ νατίουβ κὶπ 8 
ΠΟΥΟ Τοαυϊγοὰ γγ88 ἴῃ Υἱθὺ οἵ (Π0 Βδοσὶοϊ8] τηϑαὶ 
(ο ἴθ]. Φον ἢ ἰγδαϊιοη δῆτ ιμ δὲ τὶ (ἢ 
οογίδί πα ρ6800 οἴἶδοτίη48 οὗὨ Γεβι178}8 (ΠΠασίσαλ δοὰ 
ϑλείποαλ) πο Ὀτοδὰ νγὰβ οἴετοά. 

γεν. 14. Ομ; οἷϊ οὗ 6808 ΟΒΘΣ ἢ Ε ---ἦ ἐ., 
086 δδῖκθ ουἱ οὗ ἰΠ6 θοῦ οὗἨ οδοῖ; κἰηἀ ῥγο- 
δϑηϊθά, δὰ Ῥδυλρα οη6 ἔγοαι ἐδθ Ἰοδυθβθ οἶ 
Ἰοδυθδηϑθὰ Ὀγοδὰ. Δ'ὴ ϑθδανϑθ οϑϑοσεϊῃ.--- Βογοῖς 
[818 οὈ]δίΐομ ἰ8 δι γον ἀϊδίϊη συ 5.6 ἔγοτα (86 
ΟὈϊαἰ ὁ 8 δοσοιιρδηχίης ἰμ6 Ὀυτηὶ οδοτίης. Νο 
ρΡδσί οἵ (μθπὶ γ͵188 ῬΪδοθα ΡΟ [86 8Δ]|1ῖ4ΥὉ. ΟὐπιρΡ. 
(86 θαγθ οδογίηρσα οὗ ὑμ6ὸ [κονϊθ8, Νατ. χυὶὶὶ. 
20.80. [ἐὺ τισδὶ Ὀθ ἰηδαγνογί θη }Υγ δὶ ζϑορο Βαγ8 
“ἐρῃὴ9 οὗ ἰδ6 υρ]οαυθηθὰ οαἶκ6 8 γὙ{838 οἤεγοα ἰο 9 6- 
Βονδὴῃ ὁπ Ηἰπ αἴΐδὺ 848 ἃ ἤϑαῦθ οβοσίης; δ᾽} ἐῃ6 
γοϑὶ οὗ {116 τηϑαὶ οἴοσίηρς [6}1 ἰο 8:6 Βῆδγο οὗ 9 
Ῥυϊοϑί το βδογί βορὰ :᾿ ἴον ἴΐ ἰ8 ρἱδίη ἔγοτῃ [Π9 
ἰοχὶ ὑμδὺ [9 ὁη6 οβογοὰ 88 ἃ 'ϑαυὸ οἴδυὶης νᾶ 8 
ποὶ οοπδυτϊηθα, Ὀὰὶ Ὀοϊοικοά ἴο ἴδ9 οἰδοϊοίϊης; 
Ῥνίϑϑί, συ θ [86 τοδὶ ΓΘ χοϊασηοὰ ἰο {Π6 οἵ- 
ἴοτοσ. μὲ βοῶνο οἴενγίης, τὲ παυοὰ ἴῃ ἰδ 
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δδηὰβ ὑὕρΡ δηά ἄονῃ Ὀοίογο ἰδ αἰίαγ, Ὀυΐ ποὶ 
Ῥἰδοθὰ ἀροὶ ἴί. 

γεν. 15. Β.4}} ὈΘ6 Θαῖθιῃ [89 δβαπὶθ ἅδνγ. --- 
Οοαιρ. 16 δ᾽ πη ]ν Ῥγον ϑίοη ἴῃ γοργὰ ἴὸ [9 
ῬάΑϑοδδὶ ἰδαταῦ, Εχ. χὶϊ. 10, δηὰ 8]80 ἰῃ στοχζατγὰ ἰὸ 
(86 πιδῆηδ, ΕΣ. χυὶ. 10. Τθ βϑῆχθ σομητβηα ἴκ 
τοροϑιϑὰ ἴῃ γοβασγὰ ἰο [9 (δηῖ οὔονίηρ ἴῃ χχίϊ. 
29, 80; πῖῖο 106 στοδίον ἸΣΌΟΥΓΥ δἸ]ονγοα ἴῃ εἰν 
ΥΟΥ͂ Δηἀ γο]υηίανυ οοτίηρθ (ν 6. 16) 18 8180 γ - 
Ῥοδίοὰ χίχ. ὅ-8. [πη Ὀοιὰ ο4868 Ψον]Ἕϑὰ ἰγδαϊϊοη 
δίγμϑ ὑπαὶ ἰΠ0 ΤυΪ]θ ΔΡΡΙΪθΘα α͵80 ἴἰο ἴ16 δοσοιι- 
Ῥδηγίηρ οὈϊαἰΐοηθΒ. Τὸ αἰογθηοο οΥ͂ ἰἰπιο δ] - 
Ἰονοὰ ἴῃ πίοι ἐμ9 68} οὐὗὨ 689 ὑνγο Κιὶπαβ οὗ 
Ῥοδοο οἴδοντίηγθ πιϊσίι Ὀθ0 θαίδη οὐ ἀθθΕΥ τα τὶς 8 
[16 οὯθ 88 οὗ 8 ΒυρΟΥΪΟΣΡ ΒΒογ 688 ἴο ὑπ οἰ 6. 
γεν ἰὰ ἰδ ποῖ Θ,57 ἴ0 ΒΑΥ͂ Τ ὨΘΡΘΙῺ ΡΥΘΟΙϑοΪΥ (86 
ἀἰογθηοθ σοηϑίϑίοα, Τὴ6 σοπθγαὶ οὈδογνϑίίοη 5 
(μδὺ τ ὑμδηὶς οὔδοσϊ 28 ΟΓΘ ΡῬΌΓΟΙΥ ὉΠ56] 88, 
οἴετοά ἴῃ σναί(ὰἀθ [ὉΓ ὈΪ βίη ρϑ δἰγϑϑν γὸ- 
οοἰνοὰ; ψΒ}1]6 6 ΥΟΥ δῃὰ Ὑο] Δ ΡῪ ΟΠ ΘΓ σ8 
δα γτοϑρθοῖ ἰο βοιμοϊίηρ γοῦ δοροα ἴον, δηὰ 
ἰμβογοίογο ἰηγοϊγοὰ 8. 8618} οἱθιηϑῃί. Βα ἰξ :β 
ποὺ δἰ(οχοίμον οἷθαῦ ὑμδὺῦ {Π|8 γγᾶαβ {ῃ 9 οα86 Ὑ]0ἢ 
(89 ὙΟΪ] ΙΔ οἴογτίης. θΟαίτϑια {ρ. 181, Επζ. 
ἰγν.}), ὁ 186 δυϊ!οτὶγ οὗὁἨ Μαϊπηοηΐ68 δηὰ Αὐδν- 
Ὁδηοῖ, πιδὶκ 68 ἰδ αἀἰϑιϊποιίΐοη ἰο σοῃδὶϑὶ ἰὰ ἴδ τοῖν 
οἤογίης, Ὀοίης φέπεγαῖ---ἃ, Ὁτοιἶθϑο ἰ0 ᾿σϑϑοηΐ ἃ 
δογίδιη ἰεϊηαὰ οὐὗἨ υἱοι ἰὴ οὐ (8 γα]ὰθ, δηα (8 Το. 
τοϑἱηθα ἴη 8}}] ὁ8868 Ὀϊπάϊηρ ; τ 116 (8 6 γοϊ απ δ ΥΥ 
οἤοτίης τγὰ8 μάγίἰσμΐαγ-ττα, Ῥτοῦιΐθθ ἰο Ῥγοβϑηΐ ἃ 
Ῥαγιϊσαϊαν δηϊαιδὶ, νν ῖσἢ Ὀθοδηιο γοϊὰ ἰῇ 6886 οὗὨ 
1η9 δηΐπ8}᾽8 ἀθδί!. ὕπο ν (18 ᾿πιογργοίαιΐϊοη 
Ὀοΐὰ πανο τοϑροοῦ ἰο ἰμὸ ἔπίτο. 1 ἴθ γ0 ΟΓο 
ΔΏΥ δοοϊἀοηΐδ)ὶ τοιηδί 46} οὗὮὨ {πὸ ἰδδηὶς οἴοσί πρ 
αἴιϊιονῦ (0 ὅτϑι ἀδυ, ἰἃ νὰ8 ἀοιθί]θ85 οοδδυπιοὰ 
(Ὀαι ποῖ οη (1:9 81140}. 88 ἴῃ (Π0 6886 οὗ (6 Ρ48- 
68] Ἰαὰ (ἔχ. χὶϊ. 10) δπὰ οὗὁἉ (9 οἵ Ῥϑᾶδσο 
οονίη 8 (νον. 17), δηὰ (ἢ σοπϑοογαίίου οἤθυίη ρ9 
(Εχ. χχΐχ. 84. ὅϑουθγαὶ γϑαϑοῦβ 8 ὺῦθ ὈΘΘῺ 88- 
δἰ σιοα ἴον ἴ9 Ἰἰπϊ δου οὗἨ {0 ἐΐτηθ ἴον δαί ΐ παρ. 
Ουΐγδηι Βαγ8, “Ἴμὸ δϑῃῃοτγὶ βρ8066 οὗὨ (ἰἶπι0 υεὶ [μὰ 
Ὑ8ΊΟἢ (9 Υἱοίἑ τ Β τα ζί Ὀθ Θαίθῃ, Β66Πλ8 0 Βα Υο 
Ὀθθη ἀοϑὶ ζηθα ἰο Ῥγουθηΐ ΒΥ δογσγυρίϊοη οὗὨ (9 
δϑδουϊῆοθβ, δηὰ ἴο σιδγὰ βδραϊηϑί σογθίουβη 688, 
δὰ Βοὸ αυοίθ8 ῬΒΪΟ δὲ Ἰἰοησίὶα πῃ βυρροτὶ οὗ (15 
ἀουῦ]6 τοαϑοῦ. Τὸ ᾿ἰποθη ἶγ7θ ΒΕΓΘΌΥ δαἀοὰ ἴο 
ἰη6 σοιδηὰ ἰ9 Βῇησο ἰθ680 ἴδθαϑίβ ψῖτ ἰῆς 
ῬΟΟΓ, δῃ4 Θβρϑοίδὶν [6 ΡοοΡ [ον ϊο8, ἰδουρῇ οη- 
εἰν ον τοὐοοίοα ὈΥ ΚοΙ], ἰ8 δ 9 ΙΏΟΓΘ ΟΥ̓ 6853 ῥτο- 
τοϊηθηὺ ΟΥ̓ ΤΒοοάογοὶ (0 αἶνοβ (8 γϑβοη 
ο]γ), Οοτη. ἃ αρίάε, Κα! 8ο, οβομα 6, ἀπὰ 
οἰμβοῦβ. κ"Ἴο τϑοο]]θοίΐοη ἐμαὶ ἴῃ τγαγῖὰ ᾿δη (9 
ταθϑί ΒΟῸΠ ΒΡΟΪΪ8, ΠΙΑΥ͂ σῖγα 8 ὑῃ9 ἰάθα παι ἢ 
Τεαϑίον γγὰ8 δου ρ 6] ]6 ἃ ἴῃ ΘΟΠΒΘαΌΘΩΘΘ ἰο ἰηνὶϊο 
ἦη (86 Ροογ.᾽᾽ δηχο. [ὲ πλυβὲ 6 γοιμθι θοτϑά 180 
(μὴ (6 ζεαϑὶ νου] γα ρὶ ἀὶγ 1ο86 118 ϑδου βοῖαὶ α58- 
Βοσϊαιΐ 08 88 [86 ᾿πίοΥ78] νγ͵ὰ8 ρτοϊοη οὰ Ὀεοίννθοη 
ἰν δηὰ ἐμ οἴὔδογί υς οὗὁἨ [86 Βδοῦ] ῆσο. 

γενβ. 16-18., Το γον δηὰ το] ΙΔ ΥΥ οϑονίη δ. 
Το αἰδιϊποίϊοα. Ὀθύνγοθη ὑμ686 888 δ᾽ γδδὰν Ὀθθη 
Ῥοϊηἰοὰ ουἱ., Βοίιῃ γγϑῦθ οἱ θαυ ἰηΐοτίον ἴὸ {ἢ 6 
τδηΐς οἴογίπα. [ὑ 8 ἰο 06 ΓΤοιῃΘα Ὀογοα ἐπαὶ 
{680 ἀἰά ποὺ Ὀδοης ἰο {86 οἶα88 οὗ ὀχρίδίοῦυ οἵ- 
Γετῖπρϑ, δηἃ ἤθησθ 1Π9 ΥΟΥ͂ οἤοτίης οἵ Ά8ι:, Ρααυὶ 
(Αοἰθ χυῖ!. 18; χχί. 28--26) Βαὰ ἰῃ ἰΐ ποιμὶπρ ἰπ- 
ςουϑίϑιθηῦ τὶ ἢ Β18 ἔφ ἢ ἴῃ {6 ὁπ6 ϑιαοτίῆσα ἴο τ 
δ'ῃ5 οἴετοά οὐ Οδῖνασγ. Τη680 οδονγίηρβ τῖσαι 
ὍὈθ ΘϑΔίθα οἢ (9 ὑνγὸ ἀδ8γ8 ΓοἸ οννίπρ ἐμ βδοτῖβοοθ, 
δαὶ {86 τοπιαίπάθυ ου [89 τῃϊτᾶ δγΥ 5841} ὈΘ 
ὉὈσυσαῖ υἱῷ ὅσο. ᾿ 

γον. 18. 16 ρθη ἔον (μ9 ἐγαηθαγοββίοη οὔ 
18 δοτημμϑηά νγ88 Ὡοὲ ΟἿΪΥ ἰδδί ἰΐ οβενίηρ 
ψιοηΐ ἴον ποϊπὶηρ--οἰς 8.81} ποῖ ὈΘ δοοορῖθϑᾶ: 
Ὀυύὺὶ αν ον, 1ῖ 88 8}1 ὈΘ 8) δΒΌομἱ πδίίου, δη ἃ 
[890 8ο] [πδ΄ Θαϊθὶδ οὗ ἰϊ 8841} Ὀθασ αἱ ἰηΐ- 
ααἰῖν. Τμο Β6η890 18 ποῖ, 88 ΙΠΔΠΥ͂ ΒΌΡΡΟΒΘ, ἐπδὲ 
ι9 οὔἴἶενγίης Ὀοΐη τηδάο6 γοΐὰ, ἐδ 6 ΟΗἾΘΤΟΣΡ το- 
ταδὶ ποὰ τι 118 ἐογ λον Ἰἰα αἾ ΓΥ̓͂ ἀπο Δ 56 ; ῸΓΡ 
{π6086 ΟἤοΓ ΙΒ ΤΟΥ͂Θ πο 81 8}} δρροϊηϊεὰ ἴον 89 
ῬΌΓΡΟΒΘ οὗ δἰοηθιπμοῃϊ, ΟΥ̓ (16 ἤοΥ  Ί 6685 οὗ βίη; 
Ὀυΐ ἐμδι ἴμΠ96 οἴθγονῦ, μανίηρ ἰγαηδργοβϑοά 4. ἰδία 
δα ΥΘΡΥ͂ ροβὶεἶνο σομητδηἀ, πιυδὲ ὈΘΆΥ (19 60η86- 
41.6}668 οὗὨ 586} ἰδ ϑ 6851 0η. 
ΤῊ αἰδιϊησιίΐοηβ ἴῃ τορᾶγὰ ἰοὸ {689 οἴονγὶ πα 

(45 ἴῃ {80 6889 οὗ {080 ψ ἷσὶι δ σοηθ ὈΘ[ΟΓ6) 
ΘΙ ΌΤϑ00 ΟΩἿΥ ἰδὸ σΘοτμιοῃ βδονίῆοοϑ οὐὗἩ ἐδβοῖγ 
Κὶπά. ΤθοΓΘ 6 ΓΘ Οὐ Γ βροοΐδὶ ρϑδοθ- οἴου  ηρ8 
(χχιὶ, 19, 20) νον τογθ ΟἸ ΒΟΥ 1186 ἀθ4}} τ ἰ{ἢ. 

ἴῃ Ἰδίον (ἰπη68, (89 ρίδοθ ΠΟΥ δμο -ρθ860- 
οὔονίηρθ πἰρῦ Ὅθ Θϑίθῃ 8 σχὀβίγιοίϑα ἰο (ἢ9 
ΠΟΥ οἷἱγ (θοαΐ. χἰὶ. 6, 7, 11, 12); δὶ ργοβϑηΐ, 
ἰῃθτθ )Ὃδ8 ΠῸ Οσοδβίοῃ [ἴ0Γ δυοῖι ἃ δομηπμβηά, 
αἰ }19 8}} τογθ ἰοσοίμον ἴῃ {6 σα τὰρ 'ἱπ 6 υἱὶ]- 
ἀογηθ6858. Βαὶ αἷϊ βαστὶ οἷ] δῃΐτλ8}8 β]ΐη ἔον ἑοοὰ 
τηυϑί ὃὉ9 οἴἶετοά 8Δ8 βδογίοοϑ ἰο {88 οτὰ (χν]!. 8, 4). 

Κα! 868 (Ρ. 144 58.) Βαγ8: ““ΤῊ6 σμδγδοίορ οὗ 
(116890 ἔξαθίϑ οδηποί 6 πιϊδίδϊζοη. [ὁ νᾶβ ἰδαδὶ οὗ 
}υγ Ὁ} }}688 ἰορογοα ὈΥ͂ Βοϊ ΘΠ. ΪΥ, ΟΥ̓ ΒοΪ ΘΠ 
ἰθΙρΡοΓΘα ὈΥ̓͂ ἸΟΥΓᾺΪΠ688: {Π6 ὙΓΟΥΒΕΙΡΡΟΡ δὰ 
Βιι θυ (θα ἰο αοὰ δ οδοτγίης ἴγοπι νΐ8 ρτοροτίν ; 
6 πον τϑοϑγνϑα Ὅ8ὸκΚ ἴγοπι Ηΐπὶ ἃ ραγί οὗ (ἢ ὁ 
ἀοαἀϊσαίοα ρἰἴυ, δὰ 8 Οχροτίοποοὰ δηθν (86 
Βᾶι6 φτδοίουβ Ὀοηαἤσθησθ ψϊοῖ παὰ δηδδὶοὰ 
Βἷπι ἰο Δρρϑδν ψὶϊῃ ἷ8 ΘᾺ} 1} Ὀοίοτο (ἢ 6 ΔΙᾺ Ὁ; 
9 ὑπο γϑίογο οοηϑυπιθα ἐμαὶ ρογίϊοη νἱ{}} ἔδο] ἢ 59 
οἴ Βα ΠΥ δὰ (Π δη κίι π688; ὈὰΓ Β6 να8 ὈΪα- 
ἀδῃ δἱ οη690 ἰο πιϑδηϊΐοβιὶ (086 Ὁ] 1858] Βοη πα η 8 
ὈΥ Ββαγίηρ (πὸ τιθαὺ ποὺ ΟὨΪΥ Ὑἱἢ }ι1ῖ8 ὨοῦΒ6- 
Βοϊὰ, νοὶ {ΠΟΥΘΌΥ ᾿γ85 τοι ϊη θα οὗἁὨ (πὸ αἰγὶ ηθ 
Ῥγοϊθοίίοη δῃηα τ,ΘΓΟΥ͂, Ὀὰὺ 4180 Σὰ Εἶθ. ΠΘΘΑΥ͂ 
Το ]ο τ - θείη 8, ποῖ 6 Ἰαγμθη ΟΥ Βουγδηίβ οὗ 
88 ἐθιιρὶθ. Τὰ {μ686 Ὀδδυ τα] Υορα8.8 Ἰγ0Γ0 
βίαι ροα οί ψῖιἢ νοὶ σίου οηοίΐου δηὰ Βαπιδῃ 
υἱτίαθ, Τ6 χοϊδίΐοη οὗ ἔγι δ ἀϑῃΐρ Ὀοίνοοη αοά 
δὰ (9 ΟἸΓΟΥ ψΐο ὑ6 Ββδουῖῆοθ οσχεϊοιιοά 
85 ΟΧργοϑβοὰ δηά βοδϊϑὰ Ὀγ ἰδθ ἴραβε πῃ οὶ 
ἰηϊοηϑί θα ὑμαὺ ταοϊαιοη ἱπίο οὔθ οὗ δὴ βδοίυδὶ 
εουεπᾳπί; (δ πιοΙῃ ΘΠ ΔΡΥ͂ ΠΒΑΓΙΏΟΩΥ τἂᾶβ οσίθηἀοὰ 
ἰο 8 ρΡογιωδηθηὺ ππϊοη ; δῃα {1650 ΠΟΙ 0η8 σουϊὰ 
ποὺ Ὀ6 ΘΧΡΙΘΘΒΘα τογὸ ἰηἰο ἢ Ὶ ὉΪγ, δ Ἰοαϑὶ ἰο 
δὴ Εδδβίσγῃ ῬΘΟΡΪΟ, ἐδ ΕΥ̓͂ ἃ σοτηπιοη πηρθΑΪ, 
τ ἰοἂ (ο ἐμ θαι 16 [86 ἔδυ αν ἰαρσο οὗὁὨ ἐγ θηά- 
Βιῖ0 δηὰ οομῃτηπηΐοπ, οὗ οἰ θονία [088 δηὰ ἴον. 
νον. Βόπιο οὔ σ8 δ γ9 Θχργοδβοαὰ δὴ Τὀρροβίίθ 
νίαν, οοηίοπάϊης ἰμαὺ (ἢ 6 ΟἸΟΓΟΡ νγὰϑ ποὺ Θοπϑὶ- 
ἀετνθὰ 88 (6 κιιοβὺ οὗ αοἄ, Ὀυΐ, οα (8 ΘΟΏΓΓΒΓΥ, 
αοὐ δ8 Π6 ριοδὺ οὗ {μ0 οἰἶΐδσογ: Ὀαὶ {18 18 
δρφηϊηδὺ (6 οἶον ΘΧΡΓΘΒΒΊΟΏΒ Οὗ ἔμ ΔῊ; {0 
Βϑοῦ σοῦ βυγγτοηδογοὰ (Π6 ψΒοῖ6 τἱοϊΐι ἴο (89 
Ῥοῖγ (1,1, 6, 7, 12), δὰ οουᾶνγπιοά ἷβ ἰπίθη- 
εἴοη ὈΥ͂ Ὀυτηΐϊης οἢ (0 αἸίαν {86 δύ ραγίβ, νι εἰσὶ 
τορτοβοηϊθαὰ {Π6 ΘηυΓγ0 Δηΐταὶ. . ., Ζ789Ὸ Αροβ- 
1.90 Ῥϑὰὶ 8608 ἀϊδιϊ ποι): ἌΑτο ποί ἰμ6 7 το δὶ 
οὗ {Π Βδου 068 ῬΑΡΙΔΙΚΟΥΒ οὗ (86 δ]ίαν᾽ οὐ “ οἶἜΨ 
(86 Τογα᾽ 8 ἰ8ΔὉ]6 ᾽ 

Ἄονβ. 19-21, ΤῊ βδηοι ἐν οὗ οὐϑη (818 ἰΠΥ̓ΘΤΊΟΥ 
ΒΘΟΥΪβ6Θ 18 ΒΙΓΟΏΘΙΥ ρσυδταρα, ῬῬρδοθ- τ ἢ 8 
Ὀοΐης Γορτοβοηίβ  γθ οϑρθοὶδΠν ΟΥ̓ ΘΟ 108 
πὶϊ ἢ (μΠ6 Μοβὶ Ηοΐγ, 41} υποϊοδηπθ88β ΟΥ οοηίΐδοί 
γὶ ἢ Ὁ ΠΟΙ] ΘΠ 685 18 εἰ σογο 8 Υ ΤοΓ Ὁ] Δ 6ῃ. 



θ2 ΓΕΥΙΤΊΙΟΤΞΒ. 

γον. 19, Δπᾶ 85 ίοσ 86 868}, 811 ἴδαὶ Ὧθ 
οἴϑδῃ 584}} θϑαῖ ᾿βοιϑοΐ,--- πιοδηΐϊης, οὗ σου δα, 
16 65} ἰὰ ζοῃθγ8}---ἰδὶ ψ ἢ Π88 ποΐ ἰουομοά 
ΔΗΥ͂ υποΐίδθη ἰδίην. Τ|10 Β6Ώ86 τα ΘΔΒ1Υ ὉθΘ 
Ἰιδ 9 ΤΟΓΘ Οἷον; Ὀυὶ ἰοῦ ἰδ πὸ σγουῃὰ ἴ90᾽ 
ΘΔ᾽ιοτΐης ἰμ9 ἰσϑηβ᾽δίϊοῃ. 

γον. 20. 8881} Ὀ6 οἂϊ οὗ ἔτοτῃ δἰ ΡΘορίϑ, 
ἃ. 4. Ὀὸ Θχοοιη!ηϊσαίοα, οδ5ὲ οὐἱ ἴτοιαῃ ἰδ 6 δομ- 
ΤΟ  68}1}} οὗἉ Ιϑγαοὶ, Τ}18 τοὶ κὺ βοιηοι τ 68, 85 
ἴῃ Εχ. χχχὶ. 14, Ἰηνοῖνο 1830 {110 ριυιἰϑδτηθηὶ οὗ 
ἀδαίῃ, Ὀυΐ οὨΪγΥ ὙΒδ6ὴ (8 ΟἸἴδποθ γὼ8 880 8 
οἷν οπθ. Οδρίιδὶ ρυῃβηηθηΐ 8 ποὶ ἰηἰοηἀοὰ 
Ὄγ (ῃ9 Θχρυββϑβίοῃ 1.86]..-- δὶ ρΡοσίαίη ὑπῖο 
[9 Τοτᾶ.---ΤῊιθ βου 8. Ρ] αἰ ἢν Θηουρὰ ἰδ δ {16 
Υἱοϊϊηι, ΟὯ66 Οἴἶθγοα, νγᾶϑ σοηϑίἀογθὰ 88 Ὀθ]οηρ- 
ἴης ἰο αοα, ἀπὰ βϑῆοθ ὑπαὶ ἐμοῦ τὸ ζοϑϑδί θα 
ὌΡΟΣ ἰὑ γγογῸ {Π6 σιαρδβί8 οὔ δ 1,οτὰ. 

γον. 21, Ὁποϊθδῃ Ὀθαβῖ, εἰς. Τ}Ϊ8 ἰ ἰο ὉΘ 
Ὁπαοτγβίοοα οὗ πο ἀολὰ Ὀοάΐ65 οὗ (ἢ 656 δηΐπ)4]8. 
Ὁποϊθδμηθβ8 Ῥἀ8 ποὺ σοιμπιιηϊολίο ἃ ὉΥ {πεῖν 
ἰουσὰ 8116 Ἰἰνίηρ; αὶ, οὐ 86 ΟΥΒΟΡ μαπά, ἷἱι 
Ὑ88 οομμηηϊσαίοθα Ὀγ (Π6 ἰουσὰ οὗ (6 Ὀοάγ, 
ΘΥΘ οὗ οἰθδη απὶτλα}8 ψ ϊοῖ Βαὰ ἀἰο ἃ παίυγαὶ 
ἀθαί ἢ, ΟΥ ἃ5 νγ βιιου)ὰ 88Υ, οὗ σαγγίοῃ, 

Νοιμίηρ 18 Βοσο βαϊὰ οὐ {πὸ ρογίϊοῃ οὗ ἰδ6 
Ῥτίοϑίβ, ὑπαὶ Ὀδΐηρ (Π|6 Βι )6οὺ οΥ 6 ἀϊδβιϊποὶ ἀἱ- 
γἱπο σοϊητηηϊοαίἑου. (τ τ. 28.896). 

α. [πδἰγυοἰΐοηβ ἰη σοραγὰ ἰο (Π6 δὶ δηὰ ἰῃ9 
ΒΙοοά. γεγβ. 22-27, τοι (8 παροτγίδῃοο, ἐμ 18 
ἔτοῦρ οὗ δΘοτηπηδη}9 ἤοτπδ 1.16 δχοϊ υϑὲνθ διι07θοί 
Οὗ δηοίθοσ οοτητηυηϊσαίϊοι, δηὰ ἰ8 δἀἀγοβϑοα ἴο 
{16 »εορίε, Ὀθοδι86, ὙΓ8Ὶ16 {8.689 ῬΟΥΓΙΟῺΒ ἯΠ6ΤΘ ἴῃ 
{86 ΘΒρθοὶδὶ οβατὰο οὗ (80 ρυίϑϑίβ, ἱξ τγῶϑ πθο098- 
ΒΑΡῪ ἰο ὙΔΙΩ 89 ΡΘΟΡΪΘ ὙΟΓΥΥ͂ ΘΔΓΘΙΆΪΥ δρχδίηϑι 
τα κί 159 οὗὁ ἰμ πὶ ἐπ οτηϑοῖνοα. [|ὑ δοΙῃηθ8 8ἢ- 
ῬΤΟΡΥΙΔίΘΙΥ ἷπ σοπηθοίίοα πὶ (89 6806 οὔου- 
ἰηχβ, ὈθΟδυ86 ἰΐ νῦ88 ΟὨΪΥ οὗ (689 ἐμαὶ (89 Ρ60- 
ΡΪθ οδί αὖ 8}}, δὰ ἤθῃσθ ογθ {Π|6γ0 τῖῶδι8 θβ ρθοὶβϑὶ 
ἸΔὈΣ ΠΥ ἰο ἰγϑηβρυθβΒ (818 οΘοτηδηά. 

γον. 22. ΝΟ ΏΒΠ ΟΣ Οὗ δῖ, οὗ ΟΣ, οἵ οὗ 
ΒΏΘΘΡ, ΟΥ οὗ βοαδῖ.--Τι6. Ῥτο ιϊ ἰἰοα οὗὨ 186 
οϑιϊης οὗ ἴδὶ οχίθπῃὰβ ΟΟΪΥ ἰο (ἢ 9 δβδογί βοῖαὶ δηΐ- 
1η 88, δῃηὰ ἰ8 (ὁ Ὀ6 80 υπάεονγβίοοά ἰη οἷ. ἰἰϊ. 17. 
Τ86 σϑϑβοη οὗὨ ἰ(μΐβ. ὑγο! ὈΪ οὰ ΘΡΡΘΔΥΒ ἷἱπ ΥΟΥ. 
20: {μὶθ ἴ4. τγῶ8 δρργοργίδίϑά ἰο Ὀατγηΐης ΡΟ 
{πο 8](8}, δρὰ ἤθῆοθ ΒΥ ΟΕ 80 οὗὨ ἰΐ νγὰ8 ἃ 
Ῥτοΐδηδιΐοαυ 8119 86 βυϑδο] 68 πόσο ἴῃ ἰμ9 
τὶ ἀοΓΏ0 88, 811] δῃΐπη}]8Β δἰδίη ἴονῦ ἴοοὰ, πὰΐϊο 
ΓΘ ΔΙ ονοα ἰὼ Ββαογίῆσο, 6Γ0 ρῥγοβϑηϊθὰ 858 
υἱοί 8, δὰ ὑποὶν αὶ 88 ὈυΓΏΘι οὐ ἰδ Αἰίδυ. 
Αἰογσναγάϑ, ἴῃ Υἱοῦ οὗἁὨἮ (86 δβοιι]θηθηῦ ἴῃ ἰδ 6 
Ῥτοιηϊβοά ἰδ, {18 τοϑιγϊοίϊοῃ τγῶϑ σοιηογοά, 
θεαί. χὶϊ, 1δ, 21. πη ἐμαὶ Ῥογαϑϑίοα (ἢ6 
Ῥγοβι ἐἴοα οὗὨ Ὀ]οοὰ 8 δι ρμδί δ! γ τοροδίοθα ; 
νῦ ποι πίη 18 ϑαϊὰ οὗὨ ἐμὸ αὶ. Ηθηοθ Καὶ! δυ- 
ξι68 ὑμαὺ ἰῃ βιιο 689 (μ0 οαἰΐηρς οὗ (9 δὲ τγ88 
ΔΊΟΥ 8016, δὰ {8 ορίῃΐοι 8 βίγοα σΥ Θοη δνπιοὰ 
ὌΥ Ὀοαυϊ, χχχὶϊ. 44, δηυπιοτγδίϊπας δυιοης ἐμ χζοοά 
ὑμὶησβ ἰο Ὀ6 δηϊογοὰ (6 “14ὲ οὗ ἰαπιῦ8, δηὰ 
ΤΔΙΩΒ οὗ ἰδ Ὀγοοαὰ οὗ Βαββδη.᾽" Νουθσίβοϊθββ, 
{80 Ἰδησύδρο οὗἨὨ υπίνϑυβαὶ Ῥυο ] δἰ (ἴοι 18 ἀϊβιϊποι 
ἷα οἷν. 11]. 17, 1688 ἰδὲ 8 ἰο 6 υηδογϑίοοά 
ΟὨΪΥ οἵ δ ΐπ8}8 οὔεγοά ἰη ββογίβοθι ΤῈ6 ρθῃ9- 
ΤΑΙ οἵ σοιμπηθηίδίοτβ υπαἀοτγβίδη, ἴῃ δοοογά- 
8ηὴ66 ῖ (ἢ 76» 88} ἰγδαϊ ἴοι, {μα (6 ὕδὶ οὐἁἨ (86 
ΒΟΥ οἷ8] δῃΐτ)8}8 τγ88 Ῥϑγροίι !ν ζογοἰ ἄθμ. 
ΙῺ ΔῺΥ 6480 (ἢ ῥγοβί δ᾽ οἃ δὲ νγῶϑ οὗἠἨ δοῦγβθο 
ὑμδὺ ψ Βοἢ 88 Ὀυγηοα οα (ἢ6 αἸίαν, (Π6 δέραγα- 
δὲς ἴαῖ, τοὶ ἰμαὺ τΒΙΘῊ τγαϑ ἱπίογιαίη θὰ τὶν ἢ 
8 β68Ἀ. 

γεν. 24. Τδι πβϊοῖ ἀϊεὰ οὗ ἰϊ86 17, ἴ15. Ὀϊοοὰ 
ποὺ Βαγίηρ, Ὀ6ΘΏ Ρουγοά ουΐ, δηὰ {πὶ πὰ ἴον τῶϑ 
ἰογῃ οὗ Πθϑβίβ, νγ88 ργοδί ἱι6α 88 ἰοοὰ (χχίϊ. 8), 
δηὰ ἰ7 ΔηΥ ρδυίοοϊς οὗ ἱΐ, δ τηῦσβὺ ὑπο κζο ρυτὶ- 
βοδίϊοῃ. διὰ “" Ὅ6 Ἀποϊθϑῃ ἀπ|}} (89 ἀτϑα ̓  (χνὶ!. 
158). Ἴιὸ δὶ οὐ δβιοῖὶ δϑῃΐτηδ]8 ἱπογοίογο σουϊὰ 
ΠῸ ΙΏΟΓγ0 ὃθ οδίθῃ (ἢδι (πον 65}}: Ὀυὶ βἴησο {ἰ 
Δ δἷδο Ὁπήῆϊ ΤῸΓ [16 ΑἸίατ, ἰὑ τὶσ ὍΘ πδθοᾶἅ 
ἱῃ δ οἴδβοσ ;86. Νοιμίης ἰβ βαϊά οὐὁἩ (δο ἴδι 
οὔ ἴον ]β 88 πο ϑρθοὶδὶ υ80 τὰϑ τη8ὲ9 οὗ ἰ5. ὁοα 
18 Αἰ γ. 
οτθ. 26, 27. Το ῥγοδί Ὀἰιΐοη οὗ Ὀϊ]οοὰ ἰ8 8)}- 

βοϊιυἱθ δηὰ ρεγροίυδὶ, δηὰ [18 70. [86 ΣΘΆΒΟΙΒ 
εἰν ἰὴ χύϊὶ. 11. [88 Ὀδο υτροῦ (δαὶ 88 
ὨΟ ΐης 8 ΔΩ ὮΘΓΟ βδια οὗ (6 Ὀϊοοά οὗ 8, 
(δι 18 ηοὲ ἱποϊυἀ δὴ ἰὰ ἴΠ6 ῬτγοβίὈἱ(οπ, Μοτθ 
ῬΓΟΌΔΌΪΝΥ (88 Μ͵18 οὗ ἰοο }1{1}16 ᾿πηρογίδποθ ἴο οὉ- 
ἰαἴῃ Ῥαγι συν πηϑηϊίο, δηὰ ἰ86 σοπογδὶ ῥγίποὶ- 
Ῥὶθ οὗ νν δἰοῖ Ὀϊοοὰ ᾿8 Δ Ὀδοϊαϊοὶν Του ὈΪἀ δὴ τηυϑβὲ 
Ὅ6 Θοῃδίἀογοα 858 δρρὶ γἱπς Βογο δἷ8ο, ποίνὶ- 
βίδη ἰης ΔῺΥ ἰγϑαϊ ἶοπ (0 (6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ. 

Εἴ. Ἰηβίγυοιΐοιβ ἴον (ἢ 6 ῥγίθϑιδβ᾽ ρογίζοη οὗ [89 
Ρεδοο οὔδοτίηχϑθ. οτβ. 28-80. 

Το ΐ, (86 ὅπ4] οοτηππἰσαίϊοη οὗ (μ18 φῬδνρί οἵ 
(869. Ὀοοῖς, 18 150 δΔαἀγοιβθαὰ ἰο {86 Ῥθορῖὶβ, ὃ60- 
889 [86 Ὀτίοδίϑ᾽ ΡοΥιοὴ τὰ αἴθ ἔγοιῃ (δδὶ 
Μη ϊοὰ πουϊὰ οὐἶμοΥ νν8οὸ ΠδΥθ Ὀδο τοι γηθα᾽ 0 
ἰθ, δηὰ ἐὺ ἐποτοΐοτο οοποθγηρά ἰἤδεὴ ἰο τππᾶογ- 
βίδῃα (80 ἴα [ἐ βίϑῃη 48 Βογθ αὐυἱΐθ ἴῃ 118 τῖρδί 
νἶδοο: “ ἤποη ἰδ ρῥγιθβδὶ δ σἱρθίθ πὶ 4}} (86 
ΟΙΠΟΡ βδογίδοϑθ ψγογο δῃηυμπιογδίϑα, (ἢ 15 τνδ88 οτὔὶὶ- 
(64, Ὀεοδ89 1116 Ῥϑορὶθ όγθ ἰοοὶς ἰὴ Ῥΐδοϑ οἵ 
(886 ὑυΐθδὶ ἴῃ τοβρϑοὶ οἵ 189 θοβ. μβοη (ἢθ 
ΒΡ6οἷ4] παίαγο οὗ (μῖ8 οἴἶονίης ἴῃ {μὶβ Ταβρεσὶ 
:48 Ὀ66ἢ πιλάθ ῥτγοιηϊηθηί, ἃ 6 δΟΙΩτΩ ἢ σδίίοα 
θ 846, δΔαἀἀγοββοὰ ἴο ἰἢθ ΒΟοη8 οἵ [9Γ80], δηὰ 
αἸγοοίίες ἰμθ, δι οη Οἰδοῦ (δἰηρσ5, ἴἰο δπϑίβῃ 
σογίαϊπ ΡΟΣ Ϊοπ8 οὗ {10 νἱοῖδῃ ἰο {16 Ῥγίθδϑι.᾽ 
ΜαυνΡὮΥ. 
ον. 20. Β8411 Ὀτίπα δἰα οὔἴοσίπς ππῖο 

ῖδο ΙΖιοχᾶ.---Τ9 οὈ͵οοὶ οὗ (Ὠ΄18 ῬγοΥ βίο δ6 6 πὶ 
10 6 (0 ΒρΟΌΓΤΘ δὴ δοῖιδὶ, ἰπδίοδα οὐἉ 8. τυ ΣοΪ Ὁ 
οοῃϑίγυοίγο οὔονίης. Α΄ πιοβὶ οὗ (δ 865} τὴ 
ἰο Ὀ6 οΘοῃδυιηοὰ ὈγΓ ἴδ οἴἶεγοσ, ἰΐ τοὶ κα ῬΟΒΒΙΌΪΥ 
αῦθ ὈΘΟ ϑυρροβοὰ δβυδιοϊοηὶ ΤΩΘΡΟΙΥ ἴο δβϑηὰ 
ἴῃ ἐπ δοῃϑβοογαίοὰ ραγῖβι; ὃὰὶ (86 ΔὉῈῪ ΤΟΣΑΓὰδΒ 
(86 τ 016 85 οδογτοὰ ἰοὸ 6 [ογὰ, δηά ἰμοσζοίοτθ 
Τοαυΐγοϑ ὑμαὺ 1 888}} ὍΘ αἰδίϊ ποι} ν Ῥσοϑοιηιοά 
Ὀοΐογο Ηί. 

γεν. 80. ΕἰἰβΒ οὟσῃῇ πδηᾶα 8}8]1 ὈσὶπΕ.-- 
8.111 ἔαγι μον ἰο συγ (80 βδουὶδοΐαὶ οἰ γϑοίοῦ 
οὗ ιμῖ8 οἴζογίης, ν ον 88 τῇ ογὸ ἴῃ ἀδΏΜΟΡ οὗ 
Ὀοϊης δβοσυϊαγὶΣοα (8 ΔΗΥ͂ ΟἴΟΓ, ἰΐ 18. τοαυϊτοὰ 
ἰδὺ (86 Ραγίβϑ θϑρθοΐδ}ὶν ἀοβιϊποα ἔον ἰδ6 1μοτ 8 
1860 τὶ ποὺ 6 δθοηῖ ἰῃ ὈΥ ΔΗΥ͂ Βουυδηΐ οὐ οἴεσ 
τα ΘΒο ΟΡ, Ὀα( ταϑὲ Ὀ6 ργοβοηϊθα ὈΥ̓͂ ὑπὸ οὔΐεοῦ- 
ΟΥΒ οὐῆ μδηὰβ. Οοωρ. Υἱϊὶ. 27; Ἐχ. χσὶχ. 

24.260. Νααι. νἱ. 19, 20.--ὴὩὸ δὶ τὶ τ89 

Ὀγθϑϑϑδῖ.--- 9 οοπϑίγυοί,οη οὗ ὃν δ 88 ἴῃ Εσ. 

χὶϊ. 8,9. Βγεαδί ἰ8 ἰμαὶ ρατὶ Ὀθίντοου [ἢ 9 Βῃῃ0]- 
ἄογβ ἴῃ ἔγοηϊ τ οὶ τὸ 64]}} ἐλ ὀγιδχεί, δ ἃ τ οὶ 
ἱποϊυά θα [86 σαγ Πα σίηουβ Ὀτοδϑί- ὈΟΏ 6. 
Α νανϑθ-οϑοσίῃᾷ.-- 6 Ὀτγοδδὶ 15 (0 ὉΘ ἃ 

ψϑυθ- οδονίηρ, ἰΒοὸ γἰχμῖ Ἰὸς (τον. 81) ἃ Ἀθανϑθ- 
οἴδοσίπβ. Το89 τὸ ἰεὶπὰθ οὗ οἴἶογίης 8Γθ 
οἰοδυῖγ αἰδϑιϊηρσυϊθδοὰ ἴἰπ (6 ἰασ. Βοῖῖι δΓθ 
τηθῃ!οηθὰ ἰοχοῖθμονῦ ἴῃ ΥὙοῦ. 84, δηὰ ζΓγϑαυθπ  Υ͂ 
(σ. 14, 1δ; ἔχ. χχῖχ. 24-27. Ναπι. Υἱ. 20; χυϊϊὶ. 
11, 18, 19, εἰο.} 88 αἀἰδιϊποὶ οδογίη ζα; (9 Βθδγ9- 



ΟΗΑΡ, ΥἹ. 8--ΥἹ}. 88. 

οὔονίης 8 πηοηἰΐοηθα 8Δ]οηο (χχὶϊ. 12; Ἐχ. χχυ. 
2,8: χχσχ. 13-1δ: χχχνυν. ὃ: χχχνὶ. 8, ὁ; Νυῃ. 
ΧΥ, 19-2}:; χν]]!. 24: χχχὶί. 29,41, δ2, εἰς.), δ: ἃ 80 
ἷβ 6 σατο οἰονγίηρ (χὶν. 12, 21, 24; χχιϊὶ. 18, 
17, 20; ἔχ. χχχυὶ!. 24, 29: Νὰ. γἱῖϊϊ. 11, 18, 
σίς.) ; Δ1Βουρὰ ὈοΪΏ ΔΡΡΔΙΓΘΏΠΥ 8ΓΘ Βοπλθί π108 
υϑϑὰ 51: Π|ΡῚῪ ἴῃ τῃ6 βθη8ὸ οὗ οἶον 8η οουρ] θὰ 
ἰοχοϑίμον σπἰίπουΐ αἰφιϊ οἰϊοῦ οΥ πιρδηΐης (Εἰχ. 
χχχν. 21-24); ὈΟΙῊ ἃτθ 6 γ6 δρρ]θα ἰο 186 οἵἶδον- 
ἰμᾳ8 οὗἁὨ πιοῖα] ἴονῦ ἰθ ἱδθθγιιδοϊθ, ᾿ποὺρ ἰδ 6 
οἶον οδογίηρθ τὸ ΟἿΪΥ͂ δροίκθοῃ οὔὗὐἠἨ 88 θδᾶῦθ 
οἴἶδοτίηρθ. Το αἰδιϊηοίίοη 18 τηυδἢ οὐϑουγοα ἴῃ 
9 Α. Υ. ὉΥ (δ8 ἔγοαυθαὶ ὑγδπϑ το οὗ ὈΟἢ ὉΥ 
{ιὸ βίῳ ρὶο γοργὰ οὐεγίησ, δη ἃ βοιηοι 08 τὶ πουϊ 
ΔΗΥ͂ Ὠο(6 οὗ {{|8 ἰῃ ἴῃ6 τηϑγρίη. ἴῃ γορεγὰ ἰὸ 
ἐπ Ρδτίβ οὗἩ ὑ86 βαδοτ σοβ ἀδϑὶηδίθα ὈΥ 16 νγὸ 
ἰογηβ, ἰθ6 αἰδι ποίου 8 ΟἸΘΑΡΙΥ πιατὶκοα; (ἢ 6 
μοδυο-ὶος Ὀθ]οηροα οὀχοϊυβίνοΥ ἰο (89 οβιοϊαιην 
Ῥτίοϑί, στ ῖ]ϊο ὑἰῃ6 ψδΥθιὈγοαϑὺ τγὰἃ8 ἰἢ.6 ΘΟΙΠΊΟΏ 
ῬΤΟΡΘΓΡΙΥ οΥ̓͂ (00 ῬΥίοϑυΥ οτάθνρ, 76 ἀἰϊδιϊποίίου 
ἴα ἐἢ6 σοΡΘπ ἢ 41 Ὀούνθοι {Π.6πὲ ἰὐ 18 1688 ΘΆΒΥ ἴ0 
ΔΘ. Τηδὲ οὗ (6 νᾶγῦοὸ οἴονϊηρ ΔΡρΘαᾶΣΘ ἴο 
δαγο Ὀδθη ἐδ 9 ΙΏΟΤΘ Βοϊθηη δηὰ Θπρμδἰΐο, 6ο0η- 
δἰδιϊης ἴῃ (Π6 ῥγίθϑδί ῥἱδοΐορς ἢἷθ8 πη .8 ὉΠ4 6 Ὁ 
ἰ8ο86 οὗ 189 ΟἾἶΘΡΟΡ (τ ἱο 8 ἰι61 4 ὑμ6 οεγίης ἰο 
Ὀ6 ὙΔΥΘαῚ), δυὰ πηονίης ἰποῖὰ ἰο δηά ἔτο---80Π10 
οὗ ἐ8ὸ Βα 9 Β4Υ, ἰοσαγὰβ οϑδοὺ οὗ (6 ἴὉυΓ 
αυδγίογθ, δη ἃ 4180 ὮΡ δῃὰ ἀονῃ. Τ7Τὰο ποανὶπα, 
οἢ ἔμ6 ΟἱδοΡ δηά, ΔΡΌΘΔΓΒ (ὁ ᾶῦθ Ὀθθη ἃ βἰτ- 
Ρἷο πίη ἂρ οὗ ἰ.9 οδονγίης. (899 δυϊδποτὶτϊο8 
ἴῃ Ουΐγδι 1. 1ὅ, ὃ 7.) [πῃ αἱὶ οδβθβ οὔ (8 νγχῶνῦθ 
οδοτίης οὔ ῥδγὶβ οὐ δηϊπηαῖθ, ΟὨΪΥ (6 ἔδὶ νὰ 8 
Ὀυτηρά, οὁχοσρὲ ἰῃ (6 ῬαουϊΡ οὐ80 οὗ ἰδ δοῦ- 
βοογδιίίοῃ οἵ [[):6 ρυ θϑίϑ σοι ηἀδὰ ἰη ἔχ. χχίχ. 
22-26, δα ἔν} ]19οὰ ἴῃ τἱΐϊ!. 256-29, σθῃ [89 ἰὸς; 
ἯγἯ85 8130 Ὀυγηθά. ἴῃ (6 ο486 οἴ (Π6 ““ ψαΥΪΏρ ᾽᾿ 
οὗ 116 [ογίι99 (Νυηι. Ὑἱῖ. 11-19), (Π6Υ 6 ΓΘ 
σον αἴνθη ὑρ ἰο αοἀ 88 {Π|6 πχνἱηἰθιγδηίϑ οὗ [ἢ9 
Ῥτγίοθίβ. [8η.9 ΒΆγ85: “ ΤῺΘ Ὀγδδβί ΤΔΥ ΓΘΡτΘ- 
δοῖ (6 Ὁο]α τοδάϊηθϑϑ, {89 Ἰὲς {06 Θῃογζοίϊο 
Ῥτγοζγοβθ, ψαϊο ἴῃ ἰΠ9 ῥγθϑὺ ἃγὸ δἰ γὰγ8 ἀ681- 
ΣΔΌΪΟ.᾿᾿ 

Ὀαυτίηρ (86 9οὐουγῃ πὰ {π6 τὶ] ἀθτΏ 658, τ 670 
81} βδονὶ ἤοἷαδὶ δηϊτ 18 ἰδ δὺ Χ6Γ6 ἴο Ὀ6 οδ΄ 6 ἢ Ὑ6ΓΘ 
οἴδετοά ἰὴ δαογίῆσθ, {Π6 ρυίοθϑίϑ᾽ ρογιϊοῦ νγα8 ΟὨΪΥ͂ 
16 Ὀγοδϑὶ δηά ἰ)6 γί χε Ἰος ; διε αγθ, τῆ θη 
Ῥογιϊβϑίοη νγδ8 ρίγϑη ἰὸ Κὶ}} [8680 δηϊπι8}8 ἴον 
ἴοοὰ ἴῃ 86 βοαίίογθὰ Βανί αἰϊοη5 οὗὨ {ἐμ 9 Ρ60}]6, 
δηα {ΒΟΓΘΌΥ (86 ΡοΓαυϊϑιίθθ οὗ ἐμ ρῥγίοϑίβ 6.0 

τοδιν τοδυσοα, ἔμὸτθ νψγ88 δἀἀοὰ (θοαὶ. χνὶϊὶ. 
8) “189 Βουϊάον (1) δηὰ (μ9 ὑνγο οθοκϑ δηὰ 
(6 τη .᾽᾿ 

γον. 84. ΔΑ δἴαϊαϊθ ἔοσθνοσ.--- β Ἰοπς 88 ἢ 9 
Βαοτὶ σἷδ]ὶ βγϑίθαι δηὰ ἐμ0 Αδγοῃὶο ρυϊοβι ῃοοά 
βουϊὰ ΘηάυΓο. 

γον. 8δ. Τὰ ἴ6 ἅδν' θη Ὧθ6 ρῥιϑδϑοιῃῖοᾶ 
ὉΒ6:.---Αἱὐ (9 {ἰπλ8 θη αοά, ὈΥ ὑπ Βδηὰ οἵ 
Μοθ68, Ὀγουριί {Π 61 ΠΘῸΡ (0 τηϊηΐϊβίοσ, ΤῸ γον ὺ 
18 τὶ βου δὴ οχργοβϑοὰ πουιϊηδίϊνο ἴῃ ἰμ6 Ηο- 
ὈΓΘΟῊ 88 ἰὴ ἰη0 ΒῺΡ] 8}. 
Τὴ οοποϊαϑῖοι οὗἉ (8 ρατὶ οὗἩ [8 9 Ὀ0ΟΚ. 7θτ8. 

87, 88. 
γον. 87. Τὴο δηυπιογαίίοη ἴῃ 8 σατο 8 ἰο 

Ὅθ υπάογβίοοα ποί τη ΤΟΥ οὗ (π ᾿τητηοαἀἰδίοΥ ρτο- 
οϑάξης δΒοοίΐοη ; Ὀὰὶ οὗ (δ 8 τῦῆο]θ ἴδ οὗ βδογί δ 
88 αίνϑῃ ἴῃ 4}} ἐιὸ ργοσοάϊης σμδρίογβ. 

Οὗ ἴ86 οοὩ δϑοσβαίζοῃδ.---ἷ1., “4 οὗὨἨ ἰδ. 8]]}- 
ἰπραο᾽᾽ 46. οὗ [86 δηα8. Οὐ. ἔχ. χχὶχ. 19- 28, 
6 οταάΐπδηοο ον ᾽Π6 δοηδθοογαίΐοη οὗ ἐμ ρῥυὶθβίβ 
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[88 θθ08 αἷγϑῃ ἴῃ {1}} ὑπγθ; Ὀιι 8ι}}} ϑουμοί εἴης 
οὗ 0 88 Ὀθθη αἀἰϊγοοίθα μογο (Υἱ. 19-28) 8ὸ ἰδαῖ ἰδ 
τη 8ὺ ΠΟΘΟΒΒΆΓΙΥ͂ ΒΡΡΘΑΡ ἰὴ (15 τοσηαρίἰ]αιΊ οη. 

γεν. 88. 1 Μουπῖ Βίηαὶ.---Τῆδι (18 ὁΧ- 
ΡῬγαββίοῃ ἰβ υϑϑοὰ Ὀγοδα νυ ἴον (μ6 γορίου οὗ Μι. 
δίηαϊ, ποὺ αἀἰϑυϊηοιϊ νοὶ ἔον Π9 τηουπίδίη ᾿ἰϑοϊί, 
18 Δρρδγοῃὶ ἔγοαι ἴμ6 οοροϊυαάϊηρ οἶδαβο οὗ ἐλ 
ΥΘΓΒΘ. 

ῬῬΟΟΤΕΙ͂ΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ. 

Ι. Ιᾳ {μ8 δβίγοβα Ἰαϊὰ ἀροὰ (6 πθοθββῖν οἵ 
ταδὶ ἰδ πἰης ΡοΓροίμ αν {π9 ὅτα αἰ νί Π6 }Υ Κἰ πα] οά 
ἢ 8 ΔΓ, 15 ᾿Ἰδυρα (116 ἢ ΘΟΟΒ9{Υ οὗ ἴ86 ἀἰνῖπη9 
ΔΡΡτοταὶ οὗ (6 Ἰηθ8 ὈΥ ν ἴο᾽ϊ πῃ 8668 ἴ0 
ΔΡΡύοδοΒ αοὰ. 86 οὐὔἱγ Μεαϊαῖοῦ υπάον (ἢ9 
οἰά σονθηβῃί 838 υημϑν ἰἰϊ0 ποῦν, 58 ΟἸ σῖϑὶ; Ὀυὶ 
88 ἐμ αἰνῖηθ δρροϊηπί πηϑθῆϊ "γ88 οἵ οἷά ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ 
ἴο οσοηδιϊ(αίθ {Π|6 ἰγρ68 ψἰιϊσὰ Ῥγοῖρσυτγοὰ Πίπι, 
δη ὈΓΥ Πρ Π8 οὗὨ πυΐϊο ἢ ἰῃ6 ψουϑηΐρρον ανδὶ θὰ 
1 186] οὗἩ ΗΪ8 βδουὶ βς6,---Βὸ ποῦν, πηδ ἢ ΠΙΔΥ͂ οἰαἰαι 
86 Ὀ6η68|8 οἵ Ομ γὶβι 8 ψονὶς ἴον 819 τοἀθηγρίΐοι 
ΟὨΪΥ ἰῃ ἴ0836 ΜΑΥ5 ΜὨϊοΏ αοὐ 888 Δρργουθα. 

11. ΤῸ ρῥυίδϑδιβ, δῃὰ 6 δἰ ῃ-ρυίθϑι, Κ (89 
Ῥϑορΐθ, τϑὶ οἴου οὈ]αιϊ 9 δῃὰ βδονὶ βοοθ, ΤΟΥ͂ 
γ0Γ0 βοραγδίοα ἔγοιι (86 ρϑορὶϑ οπὶ ν᾽ ἰῃ 80 ἴᾺΓ 88 
189 διιποίίο.8 οἵ μοὶν οὔἿσο γοαυϊγοα; 1η (Π6 1α- 
αἰνί ἀπ} γαοϊδιΐοα οὐ (μϑὶῦ 8βου]8 ἰο αοά, {6 
ζοτιηθα πο οδϑβίο, δηὰ βἰοοά Ὀοίογο Η πα ὁπ πο αἷΐ- 
ἔογοην ἔοοιϊϊης ἔγοαι οἴογβ, Τη18 18 ἃ ἔχμπάδ- 
τηϑηΐδ] ῥυϊποῖρ]θ ἴῃ 8}} ὑπ ἀϊνίηθ ἀφδδὶηρθ ψ] ἢ 
ταδ ; “(86 Γ0 18 ὯΟ Σεβρϑοί οὗ ρουβοῦβ Ὑἰ1} αοα,᾽" 
(Βα. ἱϊ. 11, εἰς.}). 

111. [ἢ (9 δϑϑὶ αϊ]αἰΐοη οὗ (9 ἰγαϑραϑβ ἰο ἰἢ9 
β'ῃ οὔοτγϊης ἰ8 βδοσψη ον ὙΓΟΩΡ ἀοηθ [0 τλλῃ ἰδ 
480 βίη δραϊηδί αοἀ ; ψῃῖἶϊὸ ἰῺ ὑπ6 ρΘου Ρ οΥ- 
ἀϊμϑῆσθο8 θοΙοηρσίης; ἴο [6 δβἷη οἴἶετίης δίοηθ, γγὙ 
860 ὑμ6 ῬΘΟΌΪΑΓΙ δ ὩΓ] 658 οὗ ἱπδΐ βίη ὙὙ]6 ἢ} 8 
οοπμτἱ (6 ἀἰ ΓΟΟΙΥ ἀραϊηϑί αοά. 
Ὁ. Τιο ῥγονίϑίου ἴογ ἃ ρογιίοῃ ἴον [ἢ τί θϑὶϑ 

ἔγοιχ 9 νϑτίουβ οἴδεογίη δ, πα ἔγοπι {Ππ 6 ΟὈϊ Διο 
Δοσοιηρδηγίης ἰδ 6 Ῥνοῖ]9 Ὀυτηιὶ οἴδοτίπρ βοίβ ἔτ ἢ 
ἴῃ δοὶ {Π6 σϑῇθγδὶ γί ποῖρὶο ἀθοϊαγθα πὰ ΨΟΡαᾺ πὰ 
(6 Νοὸν Τ'οδίδιηοηι, “δὶ ὑπ 0 Ἡ ἰσῖὰ τηϊ ἰδοῦ 
δΌουν ΒΟΙΥ ἐδίηρ8 ᾿ἴνο οὗ (89 ἐμίηγχϑ οὗ [86 ἰθπι- 
Ρἰ6.᾽ (1 Ὅον. ἱσ. 13). 

Υ. Τηὸ ρόδοο οἴογί ρ8 ἂγὸ οδ᾽]ϑα ἰὴ (89 υΧΧ. 
ΓΓΘαΌΘΏΓΥ ““ ββουὶῆοοϑ οἵ ρτϑὶβο᾿᾿ (θυσίαι τῆς αἱ- 
νεσέως) ; ὉΥ͂ (6 80 οὗ ἰδ 88:8 ῬΒΓΑΒΘΟΪΟΘΥ ἴῃ 
86 Ερ. ἴο {86 ΗϑθΌ. (χὶϊϊ. 16) δρρ θὰ ἰο Οἰιγίβὺ, 
Ηο ἴθ ροϊηίεὰ ουἭ 88 (6 ΑμἰὙΡρ6 οὗἁἨ {18 8βδογὶ- 
ἤσο: ““Βν Ηΐπι, ἐποτγοίοτο, ἰοὶ 8 ΟΡ (ἢ 9 Βεδογὶ- 
ἤοθ οὗ ρτϑῖ80 (θυσίαν αἰνέσεως) ἴἰο αοἀ δσοπίΐϊηυ- 
αἸϊν ;᾿᾿ δυὰ δραΐη (τον, 10) “" ὁ δύ δὴ 8}18} 
τ ΒοΡθοῦ ἰΠΘΥ͂ ὮΔΥΘ Ὧ0 γἰροῦ ἰο ἐδ 16} ΒΘΓΡΥ͂Θ 
(ἢ 9 (Δ 6 Γη80]6.᾽"} 

ΥἹΙ. Ιὰ ἰδ 6 οὈϊαίίοα δσοοτρδηγς {ἢ 9 Ῥθ809 
οἴου ἰοαυθηθὰ Ὀγοδὰ γδβ σοαυΐϊγτθὰ, 8 
οομ!ὰ οὐ Ὀ6 δΔαπιϊἐοθα ον Ὀυγπΐης ἸΡΟῚ [86 818 Ὁ 
ἴΟὉΓ ΤΟΔΒΟΏΒ αἰγοδὰν ρίνθη ; ὨΘΥ ΓΙ 61}658 ἴἰ τουδὶ 
ὍΘ ῥγϑβθῃίθα ἰο 89 Ἰογὰ ζ0᾽ ἃ θαυ οἴδοτίηρ. 
ΜΔῺΥ {μη 48 1 τηΔη᾽ 8 ἀΑἸΥ 16 σαπηοί, ἔγοπι 
(μον πδίατθ, Ὀ6 ἀἰ γθοῖ Υ δρργοργίδί δὰ ἰο (88 86 Γ- 
Υἱοθ οὗ αἀοἄ; γοὶ 41] πιιιϑὲ Ὀ0 βαποιϊβϑαὰ Ὀγ Ὀοΐηςς 
Ῥτοβοηϊρα Ὀοΐοτο Ηΐπι. 

ὙΠ. Τὰ (86 βιγίοί ρυγοδί δἰτΐοη ἴο [89 ῬΘΟΡΪΘ οὗ 
186 αὶ νοὶ τγ88 δΔρργορτγίαιοὰ 85 (6 [μογὰ᾽ 8 
Ῥογιΐοη ῬγὯδθ δυσί, ἴῃ 8 ΡΥ βυϊιοα ἰο ἰπ9 δὉ- 
ΡΓγοϊνοπδίοη οὗ (6 [βγη] 68, 116 σεπργαὶ ρῥγϊηοὶ- 
Ρὶθ ὑπαὶ νν δίουον 5 Ὀθθὴ δρργοργίαι εὐ τὸ αοὰ 
ἸΩΔΥ οὶ ΓΚ ΕΥ Ὀ9 ἀϊγοτιθὰ το ΔΩΥ ΟΒΟΣ 890. 

͵ 



δέ ΓΕΥΙΤΊΙΟῦΒ. 

ΨΠΠ. Τ6 ναυίουβ κἰπὰβ οὗὨ βδογίθοθ Ὦθγο τϑ- 
ΘΟσηΪΣΘα 88 688 οἴ δΔρργοβοῖὶ ἰὸ (ὐὰ, δὰ (6 
ῬτοΟΥΪβίομθ 91ῸΓ ἰδεῖν οοηβίδοηι τοροιϊἰοα, 8}11κ0 
Ἰηάίσαίο ὑπο ῖν ἰηἰ γί 516 ᾿μβυ οἰ ΠΟΥ διὰ ἰθρο- 
ΤΆΣΤΥ ΟὈΔΥΒΟΙῖΘΡ. ΟΡ 180 “ πουϊὰ ΠΟΥ ποὶί 
αγνο δοδδοά ἰο Ὀ6 οδοτοάα, Ὀδσδυ86 ἐμαὶ ἰδ 6 'χοῦ- 
ΒΕ ΐΪ ρου οπσα ριιγροὰ βιοιιϊὰ ἤατϑ "δὰ Ὡ0 το ΓΘ 
ΘΟΏΒΟΙΘΏ6Θ οὗ 51η8 ὕ᾽ (ΗδοὍ. χ. 2). 

ΙΧ, Το ϑαῖηθ ἰθ ΡΟΓΑΓΥ͂ δηὰ ἰηπυδοϊοηὶ 6ὁ808- 
ΤδΟΙΟΓ δἰἰδοϑὰ το (8 Ρθ8460 οΟἴἶδεγτίη 5, νοὶ οχ- 
Ῥτγοβϑοὰ οοιημπΐοη πίι αοὐὰ. Α5 Καὶ! [ι88 

, Ῥοϊη!οὰ οαἵ, ΕΠ ΘΥ δ0}}} Ἰεῦε (ἢ 6 ῥθορ]9 ἰη ἴδ ουἵοῦ 
ἀουνγῖ, ποΐϊ]ὸ αοα ν88 δηἰπτοηοὰ δομίηά ἰδο γαὶϊ 
ἰπ (86 ΒΟΥ οἵὨ Βοὶΐθ8, δηὰ {18 τὶ! σου ]ὰ οὉ]Υ Ὀ6 
Τοιηονοὰ ὈΥ (6 βδογίδοθ οὐ Ομϊναγν. Απηά ἴῃ 
ξοηογαὶ, 88 ἰμ6 οἵδοθ οὗ (πο οἱὰ Οονθιδηΐ τγ88 (0 
εἰτνο (δ 6 Ἰκηονιοάρο οὗ βἷα σαί μοῦ (μδῃ, ὈῪ ΔΏγΥ- 
της τὶ τη 1861, σοι Ρ] δ ΟΙ Υ ἰο 4ἀο ἐΐϊ αι ΑΥ ; 80 
88 ἷἱ ἀοδἰαποθὰ ἰ0 ΔΎ αἸκθη ΓΔ Θ᾽ (ΔῊ ἰο 8815} 
(6 ἀκσβίγο ἴοῦς σϑοοοὶ ἰδ ΐοὴ δηὰ οομμπαπίοη 
τὰ Θοἀ. ἴῃ 80 ἔδυ 88 ἰΐ δοὶ }}} δοςοιρ 8 6ὰ 
οἰ ΠΡ Ῥυγροβο, ἐὺ νγγὰβ ὈΥ 118 Βοὶρίης [16 11} 
οὔ (19 τοῦδ ρρΟΥΒ ἴο ᾿θδη, ἰβγουρὰ ἰ(8 ἰγρόδ, 
ὍΡου ἰμ6 οὁ.9 ἰγὰθ ϑδογὶοο ἰὰ 16 1υϊυΓθ. 

ἨΟΜΙΓΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ΨΙ. γοτβ. 9-18. ΤῊΘ ουογ- υγηΐης ὅτ; Κίη- 
ἀϊοὰ Ὁγ αυᾶ, Ὀαπὶ Κὸρί δἰΐνο ὈΥ τὰϑδὴ ; ἐδ δοοϑρί- 
δησο Οὔ ου οἤοτγίϑ ἴο Ἀρργοδοῖὶ α οὐ ἰβ ἔγοτῃ Ηΐ τ, 
Ὀυΐ Ηδ μῖνοϑ οὗ 11} 01.18 ἃ δοοογάϊπς ἰο ΟΌΓ 
ἀρδβῖτο δῃὰ Ὄοχογίϊίοη. ““Οιθποῖ ἠοῖ ἴπ6 ϑρίγὶι.᾽» 

: ( ΤΏ οΒ88. υ. 19). Το ϑρίτίι ζωοποιεὶ, Ὀύὲὶ 10 ἐ8 
ὉΓ 8 ἀναζωπυρεῖν (2 Τα. ἱ. θ) Τ᾽ οτάθνονι. Ῥαϊ 
ΟἹ δἰα ᾿ἰμθῃ βασιθθηῖῦ; ἰδ ἰη ναγὰ ρυτὶν τὸ- 
αὐυἱνοὰ ἴῃ (080 ΠΟ 8ΓΘ Βουν ηρ ἱπιπιοά αἰ 6}Υ αἱ 
8 δΔ]ατ 5 ΠΟΥ γα ο]Σοὰ ὈΥ ουἱνναγα πἰρηϑ. 
Ενϑηὴ ἐμαὶ τ]ιϊσὶ 18 Ὀθοομΐης ἴῃ βογῦνΐσο οὗ οὐ Γ 
κἰη 8, 88 ἐὸ οαυγγίηρς ἔοστι ἢ οὗ (8 Δ88}:68, ΤΑΥ͂ 
γυ6}} ὍὯ6 τορ᾽ δοϑὰ ἴῃ ἀπ 685 νν σα 8 τ Θ ὈἸΟΓΘ ΠΟΑΡΥ 
Τοϊω οα ἴο (6 ἀἰνί πο Ῥγοβθῃοθ. 

Ἄογθ. 14-18. ΤΊιο ορ]αἰΐοη. ἸΤδαὶ 8. ἰγϊν οἵ- 
ζετοὰ ἰο αοἀ ποῖ 8 οοπϑυϊηθὰ ἰη ΗΒ βϑογυΐοο, 
(Βουχὶι Ὀαὶ [Π6 “" τπιοτηοῦῖαὶ ᾿ οὗ ἴὶ δηὰ {89 ἔγϑηϊ- 
1Ώ66Π890, ἐγ ΡΙ ΥΩ ΡΓΑΥΟΡ δηα ῥγαΐβο, οδῷ Ὧθ 80- 
ἰ04}}}7 σίνοῃ αἰγοοι Υ ἰο Βα. ϑΒαίδοονθε 
τουοβοῖδ ἴμθπὶ 68}8}} Ὀ6 ΠΟΙ͂Υ.---αϑ ἴθογθ ἰδ 
ἃ θοπἰδιηϊπδίϊηρ οἴἴοοί ἱπ σοῃῖδοί τνἱτἰϊ 61}, 80 
ἦθ ἔῆοτο ὦ βαποιϊ γί οἴὔεοι ἔγοπι οἷοβθ δοῃίδοὶ 
σὰ ἐμαὶ πο ἰδ Βοῖν. Το ποϊδη ἰῇ (ἴ9 
Α(ὐοβροὶ ὃγ ἔδι: ἢ ἰουοοα (λ 6 ΒοΙγ Οης, δηὰ υἱτίθ 
νοΐ Τοσι ἢ ἴοὸ θα] πον ἴγοιυῃ ΒῈΡ ὑποϊ ΘΔ Ώ Π688. 
Οτΐίρεῃ (Π]ομ. 4 ἴῃ 1μογ.). 

γογβ. 19-.28. ΤΒα ἱρῃ-Ὀτῖρϑί τησδὺ ΟΠ ΟΡ δὴ οὐ- 
Ἰαιΐου ἔον ἰπιβοὶ 88 νγ6}}] 88 ἔοτ (μ6 ρϑορὶθ. λίαπ 
ὨΘΥ͂ΘΥ ΤΟΔΟΪΘΘ ΟΥ ΘΑΤίΒ 8 δίαρο οὗ ΒοΙ 688 80 
Βίχι ἰμαὺ πὸ Ὡθϑᾶὰβ ποὺ πιθϑῃβ οὐ ΔρΡργοδοῦ ἰο 
ΟΘοά: Ηοθ δἵἴοηο γιὸ ““ ν͵ὰ8 ὙΪϊ(πουΐ δα ̓ οἴἶδογοα 
ἨΗΪἰπιθο ἔον υ8. “ 

ὕοτθ. 324-30. Ἐνογγιπίηρς οοπποοίοα πὶ (ἢ 6 
δβ'η-οὔδοσίης ἰθ ἰο Ὀ6 Βογαρυ ]ουΒ}Υ συδτάθα ἔγοτα 
ἀοδ)εοτοηΐ, δὰ ονουγίΐπς τ ἰσὰ ᾿ς ἰο6.68 ΓΘ- 
οοἶνοδ ἔγοτα ἰξ βοτνῃδί οὗ (8 οὐ Ομ ΔΥΔΟΙΘΡ : 8 
δι δ Ὁ] τὰ δὰ (γρο οἵ (δ ἔσθ βδοσὶθο9 [0Σ δἰ 8, τ ΝΜ ΝΝΜΜΝΜΜΜΜΝΝΜΜΜΜΜΔΣΦΡΤΜ ΣΦ ΝΣ ΝΜΜΣ ΔΝΗΦΜΩΝΜ ΜΝ ΦΔΝ Ρκαος, στ ρρμσ Νὴ τ ΜΝ ΝΕ ΠΝ τ πεψἔΠεππππ ΝΟΣ πδοἔοεοΕοέΨ “εοΨοὁΨοἔοΕο “ἔἐἔυ “πἔἐἔὁὍΠππ“πιπὰὐσπὐσ δε 

Ηἰ βοΐ πὶ θουὶ 81}. ἩΒΟΟΥΘΡ δοοΐα ἐδὸ Ὀδποῆὲ 
οὗ ἐμἷ8 δεαονγίβοσ, τοσϑὲ ““ ἀἷθ υηἴο δἰ η,᾽᾽ δηὰ πνδο- 
ΘΥΟΡ 8 Βρτὶ πκὶοὰ ὃγ Ηἰβ δ|}-δυδι] ς Ὀ]οοά δὈ6- 
ΘΟσ6 85 ὑποΓ ΌΥ ὁ“ ΡῬυγροα ἔγοηι βίῃ." ΥὙοί ὀγο 
80, ἴ8ο Υἱτίυθ οὔ ἰπωὶ Ὀϊοοὰ ΙΔΥ̓͂ ποὺ Ὀ6 οαττὶθα 
ουὔΐ οΥὨ (9 βδῃποίυδυυ οὗ ὟΟἋοὐ᾽ δ ῥγοδβοποο; (ΠΟΥ͂ 
Ὑ8ο, Βανί; ὈΘ6 ἰουσμοὰ ὈΥ (6 ὈΪ]οοά δι:6ἀ οἱ 
ΟαΙναγΥ, πνουϊὰ ἀδρατὶ ἔγοσι Θοαιηυπΐου ἰ1} Οοὰ, 
ται ἰθατο ὈΘἰπὰ (6 ὯΔ 8}} ἰῃ6 ΘΒΟΔΟΥ οὗ ἰμδὶ 
δἰοπθοηθηΐ. 

ΨΙ[. γεν. 1-6. Τουρὰ (ἰδ 6 δίῃ 080 ῬἩτοιηϊ- 
θη δαίατο ἐἰΒ Βδτ ἀοπο, ὈΘ 1658 ἰδπ ἰμδὶ ἐπ 
16 (ἢ 9 οΟἸθη66 ἰθ τογῸ αἰγοοί]Υ δζδίηϑιὶ αοά, 
γοί ἔον ἐἰι6 ον μίγη θ88 οὗ ΟΌθ {6 Γ0 5 6586 π 1 ΠΥ 
16 88 116 Δ 8ἃ8 [Ὁ (ῃ6 οἱ Βοῦ, Βοῖἢ} ἃγθ υἱοΐδ- 
(ἰοη5 οὗ ὑμο ἰὰνν οὔ ἰογϑ, δῃά ἰοτοὸ ἑονγατὰ Θοὰ διπὰ 
ΤΏ Δ 8Γ6 80 Ὀουηα ἰοροίμ ον (μὲ ποῖ ΒΓ ολἢ ΓΟ ΪΥ 
δχίβι σὶϊμουῦῖ 186 οἰδοὸν (1 Φηο. ἰν. 20), δηὰ {86 σὸ 
δ 6 πο ὈΓΘΔΟἢ οὗ (89 οπὰ ψἱίμουϊ [ἢ 6 ΟΠ ΘΓ. 

γετθ. 11.921. ΤΌΘ Ρθδοθ οὔοτγϊηρ 85 δὶ ὁπ60 
σοι ηΐοι οὔ (ἢ 6 οὔογον νἱ ἢ αοὐ κηὰ δἷδϑο (86 
ΟΡΡΟΓΙΌΘΠΪΟΥ ἴῸΓ οχιθηαΐηρ ἢἷ8 Ὀουηίγ [0 ΒὶΒ8 [εἰ- 
Ἰον-Ὡθἢ. Ξ8'|0 δἰ ψὺ8 {ἰογο 15 (ἢ6 8βᾶπ|6 ΘΟΏ Π66- 
(ἴθ. [ὑ ναὰβ βδίά ἰο Οοσγποίϊυϑ, “ΤΥ ῬΥΔΥΘΓΒ 
δὰ (Βΐηα δἰωηβ δϑ σοπιθ ὮΡ [ὉῸΓ 8. τηοπιουἑὶδ].᾽᾽ 
“47Τ1ὸ ἀο ρμοοά δῃᾷ ἰο σοιιπιιιηϊδαὶο ἴοτρεοὶ ποῖ; 
ἴον τὶτ δυο βδδοτῖβοθβ αἀοἀ ἰ8 τ6}} ρ]οαϑβϑϑα ᾿" 
(Η6Ὁ. χὶίΣ, 16). Το ἰδῆς οἴεντίης Β48 4 Εἰ ρθ ον 
Ρίδοο (δὴ {6 ὙΟῪ ΟΥ 1Π6 νοΟΪὨΙΔΥΥ οἰονίης: 
δὲ 18. 8 ΠΟΑΓΟΣ σοῃηΐοῦ ψὶιἢ αοά ἴῃ ὙΒ168 
(86 σταιοὔι! Βοδτί δἰ ΡῚῪ Ῥουγδ ουἱὐν ἐΐ8 {80 }κ5- 
εἰνίη δ, (8 (δαὶ ἴῃ πίοι, τῖ8 δοῖηθ ἰοπολ οὗ 
861 8.8 688, ἰΐ 8.}}} δ κβ ϑοῖὴθ {Ὁ ΓΙ ΠΡ Ὁ] Θβϑί ῃσ'. 
Υοῦ Ὀοΐ δγὸ δοῖγ. Βυὶ υποϊοαῃ 6858 δἱουγοὰ ἰὸ 
δοπίΐηυο, ἀοδαντγοὰ ἔγοια δϑυαοῖ σομμπαπΐοπ: δηὰ 
βίῃ. ππσοροηπίοα, ἴῃ [18 ΤΟΓΥ πδίῃγο Ποὺ ΤΟΥ ὉΪά8 ἱἰ. 

Ἄοτ8β. 87, 88. Α ΒυπηηθγΥ οὗἩ [9 ἰὰτν οὗ βδονὶ- 
69 ἰὰ 18 γαγεἰγ. ΑἹ] {ἰ686 Βδου 665 τ6ΥΘ (19 
οἰβθνν 6 γ9 ΒΟΜΠ) [ὙΥΡ68 οὗ Ομγῖὶβὶ : ἴον 1ἰὶ 'γ88 
ἐπ ροββί ὉΪ6 (δ 86 ἔμ] 0688 οὗ Ηἰπ σγδοίουβ οὔ 65 
οουὰ Ὀθ βοὶ ἕοστί ἢ ὈῪ 8ῃγ βίησίὶο ἰγρε. Ηθ ἰδ δἱ 
οη66 (6 ψῃοΐὶο Ὀυτγηΐ οβογίης οΥ σοτυρ] εἰ 00886- 
ογαίϊου οἵὨ Ηἰγλβοϊζ, (σοῦ ἢ οπὶ 8130 16 ““ΡΤῸ- 
δορί οὔν Ὀοάϊο68 α ᾿ἰνίηρ βϑογίβος, δον, βοοορῖ- 
ΔΌΪο υπίο αοὰ ;,᾽᾽ δπὰ ἢο 18, ἰοο, ἰΐ ΟὈ]διίο,, 8.5 
ἰδ ψῃ σὰ δ ταδί ργοϑοηὶ ἴὸ αοἀ π|ὶ(ἢ ἷ8 
Οἰδοῦ ΒΔΓ 668, 85 ἰζ 15 ἴῃ δηὰ (του ΟἸγῖϑὶ 
8]ὁἢ6 ἰπαὶ Οὐγ βδουίβοοβ δδῃ ὃθ δοσορίϑοϊς; [16 
8 (80 βἰη οδογίης, 88 ἰΐ 5 ἐβτγοιχσὰ Ηΐπι δ᾽ οὉ 8 
(Πδὶ οὖ βὲῃὴβ σϑῆ 6 ““ΘΟΥ̓ΟΓΟα ̓ δηά εἐβθοοιυα) 
δἰοηοτηοηΐ ὉΘ δὰ [70 01; 88 (ΓΟ ΒΡΔΆΒ οδογίης 
αἶβ8ο, ἰὸ ἰΒ ἱπτουσι Ηΐθ ἴον δὰ δὐυτοδὰ ἔγοιι, 
ΟλΊνανυ, [δα τὸ ἰθᾶτγῃ ἐμαὶ ἴον ἰονναγὰβ οὐν ζε]- 
Ἰονγ-οῃ ἴῃ (9 ὀχϑγοῖϑο οὐἨ πῃ ϊσὴ ΟΟΪἿΥ 68) ΟἿΌΓΡ 
ἰγδΏβγ ββίοηδ δρδὶπϑὶ Ηἰπι νὸ Τοτρίγοη ; δῃὰ 50 
ἴοο 8 Ηο (6 ρθδ8ο6 οἴὔονίῃης;, ἕον Ηΐἷδ ὑοῦ Ὠδῖωθ 
ὶ8 “«Ῥεδοθ.᾽ Ηἱἷδϑ δου; 88 “Ῥ6866 Οὗ ΘΑΡΊΒ,᾽} 
κηὰ Ὁγ Ηΐαι ματθ νγὸ ρ6806 δη σοπιπηΐοῃ νεῖ] 1 ἢ 
Θοἀ. Νο οὔθ οὗὨ ἐΐόβ6 δἷομο οδὴ ζυ}γν ἰγρὶν 
ΟὨνἶδὲ : Ὀοίοπρμδηά οδοὰ οὗ Ηἶβ χτϑδὶ οἴἶδοοβ ἴῃ 
οὺν ΘΠ 4] τασδὶ Ὀ6 Βοὶ ἔογτί ΕΥ̓͂ ἃ Βορδῦδῖθ δυτη- 
Ὀοϊϊοαὶ  ἰοδοδίης; ὈυΓ τ θὰ Ηρ Πῶ8 οοτηθ, δ] 

{689 βοραγαὶθ ἰμιγοαὰβ δὸ ζαιογοὰ ἱπίο ΟΣι9, 
διὰ Ηθ 18 ὈθοομλΘ ον ““4}} ἰὼ 41}.᾿" 



ῬΒΕΠΙΜΙΝΑΒΥ ΝΟΤΕ ΟΝ ΤΗΕ ΓΕΥΙΤΙΟΑΙ, ΡΒΙΕΒΤΗΟΟΣ. θδ 

ΡΑΒΤ δΕΟΟΝΗ. ΕΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, 

ΟΠΑΡΊΤΕΒΒ ΥΙ1]1.---Χ. 

«7ὰ. δαργίβείηρ Ῥνίείλοοα; 7 Οονδεογαίίοι ἀπά ἐς Τγῤρίεα! 2 δειῤἑίμο σάοτοα ὃν “δε θεαί οὗ 
Νιαάαό απα Αὐΐλε. πΠΊΑΝΟΕ. 

ΤΏ ἴδ οὗ βαοτί βοϑα μβανίης πο Ὀθ6η ραίτοη, δπὰ ἴπ6 ἀπίϊοβ οὗ ἴπ6 ῥγίοδί ἴῃ τοχαγὰ ἴο ἔποτω δρροίηϊϑα, 11 ὨΘΟΘΘΒΑΤΥ͂ 

Ῥτοραγαο μ88 θθθὴ πμμὶθ (0. σΑττγίηρ οὐ [110 σοπβοσσθοη οὗὨ [86 ῥγίοβίβ ἃ5 οοτητηβηάθά ἴῃ Ἐχ. χχίχ. ΤΠ|ι18 ἰδίοτίοι, 560- 

Ἑοη ΤΠ ον α, τΒοτοίοτο, ἰῃ 109. παίατα! ΟΥάΘΥ, πὰ ἰαἶκοβ ἃρ ἴ.6 Τῃπγοϑ οὗ ουθηῖθ αὐ ἴδ 6 οἷοβο οὗ 119. θουϊζ οὗ Εχοάυμ, ψἜΘΓΘ 11 

πδδ ὕὑτόκοη ΟἹ ὑπαὶ [8:6 ΠΟΟΟΘΔΑΓΥ͂ ἰαννθ ταῦ Ὀ6 ἀππουποσά, ΤΏΘΓΟ 18, ἢτβι, (86 σομβοογαοη οὗ ἘΠ0 ῥγίοδίβ (σμαΡ. υἱἱὶ.), οὐκ 

σαργίης δούδη ἄδυβ: ἴ8οη ἴμ6 τεοογὰ οὗὨ [6 δοῖυδ] ϑηΐγαποθ οὔ Αατὸπῃ ἀπά μἰβ ΒΟὴ8 ὍρΡΟῚ {6 ἀἰβο!αγρο οὗ {ποῖ Τα ποι! 

(εἰαρ. ἰχ.); αὐ ρκαν! «ἰἢ τ δοοουηξ οὗὨ [86 ἱταπεστοβαίοη οὗ ἔννο οὗ ἰποβὸ βὸπβ ἰη {Ποῖτ τὶ οΒ]οία] δεῖ, ἀπ α ΤΠ οἷν Ὁ ΠῊ} 11 

Ῥυμπίθῃπιοηῖ, ἰοκοῖ 
Ὅροι το οοπαίἀοταιϊίοη οὗ ἴῃ 80 οπαρίοτα, ἰὉ ἰθ ὨΘΟΘΑΒΑΓΥ 10 Ὠδγο ἰῃ ταἰϊπά ἔθ Ο 

ΤΌθοο γὶ1} Ὀ9 ὈτΟΗ͂Υ ἀϊδουδοοῦ ἰῃ ἴδ 9 (]ονήῃςς 

οὕ ὙΠ οογίαίη ἱπαιγυοσίοηβ ὧγ ἴπ 6 ὑτίοβίβ ὁσοβδίοη θα Ὁ. [818 ουοηΐ (σμϑΡ. χ.). ΤῸ ΘοΓ ὉΠ ΘΙ Πα  ΠΡῚΥ͂ 
σίκίη, παΐατθ, δηὰ ἐπησίίοηδ οὗ 6 ὑγχίοδίς 

ῬΒΕΙΙΜΙΝΑΒΥῪ ΝΟΤΕ ΟΝ ΤΗ͂Σ ΤΕΥΊΙΤΙΟΑΙ, ΡΕΙΕΒΤΗΟΟΘ. 

ἴπ (9 ΘΕΥΪΥ ἀδγβ οὗ ὑμ6 δυμιδὴ τῶοθ Βι 6 ἢ 
Ῥτίοθιϊυ Γαποίϊου8 88 ΤΟΥ͂Θ ΘΧΟΤΟΪϑοα δἱ 811 Ὑ6ΓΘ 
ὨΔΙΌΓΑΙΥ υπάἀογίδ κοη ὈΥ ἰ89 μοδα οὗ {80 ἤδη! ν, 
διὰ ἢΘ6Ώ6Θ δΔΙῸΒ6 μδὺ 18 68]]16 (86 Ῥαιγδτομδὶ 
Ῥυϊοδί οοά, οὗ νι ϊοῖ (6 ϑογὶ ρίυγϑ ρδισί το Δ ΓΘ 
δίδπ ἴῃς ᾿Ἰαδἰγαϊίοπθ. θη, κόύγονον, ἔδυ} 168 
ΓΘ τη} 0116ἃ δηἀ ἤοττηθα ἰηΐο σοτητμ απ (108 ΟΣ 
πϑιΐοηϑ, {[8Π6 ΓΌΤΤΙΘΕ ῬΤΟΥ ΒΟ 788 τη Δ} Γ680}γ ἰη- 
Βυδοϊοηί, δΔηα ἮΘ πηθοὺ τὶν ἰὨβίβησ68 οὗἨ Ῥγίθϑίὶβ 
ἴον ἃ ἸδΥΖΟΥ ὨΌΠΙΌΘΥ, 88 Φοίμγο, “189 ῥυὶθδὶ οἵ 
ΜΙάϊαπ᾽᾿ ([ογ ργίεϑί βθθιῃ8 μ6γθ ἴο ὉΘ (86 ῬΤΌΡΘΟΓΙ 

τοπἀοτίηρ οἵ 1713). ἘΠ ομΐοῦ ῥυ θβ εν οδῖοθ τγβ8 
Βοιηοίϊτη68, δὰ ῬουΔΡ8 ΖΘΏΘΓΑΪΙΥ, δϑβοοίϊδίϑα 
ψΠ|} [86 ΘὨἱοΥ͂ οἶνγ!ϊ δυ ΠΟΥ Υ͂, 88 ἰπ (86 6886 οὗἉ 
“Μεοϊοιιἰδοάθο, κίης οὗ δαϊθ..... .. 186 ῥυΐθϑι 
οὔὗὁἩἨ 189 Μοβὶ Ηἰϊχὰ ἀοὰ᾽ (θη. χῖν. 18), δηὰ 
διηοῦς (ἢ 6 Ποδίθοη, Βαϊαῖϊκ, γοὸ οδογοὰ δἷ8 ϑδοτί- 
ἤοοδ ἱτ56}7 (Ν ἢ). χχὶϊ!.): ἃ ὑχδο6 οὗἉ (818 Θυϑίοιῃ 
ἸΩΔΥ͂ ῬΟΓΒΔΡΒ ὉθΘ Ρτοϑοσυθὰ ἴῃ ἰδ 8 ΟΟΟΒΒΙ0ΠΔ)] 1.86 

οὗ [13 ἴον ῥγίηοο (Τοῦ χὶΐ. 19; 2 ββδα. υἱῖ]. 18; 
χχ. 261). ΒΒ ἰπ ἴαγῶο πδιϊοοϑ ἐμ6 δοίι] [180- 
(ἴοῃβ οὗἨ (10 ὑτίθϑιν οὔἶοΘ ταυϑὺ ὩὨΘΟΘΒΒΆΡΙΪΥ ὮΔΥΘ 
ἀονοϊνγοὰ οὨΐοθν ΡῸπ ἰπμέοσϊοῦ ρτὶοϑίθ.Ό [ἢ Ερσγρί 
{86 [δ᾽ 86 11168 δα Ὀ66} δοσαδίοϊηθα (0 8 ΠΙΊΘΓΟΙΒ, 
ὙΘΔΙ ΝΥ, δη ΡΟΤΟΥΓΪ ὈΟΔΥῪ οὗἨ ρῥτίοβίβ, αὐ (ῃ9 
μοδὰ οἵ νι οὶ δίοοα [89 ἸΩΟΏΔΥΟΒ., [{ 8 ΠΏ 6668- 
ΒΔΡΥ ἰὸ Βρ6αῖς οὔ {Π680 ΌΤΙ ΠΟΣ ἰμ8ῃ ἰο ποὶθ 8 6 
Ῥοΐπίβ 'ῃ Ὑϑὶο (ΠΟΥ͂ ΟΣΘ ΒΟ ΘΙΥ δοοίτηβίοα 
ἩΐΊἢ (ἢ 9 Ῥτίοϑίβ οὗ [δγϑοὶ]ὶ. [Ι͂ἢ ἰδ6 ὃγβὶ Ρ͵δΔ06, 8]- 
που (8 6 ἸΠΟΠΔΙΟὮ τγ88 δὲ ἐῃ9 μοδὰ οὗ ἰδ 6 νι ϑοὶθ 
Ῥυϊοθὶν οϑϑίθ, γοὺ 889 ἐμὸ Ῥορυΐϊδὺ σοὶ σίοη οἵ 
Ἐφσγρὶ νγαβ ροϊ γι ποϊβιϊο, δα οι τὶ ποῖραὶ νη Υ 
δὰ Β΄ὶ5 Θϑρθοῖδὶ Ὀοάγ οὗὁὨ ρτίϑϑίβ στ 8 δἷρὶ- 
Ῥυϊοδὶ δὲ (οἷν 'οδὰ. [Ἃπ οοπίγαβϑέ πιὰ [Β͵8, τη 0- 
ὨΟ(ἢ οἶ8πι 8 ἀἰδβιϊ οὐ γ δοὶ ἔοσί ἃ ἰὼ 189 ον 108] 
Ἰερ᾽δαἰΐοη, ὈΥ (Π8 ὁπ Ὀοὰγ οὗὁὨ ρῥυίϑϑίβ, τὶ 109 
δῖ ηρ]ο Βἰρ-Ῥυΐοδὲ δἱ ἰϊα μβοδὰ. Τὴ Εχγρίΐϊδῃ 
Ῥυϊοδίβ τηδί πί δ ηϑὰ δὴ ϑβοίογίὶο ἐμ ΘΟΪΟΘΎ, ποῖ οοτ- 
τοιηἰοαιοὰ ἰο {86 Ρθορῖΐθ, ἰῃ πψϑῖοῖ 10 που]ὰ δΡ- 

ῬΘΑᾺΓ ἐμδὲ (86 τὶν οὗ {π9 86] -οχ βίοπι αοα δηὰ 
ἸΠΒΏΥ͂ ΟἾΠΘΡ ἱἰτηροτίαπὸ γι 88 ἬΘΓΘ ἰδαρμὶ; ἴῃ 
ἴ9γτ8 6] ἰη0 ῥυ᾽οδίϑ όγο ἰἸῃάθοά (η9 Κϑορουβ διὰ 
δυατάϊδη8 οὗ ἰῃ9 ἰὰνν (Ώθυῖ. χχχὶ. 9, οίο.}, δαὶ 
(Β6Υ ποτο αἰ) ΘΕ} ἰο ἰδδοὶι ἰΐ Α}} ἐο (6 Ρ6ορ]θ 
(μον. χ. " ἰο τοδὰ μ9 ψγβοὶθ οὗἉ ἰΐ ΘΥ̓ΘΡΥ͂ ΒΟΥΘΏΙΝ 
ΥΘΔΓ ἰο 68} {η0 δββοιῃ)θδὰ ρϑορῖὶθ (θοαὶ, χχχὶ. 
10-18), ἰο ΒαρΡΡΪΥ ὑμ6 Ἰκείηρ τὙΐΠ 8 ΘΟΡΥ͂ ἴον Βἷπι- 
86]7 ἰο τυγὶἰθ οαἱ ἴῃ [}} (ΠΘυϊ. χυὶϊ. 18, 19), δηὰ 
ἰπ οῆθτα) ἰο 6868} ἀοα᾽ Β ι ἀρτηοηίβ ἰο 8000 δηὰ 
Ηἰθ αν ἰο ἴβγδὶ (θοαὶ. χχχίϊὶ, 10). ὙΒ116, 
ὑπογοίογο, ἤγοτα ἰμ6 παίαγο οὗὨ ἱμοὶσ οδσουρδίϊῃ, 
{860 πιΐσις Ὀ6 ἐχροοίοα ἰο μανὸ ἃ πΟΤΘ ρογίοοί 
Κη] ρο οὗ ἐμ 6 ἰατν ὑμδη (ἢ 9 σΟΠΟΣΔΙΣΥ͂ οὗ (ἢ 9 
Ῥθορΐο, (μἷ8 Κηον οαρο γγ 88 ΟὨΪΥ ΤΌΤ ρογΐδοίὶ 88 
ἰὴ) Τ6Β0}1 οὗΥ̓́ΤΔΟΓΘ δοηίϊ ποι διυαν, δηὰ τισὶ 9 
Θαυδ]ϊοα ὈΥ͂ ΔΏΥ͂ 0ὴ9 70 60.086, δπαὰ νγἃὰ8 δοίυΔ}}Υ 
Βιαγοὰ ὉΥ ΟΥ̓ΟΤΥ͂ ΟὯΘ 88 ἴὉ 88 ἢ6 6᾽086.ὡ ΤῈ9 
ἘσγΥρύΐδη ρῥυίοϑίβ ογΘ, Ἰπόύθονον, ργοδὺ ἰδ δα 
Ῥτορσγίθίουβ (Ὀθβί4θβ θοίηρς [θα ἔγοπι {πὸ τογαὶ 
ΤΟΥΘΏΌΘΗ, 6οη. χἸ͵νὶϊ. 22), ἀπὰ δοία}ν ροββοϑϑοᾶ 
ομϑ- ἱρὰ οὗἩ ἰ6 πῇ οϊο ἰοτγϊ ον οὗ Ἐργρί; (89 
Ῥυΐοϑίϑ οὔ [8γ89], ἢ 8:6 ΘΟΒΙΓΆΓΥ, ΘΡΘ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ͂ 
οχοϊυάοα ἔγοιῃ ἰμ6 Θοηπηοη ἱημοΥίδηο9 οὗὨ [80 
ὑγῖ 68, δὰ βαὰ δβδϊρῃδὰ ἰο (ἢθι ΟὨΪΥ ἐπ οἶτί 68 
αἱ (Ποἷν ἐπηπηοαϊδίθ Βα γ Ὁ5 δοί4}}γ γοαιϊγοᾶ 
ἴον {δεῖν βοδίάοῃησο, πὸ ργιϑδίβοοά οὗ Εργρί 
συ] παἰοά ἴῃ ὑπΠ6 ΔΌΒοϊΪ 6 ΟΠ ΔΓΟΣ ἘΠῸ Μψὰ8 δ 
ὑποὶν μΒοδὰ, δῃὰ ἴῃ στ ο86 δα ΠΟΥ ὑΒΘΥ ἰπ Βοπιθ 
ἄοχτοθ βμαγοὰ ; ἴῃ [βγϑοὶ, οὴ 86 οὐδὸν μδηᾶ, (9 
Ἰΐπο Ὀοίνγθοι ὑμ6 Οἶ νὴ] δπα ἰῃ6 Ῥγΐοβὶ]Υ δα ΒΟΥ 
δ ΓὉΠπο(]008 τν88 τηοϑὺ ΒΗΔΥΡῚΥ ἀγάπη, Ραμ δι ν 
πῃ ἰδ 6880 οὗ δῖοβοϑ δηὰ Αδγου, 9 οϑῆυδ δηά 
ΕἸΘΑΖΑΡ, ΚΟΠΘΓΑΙΥ ἴῃ {80 (ἰ9 οὗ (86 υάᾳο8 (6]- 
ποῦ ἴῃ (Πδ8ὲ (νου Ὀ]64 ροτγὶοα (18, ΠΠ|κο αὶ} οὐ 9 
Ῥασίβ οὗ 86 Μοβαΐο βυβίθῃ), ἮΔ5 βοτοθιΐτ 8 60} - 
ἴχ 864), δπη4 πη} πον [80 Το γ. [ἐ ἴ8 
ἰπαἀ δορὰ βοπιοϊϊπηθ8 δϑβογίβα (δὶ {16 κῖηρβ, ὉΥ͂ 
σίτιὶαο οὐ οἷν ργοροζαίἑνο, τ γ δηςἰοὰ ἰο ΘΧΟΓ- 
οἶδα ρυΐδϑι Υ {πὰ ποιϊοῦθ:; Ὀὰυΐ ἴον (δἷβ {ῃ6γθ 18 ὯΟ0 
768] χτουπά, 7160 ἱπείθη668 ΣΤ ᾽104 οἢ Δ.Θ ΟἰἐΠΟΡ 
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τηϑηϊοδί 68586Ά8 οὗἉ βδοτὶ ῆοθ οὔογοά δἱ ἐ᾿ι9 δοτῃηπιδηὰ 
οὗ {86 τηοηϑγοὶ (1 Κίηκϑ  ἰϊ. 1δ; νὴ. 62-64) ; ον 
οὗ (80 5'πηρὶ6 ψοδγίηᾷβ οὗ δὰ δρμοὰ (2 ὅδ. νἱ. 
14), νοῦ ὈΥ ὯῸ τηθϑὴ8 οσαγγὶθὰ πιὰ ἰΐ (ἢ9 
ῬΓΪΟΒΟΥ οοΘθ; ΟΥ 680 ΓΘ ταδί ἰ Υργ ἰδ] οἢ8 οὗ 
8 Ῥαριϊσυ ῦ ποτὰ (1 ΕΚίηρμβ ἱν. 3, δ- -τϑεθ (ἢ 6 
Τοσίυλ] ποῖθϑ ἰθογο; 2 ὅδπι. Υἱϊῖ. 18---ἰ ἢ 8. ΟὨ]Υ 
ολ86 οὗ τοδὶ αἰ οι! γ---οορ. 1 Ομτ. χυὶὶὶ. 17). 
ΤΠ οτΘ το θυὶ ἵνγο ἀοβηϊ6 ἰπβίδησοβ οὗ [86 85- 
Βαηρίΐοῦ Οὗ ὈΓΙΘΒΕΥ ζαποίΐομθ ὈΥ͂ ἰεϊη 8, δὰ 
Ὀοΐὰ οὗὨ ἰπθῖὰ ὙΟΓΡΘ τηοϑί βίο Ραηἰβμοα (] 
βδιῃ. χὶϊ;, 10-14; 2 Ογου. χχγὶ. 16-21). Ὑδοτο 
Ἧ85 8150 (86 ἰπίτυβίοη οὗ Κοτδ δὰ [ηἷ5 σοι ρδ- 
ὩϊοΏΒ οὐ (86 ῥτίοϑιΥ οἵ Θ δηά {πον ΘΧΘΙΙΡΙΔΥΥ͂ 
Ῥυπὶβτηοηί (Να πηι. ΧΥἹ.). [ἢ 160 ἰδίου δὈποτταδὶ 
βίαι ὕὑπὰ0} ἴΠ6 ΜβοσδὈθ98, ἰ0 γγ88 ποὶ [9 ἰκΐ ἢ 8 
ψΠ0Ὸ αϑϑυ θὰ Ὀγ δὶ Ϊγ ἔχου 08, Ὀὰὶ (ἢ 6 ῥτίαβιθ 
νι 8ὸ ΔΌΒογ Ὀ6α (})6 ΓΟΥ 8] ρσογοζαίϊσο. Ἵγ11} (686 
δοηίγαϑίβ, ἰΐ 18 ρ]αῖη (παὺ ΒΘ Υ9 Ῥν88 11{{}6 ἴῃ οοτὰ- 
τὴοῦ Ὀοίποοη ἴπ6 Ἐργρίΐδη δῃὰ 1, ον 168] ὑσὶ οδί- 
μοοά, ὀχοορὶ ὙδΒδὺ ἰ8 ποοΘ ΒΓ Υ ᾿πρ]ϊοὰ η {}}6 
ἰάφα οὗ 8 ῥυϊοϑδι βορὰ δἰ 4]}, δπὰ ἷ8 ἑουπά πὰ ἐμαὶ 
οὗ ἰῃ9 παίϊΐοῃηϑ οὗ δοϊαυ ῦ ΚΘΏΘΓΑΙγ. ΤΟΥ 
ἍΟΓ͵Ο, ΒΟΎΟΥ͂ΘΡ, ὈΟΓ ΒΟΥΘΟΣΓΔΥΥ͂ (45 ν788 8180 (ὃ 9 
Βγδβιΐη 68] ρυϊοδίοοα) ; Ὀοΐδ ΓΘ πὰ 6Γ 8 ΔΕ 
οὗ ἰδο βίἰγἰοἰθδὲ Ῥϑυβοπδὶ ο᾽ 68] 1} 6853, δηὰ (ἢ θγο 
ἯΔ8Β 8 ΓΟΒΟΙΩΪδη66 Ὀοίνν 60. {ἢ 61 ἢ ΒΟΥΘΓΔ] τηδὺ- 
ἰοτβ οὗ ἀοίαϊϊ, 88 Ἰη6 ἀγο88, δη ἃ Οἱ ΘΓ ΠΟἢ.-08- 
Βοῃ 4] ταί ( 08. 
ἽοΩ ὑπο [Βγ86]168 ΘΘ1η6 ουὐ οὗ Ἐργρί, {6 7 

ὝΟΤΟ 8 ῬΘΟΡΪΘ σ.086}---Οἡ ΟΟὨαἰἶοῈ οὗ [δἰ Ὁ]- 
π688 Δα Οὐδ ΐ6η66---ἰο ὃΘ “8 Κἰηράοτῃ οὗ ρτἱοβίβ 
διὰ δὴ ΒΟΙΥ παίἰοπ" (Εχ. χὶχ. 6), δπὰ ἱπ δοοογά- 
8πῸ6 τΐΓἃ (ἷ8 ἰἢ 9 ῬΆΒΟΒ ΑΙ ἰδ 88 βδογι βορὰ 
ὮΥ δδοὰ μοδὰ οὗ 8 βουβοὶ, δῃὰ θαῖθ ὉΥ Βἰμ- 
860] διὰ μἷ8 ἔβδπγ (Εχ. χὶϊ. 6), ἀμὰ ὑμ9 Βδηθ 
ἑάοα νγὰϑ γοϊαϊποὰ ἰῃ {18 βδουῖθοο αἰ νᾶυ8. Νόνογ- 
{8.61685, (6 Ῥ6ΟΡ]9 ΟΓΘ ὈΠΡΓΘΡΕΓΘα [ὉΓ 80 ἰρἢ 8 
γοοαίΐο, 8πα ΒΟΟΏ 8160} γγο ὅπη 86 οχἰβίθηοθ οἴ 
οογίδὶ ἢ ΡΟΥΒΟΏΒ δῃοηβ (06 Ρ600]6 τοοορηϊζοὰ 88 
Ῥγίοβδίβ “ὑψοῖ, ΘΟΠ9 ΠΕΡ (0 (6 ᾿ογὰ ̓̓  (Εχ. 
χὶχ. 22, 24), δἰ μβοὰρ ἰθ 6. αἰ ποί τϑοοῖτο {116 
ίνιηθ βαηοίϊοιθ ὩΘΟΘΒΒΑΓΣΥ (0 (06 σοί 8009 οἵ 
ἐμοῖς οὔδοο. 6 ᾶτθ 8ὸ Κπον]οάρο οὗ (8 πᾶ- 
ἐτο οἵὗὁἉ ἐπεἷν Γυποίΐ οη8, ΠῸΡ οὗ (Π6]» Δρροϊη(αιϊοηΐ. 
Ηοπονοῦ ὑι18 ΤΥ ἢδγθ Ὀθοῃ, (ἢ6 Ρ6ΟΡ]6 66 .- 
ἰδ δγϑηὶς ἤγοτῃ (αὶ ὨΘΔΓΏ688 οὗ Δρργοδοὶ ἴῸ 
Οοὰ ἱπρὶϊοα ἴα ἐπ οϑοΘ οὗ ῥγίϑδεὶ (Εσ. χχ. 19, 
21. Ῥουί. τ. 238-27), δῃὰ βδουῦῖβοθθ γγογθ οἴἶοτϑα 
ὉΥ “γουῃς το δρροϊηἰοα ὉΥ Μοβδβ, 'ιὸ γϑ- 
βουυΐηρ ἰο 5617 (Π0 ΘἰΥΙ ΟΕΥ Ῥσὶ ΘΒ Υ ἔπποίϊοη 
οὗὨ βρυὶη εις (1.0 Ὀ]οοὰ (ἔχ. χχὶν. ὅ- 8). δυσὶ 
νὰ (16 Ββίδίο οἵ ἰμίηρβ δ {89 {ἰπ|ὸ οὗ μὸ δρ- 
Ῥοϊπιιηϑηὶ οὗ (9 Αδγοηΐο ογάϑ; μοῦ γ88 Ὧ0 
αἰνϊηοῖγ δυϊμουϊξοὰ ρυὶοβί Ὡοά, δηα (6 ῃθθἀ οὗ 
006 88 [ο]1. 

Μεδηϊίο, ἰὰ ἐδθ βοϊἰπὰὰο οὗ 5΄Δ], αοἀ ἀϊ- 
τοοϊοα Μίοβοθ ἰο ἴδῖθ Αδγύοη δηὰ ἢἷ8 Β00}8 [07 δὴ 
Βονγοα ΑΥῪ Ῥυἱοδιμβοοὰ (ἔχ. χχυὶ. 1), δηὰ ζ8Ὺθ 
γυϊηυΐο αἰἱγοοιί ο8 ἴογ ἰδεῖν οἱ οἷ] ἀγθ55, ΤῸΓ 
ἀδοῖν οοηβοογαιϊοη δηὰ ἐδοὶν ἀυϊ168 (Εχ. Χχνϊὶϊ., 
Χχὶχ.). ΕἸΩΡΒδδὶβ 18 οὐ ἤοτο ρἰδοθὰ ἀροῦ 
ἐπ ἔδοὺ (μαὺ (ΠΟΥ 6 ΓΟ δρροϊηίοα οὗ αοἀ (σοιρ. 
Ἠοῦ. γν. 4). ΤΟΥ ᾿γ6γ0 ἰΏ ΠΟ Β6η86 δρροϊηϊθά ὉΥ͂ 
πὸ ΡΘ6ορὶθ; δδά {ἴον ὈΘΘῺ 80, (ΠΟΥ σου]ὰ ποὶ 
Βανθ Ὀ66Ὲ τηϑαϊδίοσβ. [Ὁ 88 Ὀθ6θῃ 866} ἐδμδὶ (Π8 
Τιονϊιΐοαὶ ϑγϑίθαι τα κοθ φῬτοσαϊποηΐ (ἰ6 ἕαοί (παΐ 
ἐδο βδουὶβοοβ δὰ ῃ0 οἴ ΟΔΟΥ ἱῃ ὑπ. 86 γ68, Ὀκὺὶ 
Δοτνϊ γοὰ ἰμποῖν τ]ο]6 γαϊὰθ ἔγουσι ἰδ Ὠὶνίηθ δὉ- 
Ῥοϊηίτηθηί ; 80 8130 ἱῃ γοραζὰ ἰο (89 ργἱοβιβοοά. 

ΤῊΘ Ἀυἱοδὶβ δρῬθΔΡ 88 {πϑιηβοῖνοβ πϑϑάϊῃρ δἰοτὔθ- 
τηθῃΐ, ἃπὰ ΟὈἸχοα ἰο οἷον ἴον ἐμεῖς οσγῃ βί:δ: 
σοῦ Ὁ {86 σοιιπιόηἀοὰ πηοίϊοι δηὰ ἀγοββ ἐμ 9 γ 
δτὸ σοπϑί (θα δοοορί8 Ὁ]9 ᾿πίθγοθθβοσθ δηὰ τοθ- 
αἰαΐογβ ἴον 9 ρϑορῖθ. ΑἸ] νβ ἔγοιι Θοὰ : δηὰ 
Ὑγ ἢ 116 (18 ΚΏΤΨΘ ΔΒΒΌΓΘΏΟΘ (0 {110 Ρ60}]6 ἴῃ ἐμεῖς 
ἀΔΊΥ νου ΒΙΡ, δὐ (20 Βδτὴ6 ἐΐπιθ (86 ρτίθβίδ᾽ οσσῃ 
᾿προγίδοιίοη βοπνϑά ἐμ δ8ὲ [89 ἐΓΘ σϑοοποὶϊϊδίϊοη 
αἱ αοα ὉΥ "0 Σοβίογαιίοῃ οὐἤἨἩ Βοϊϊθβα ἰο τηϑῇ 
δὰ “πο γοῦ Ὅ6θη ᾿τηϑηϊζοδίοα. Τὴ6 Γιονιἐϊοαὶ 
Ῥτίοδυ σου Ἱὰ Ὅ6 Ὀπὺπὶ 6 ὑγρο οὗ ἐμαὶ ϑορδὰ οὗὉὨ ἴδο 
ἩΟΠΊΔῊ 0 ΒΒουΪὰ Ὀγαΐ80 {86 ΒοΓΡ ἢ 8 Βοδά. 

Βοίογθ {μ9 ἀϊγϑοίΐουβ οοποοσηΐηρ (ἢ 6 ῥγὶϑδί- 
μβοοί, αίνοη ἴοὸ Μοβββ 8]οῃθ ἴω 6 Μουηίΐ, οου]ὰ 
Ὁ6 δῃηποιῃσοᾶ, οοουγγοὰ (6 ἰθγνὶ Ὁ]6 δροβίδϑῃ οἵ' 
{π6 φοϊάθη οα]ΐ, τσ θη, δὲ (ἢ 6 δΒυπιτηοηδ οὗὨ Μο5695, 
ἦππ0 ἰδ οὴ (Π6 Γογὰ᾽ 8 βία 16 ποϊα ἐγὶδο 
οὗ [μονἱ σοῃβθογϑίϑα (μι ϑιηβοῖυθϑ ὉΥ͂ (μ οἷν ΖΣβ 8] οὔ 
αοἀ᾽ δ Βομα ΙΓ (Εχ. χχχίϊ. 26-20). βαθβοαθθαιΥ 
(Νααι. 111. δ--10, 40-61), μ6 1μονγ 68 τοῦ ἰδίχθη 
88 8. Βυϊδι (18 ΓὉΓ 4] (06 ἤγβι- Ὀοστ [δυδο θα 
(Ὑο, ἀπά ον [89 ρμαίγί ἢ 8] δυβίθ, του]ὰ μαγο 
Ὀόθα ἐμοὶν ῥγίοδϑίβ, δῃὰ το δὰ Ὀεθη βραγοὰ ἴῃ 
186 δἰδαρδίον οὗἨ {πὸ Ερυριίΐδη ἤγϑι-θΟγη) ἰο πιὶ- 
ὨΪΒΙΟΡ (0 {6 Οοβϑθῃ ῬΥἑΘΒι]γ ἔδταΐγ. ΟΥ̓Ὠ {8686 
ποίη 18 ϑδϊ ἃ ἑη (18 Ὀοοὶς, ἐχοθρὶ Π6 τπηοάίθοα- 
(ἴοπ ἴῃ {ποῖν ἕανον οὗἁ {}|0 Ιδνὺ οοησογαΐηρ (ἢ 9 88]6 
οὔ Βουθ68 ἴῃ χχυ. 82-84) (ϑ860 Οοπι.). ΤΉΘΥ ΤΩΔΥ 
ἐβογοίοσο Ὀ6 Βοῦθ ὙΠΟ ρϑβδβοὰ ὉΥ σὴ (89 
βία ρ]θ τηϑηϊΐοι (δὲ {ΠΟΥ ΠΘΥΘΡ δὰ δδοογάοίδὶ 
[αποι 8, δη ἃ 6 γ0 ποί {πογοΐοτα 8 ρασγί οὗ (89 
ΒΔΟΘΡΔΟἰΑ] οἾ488, [ἐ 18, ρεῦιδρβ, ἴοσ ἐν} ρῬΌΤΡΟΒΘ 
οὗ τπιακίηρ ἰμΐ8 αἰϑυϊποίϊοπ θα ρ Βα σα] (μαὲ πὸ 
ἸΩΘὨ(ΊΟΏ ἰβ τηϑὰο οὗὨ ἰπϑῖὰ ἴῃ (18 Ὀοοὶς πῆθτο ἰΐ 
τοὶ κῃὐ οὐ ΟΣ 1860 μανὸ Ὀθοὴ οχρϑοίθαὰ. Α5, ον- 
αὐϑῦ, (800 Θοῃδίϊαἰθαἃ (86 ἰγῦθ ἤγοιὰ τ ΐοῖ ἐδ. 8 
ΡΥῖθϑίβ ἼγοΓ6 ἰαΐκθη, ὑπ 0 Ἰδιἐ6 Ὁ τὸ οἴϊθη οδ]] 6 ἃ ὮΥ 
ὑπ οἷσ ἤδπιθ, Δῃἃ ἰμ8 ΜἯὸ γθαι θη 1}Υ τηθοὶ πῖῖὰ 
{πὸ οχργοβϑίοι ἴῃ {π6 Ἰδίεν ὈοΟΚβ, δἰ86 ῥγίθβίθ, 
186 [ον ῖο8,᾽" ΟΥ ΘΥὐθὰ ψῖ (ἢ “ 1,ουϊνο5᾽" 8]0Π6, 
τιθϑηΐϊης [μον ίεβ, κατ᾿ ἐξοχήν, οΥ Ῥυϊθδίβ. 

Βαϊ τβὶ]9 ὑπ γὸ τγ88 δὴ οὐἱάθηϊ προ θββ υ ἐπὶ 
8 Ἰ06}} δι! 8} ον θοαγ (πδη ἰλ9 τγβοὶο ἰγῖθο οὗ Γρονὶ 
Ββου]ὰ Ὀ69 ἰδῖκθὴ [Ὁ ῥσίθβδίβ: δηᾶ ψἢ]]6 Αἄτου, 
{μ6. ὁ] ν Ὀγοίμον, δῃὰ δρροϊπιϑὰ 8δ5 (μ9 ““Ῥτο- 
ΡῬδοι᾽ οἵ Μοβο8 (ἔχ. ἱν. 14-17), διὰ δββοοϊδιοὰ 
τ (ἢ δἴτι 'π (89 8016 ἀο᾽ ἱσογϑῶσθ οὗ [86 ῬΘΟΡΪΘ 
ἴτοιῃ Ἐρυρὶ, ν88 δυϊ ἀθηι}γ ἃ πιοδί βυ}80]6 ρϑνὺ- 
ΒΟῺ ἴον ἰὸ οϑἶοο, {6 ἰδ ἰδ 8ι (6 οΠἶοΘ 5ῃου]άὰ 
ὍΘ ΒοΡΘα ΡΥ τισὶ Τοδέ Οἢ οἱμδῦ στουπάθ. [1 
Ἧ6 Β6ο]ς [Ὁ7 {8686 ἰῃ ΔΩΗΥ͂ (πΐηρς ὈΘγοπα (ἢ 5ἴτη- 
Ρἷο Ὀϊνίηθ χοο0α-Ὀ]θδϑυτο, νγὸ ϑῃου ὰ γοδαῖγ δά 
θοαὶ ἰπ (6 σοθθγαὶ θοῦ οὗ 86 τ ο]θ Μοβδιδ 
ϑυβίθῃι Ὀοΐηρ ἰουπα θὰ ὑροη (6 Ὀγϊμποὶρ δ οἴ Βοὶν- 
98} Ἰοδάϊηρ οα ἴο ὑδὸ 0] ΑἸ πηοοὶ οὗἩ [89 Μοϑββίδηϊο 
Ῥτοπλΐδο : δηᾶ ἴῃ [86 ΤΟΓΘ Βροοΐαὶ οὯ9 (Πδί ἱΐ νᾶ 8 
ὈΥ (818 τηϑϑηδ ὑ86 μγιθϑίμβοοα νγῶβ ἴῃ ἰδ τηδὶδ 
κορὺ ἰγυο ἰο αοἀ ἀυγίης Ἰοης ροτγῖοάβ οὗ 1δ6γ86}᾽8 
δΡοΒβίδϑυ δῃηὰ βίῃ. 

[18 1ο ὈΘ6 ΘΑΓΟΪΌΪΥ οὈθογυοά ἰδ αὶ (μὲ ποροάϊ- 
ἐλΡῪ οἵἶδοο αἰὰ ποὺ 8 οἴ {16 ῥυΐθϑίβ α οαδίς; ἴῃ 
8}} (ϊηχ8 ποὺ ἰτοπιοαΐδίογ οοπηοοίοα πὶ 1Π6 
ἀἰἴβομαῦρζο οὗ ὑμοὶν ἔπποίϊ 8, (86 7 τότὸ [ο]]ονν- 
οὐκ σθὴδ τὴ [86 ΟἰΒΟΥ [ΒΓ80}1{65, δι Ὀ]οοὐ ἰο (89 
Β81ὴ 6 ἰ61718, Ὀουση ἃ ὈΥ (ἢ9 βδιι6 ἀυί ΐ68, δηἀ δ16- 
Ὠ8ΌὉ]6 ἰ0 {6 Β81ὴ6 ρΟηΔ] ἦοθ. ἮΝ ποὶ οὐβαροά 
ἴῃ οδϊοϊαὶ ἀυίΐν, (ΒΟΥ Ἴοτο {Π9 8ϑῖὴθ ἀγϑε, δῃὰ 
τἶ ἢν Τ011ὁὸ νη (10 δᾶ 16 γοσϑίϊοῃβ 88 ἰδ οἷν [6] 1ὺπ- 
οἰὐσθηβ. ΤΟΥ 96 ΟὨΪΥ Οσχοιηρύ ἤγουν [88 Ῥ8Υ- 
ταθὶ οὗ ἐ10}168 ὈΘΟΒ 86 ὑπο Βοῖνοβ βαυρροτγίθα ὈΥ͂ 
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ἤμβοῦ. [Ι͂ἢ 48}} {8 ἰβ τηϑδηϊεϑί 8, δι γι κί 60Ὲ- 
ἴγαϑί, Ὡοξ ΟἿἹΥ Ὑἱΐπ ποδί θη ρτὶθϑι οοάβ οὗ δη- 
τἰααϊίγ, Ὀαὶ 4180 ψ ἢ} (16 ΒΙΘΓΑΓΟΩΥ οὗ ἴμ6 Μο- 
ἀϊωναὶ Ομ τι διΐδη σδυτγοῦ. : 
Τὸ οβρϑοΐδὶ ἐπιιηοίΐοη οΥ͂ ἰῃ6 ᾿γ1θ8: βοοὰ νν88 

(ο εοἴπε πέαῦ 0 (ἰοά (νἱὶϊ. 8δ; χ. 8: τΝ 17: 
Νυαι. χΥὶ. ὅ, εἰς.) ΤΟΥ͂ τοῦθ ἰ0 βιδηὰ ἴῃ [ἢ9 
τοδὶ σᾺΡ Ὀδσδίμοο! ἃ δβἰηΐα ΡθΟρὶ6 δῃ ἃ ΒΟΪΥ͂ 
Θοά, ἐμδαλβεῖγοβ οὐὗὁἨ {δ0 ἴὐΓΙΏΘΡ, γοὺ δΒρθοί δ! 
δϑῃοί 6 ἰο Δρρτοδοῖ ἰἶιο Ἰδαίου. “. Ηθῃοο (μον 
οἰιϊοΥ ολδγθοίον ϑιϊο τυδὲὶ Ὧθ ἀοέΐηεδ8, δϑ';606 {Π|07 
γγοτο οἰοοίοά ἰο Ὀ6 ροΓγροί δ πθδῦ ἰμδ6 Ηοὶν 

Οδ98 δὰ ἰο Βοῦγτο ἢϊπι (Νυπι. χτΐ. δ); ὑμ0} ποῦθ 
δἰηρσὶοά ουἱ ἤγοιι ἰμ0 γοϑί οὗ ἐμβοῖγ Ὀγοίγθη “(0 
Ὀ0 8ϑδησίβοὰ 845 τηοϑὲ οἾγ. 700 δλαΐίοιο δια ἰο 
ἐπείαϊς αδ »γίεδίδ ΔΥῸ υϑοὰ 85 Οοογτοίδιϊγο ἰθγτὰ8 
(Εχ. χχὶχ. 88; οοπῖρ. υϑῦβ. 1, 44: χχνὶϊϊ. 41; 
χὶ. 18). ΒΥ πορ᾽οοιΐηρ ψδὶ οοαίγὶ θα (98 ἴο {116 ὶὉ 
δδησιϊυ ἰμΥ ργυΐλη 5 [Π6 ΒοΙ᾽Πη688 οὗἩ αοἀἂ (ἴωθν, 
χεὶ. 6-8); δηάὰ ιἰὸ δἰ χιι-ρυῖοθδι ἴθ Ηἰπλβ6] (89 
"Ηοὶγ ΟΘηθ οἵ ἐμο οτά᾽᾿ (6. ονΐ. 16). ΚΚαϊίβοξ. 
ΠΟΥ δυϑίδίηθα 8 ἀἰδιϊηοί πιοάϊδίοτία! οδαγαοίοῦ 
Ὀοίΐνθεη αοἀ δΔηὰ ἢΪ8 ρϑορῖθ. 7 ιἷὶβ ρρθδῦβ ἴῃ 
ΟΥ̓ΕΥΥ͂ ρετὶ οὗ ἰδ0 ἰδ οοησούπίης ἴμοπι. ΤΠ0 
40116η ρἰδίθ ἰηβογὶ δϑὰ “ ΒοΙ 985 ἰο ἰἢ9 Ἰωοτὰ;,᾽ 
νοὶ (6 εἷς ι-ργῖθαοῦ τοῦθ ὌρΟὴ 8 ὈΓΟΥ͂, 6Χ- 
ῬΓΟΒΕΙΥ ἀχθϑηϊ αὐ ἢ 9 Βῃου ἃ “ΌΘΑΡ 86 ἰηϊαυ Ὁ 
οἔ ιἰλ6 ΠΟΙΥ υπἴη 9 Ὑ ἰοῦ (6 οὨἰ!άγθη οὗ [8γϑο] 
5881" πδιίον ̓᾿ (Εσ. χχυὶ. 88); δα (86 Βοδ8 οἵ 
δε δ οἴἶοντίη9 ν8 σίνθ ἴ0 (9 Ὀγίθδίϑ “"ἴο 
Ὁθαν ὑἰμ9 ἰηΐϊαυ! οἵ (16 σοησγορδίίοη, ἰο τ 9 
διοηοιηοη ἴοῦ ἴμοπὶ Ὀθίογο ἰ9 Πογὰ  ([ωμ6γ, χ᾿ 
11). ΟΥ̓́ οουγδο ἰμΐβ οουἱὰ Ὀ0 ἄοηθ ὈΥ δυμπηδη 
Ῥυΐοϑίβ ΟὨΪΥ ϑγιθο] 68}}γ, 88 {ΠΟΥ͂ 06 ὑΥ88 οὗἁ 
ἴπὸ σῆοδὶ Ηϊσ Ρείοϑὶ ἰο σοπιθ; δηιὶ Ηἰ8 4]}- 
δι δοϊοηὶ βιογσθ Βανί ὁπ00 Ὀθοη οἴἶογοὶ, 
ἔδογθ σουϊὰ Ὀ0 ᾿μποΥθα [6 πο οἰἶοῦ ρυϊοϑί οοά ἴῃ 
{815 τοϊδιίοη ἰο 6 ρϑορῖὶθ, οὐ ἀἰϊδοιιυχίης (δ 18 
τηοἀϊαίογίαὶ παοϊΐοα. ΤΌΘ Οὐδ ἰδιία ἢ τ ϊη δι νΥ 
δπἀ5 118 ΔΑ ΙΟΧΥ. ποὶ ἴῃ ἴΠ9 ρῥγίϑϑιβ, Ὀυύ ἰὰ 119 
Ῥτγορίιθίβ οὗ ἰδ οἰὰ αἀϊδροηβαιίου, δι Βουρὶι ον 
Βοτθ ὑ89 1 ΚΘΗΘ85 18 ὙΘΓῪ ἰιηρογίδοι, 8411), τυ ἢ }}9 
180 ῥγίοϑίβ τοῦτο γοαυϊνοα ἰο ῬγόϑογΥο δηὰ ἰθδοὶλ 
186 τΓιδη Ἰανν, ἢ γᾶ8 ἰοῖ ἴο (09 ῥγορβοίβ ἰο 
ὉΠ [0] (8 ϑρ᾽ γἰτα4] πιρδηΐης, δηὰ ἰο ὑτῶο τοζατὰ 
ἰο ἰὰὺ ὈΥ͂ ἀγζρυοηὶ δηὰ οχδογίαιίοη. [ὑ ἷἰβ 8 
δ τι κί ἴδοι παν ἰἢ9 αποοὶς πογὰ [ὉΓ ῥγίαβί, 
ἱερεύς, αη ἰϊ8 ἀογιγαιϊνοϑ ἰη 180 Νονν Τοϑίϑιηοηί, 
ὙΠΠῚ1|6 ἔΓΘαΙΘΌΙΥ Δρρ]Ιοα ἰο (6 φυΐοαὶβ οὗ (9 
οἰὰ οονϑῃδηῖ δπὰ ἰο Ομ γὶϑὶ Ηἰπιϑ6}7, ἐμοῖς Απιὶ- 
ΕΥΡΘ, ΓΘ ὩΘΥ͂ΟΓ υϑοά ἴὉΓ ΔηΥ ΟἷὟσο ἰῃ {μ6 ΟΠ γὶ8- 
(δὰ Ομυγοῖι, οχοθρὶ [ῸὉΓ 8:6 σοηθγαὶ ῥγὶθϑιμοοὰ 
οὗ 6 ψ8ο]9 ὈΟΑΥ οἵ Ὀοϊΐονογβ; προφήτηςξερτο- 
Ῥλεὶ, ἈοΟΥΟΡ, δηὰ 19 σοχπδίθβ δὺο ἐδ ιιβοὰ 
τὶ στοαὶ ἔσθαυδησν. [{8 ἴο 9 Ὀογηθ ἰὰ τοἰηὰ 
ὑπαὶ ργὶοϑί, ἰπ ἐμὸ [ον ἐἰσαὶ βοῦβο οὗ ἰδ ποτὰ, 
διυὰ πΒρλογίβοθ δῖὸ οογγοϊδίϊγο ἰθτϑ: Β8ΟΤΊῆοΘ 
ῬΓΘΙΒΌΡΡΟΒΟΒ 8 ῥτγίοϑδι ἴὸ ον ἱΐϊ, δηὰ αὶ ρυὶϑδί 
Ἰησβὲ Ὡθοὰβ ἤαῦθ “"Βοπηον αὶ 680 ἰὸ ΟΥ̓Ρ 
{ν Υἱ. 8). Ῥτοῦι {Π086 Ῥοΐπί8 ον δ8]}} (88 
αἰ168 οὗἁὨ πὸ ῥγἱοβίβ, δηὰ ἰὼ τον οὗὨ ἰμθ8θ ἐδ οὶν 

44] Βοαιίοη5, δὰ ἰμὸ οἷον ᾿ὰν8 σοηπσογηίης 
ἰδ θπὶ ἃτὸ ὅχοα. 
Το ἄγβι δηὰ οἰἱϑίριι οὐ 41} ἐποῖν ἀυς98 νη 

(86 οδογτίπρ οὗ βδοῦγὶβοσο, 858 (ἢ 8 νγ88 [6 δϑρϑοΐαὶ 
Ἰπβυγπιθη ΔἸ Ὑ ὈΥ͂ ΜὨΐοΩ τηθη βουρσλ ἰὁ0 ἀγα 
ΠΘΟΡ ἰο ἀοἄ. Νο βδονγίοδ οουϊὰ 6 οἴογοά πὶ(ἢ- 
οὐδ 186 ἱπίογυθηϊίου οὗὨ ἐμ6 δρροϊηιϑαὰ φυίοδι ; 
ἴον ὑμ0 ϑδογὶ β968 βανίης πὸ νἱγίιθ ἴῃ ἐμ οιηβοῖνθβ, 
διά ἀογίνίπς ὑμοὶσς σδ]ὰθ ἤἔσοτα (89 Ὀϊνίηθ δρ- 

ΡῬοϊπιθηΐ, ταδί ΠΘΟΘΒΒΑΡΙΪΥ ὍΘ ρῥτοβϑηίθα ἴῃ (86 
ὙΔΥ δηα ὈΥ [0 ρούϑοῦβ σου ἀοἃ διδὰ δι ΒοῸΓ- 
ἰξοά, Ηϑῶσο ἰι ἰ5 ἐμαὺ ἴῃ εἶἰι6 γἰί.8] οἵ (110 Βδονὶ- 
βοοβ δὰ ομαρμαδὶβ ἰ6 αἰ νδὺβ ρδοϑὰ ὑὕροῦ (ἢ 
ἀδοϊατδίΐου ἐμαὶ ἰλ6 ὑυϊθϑὶδ ὁ" 8118}} τ ΚΘ δἰοηθ" 
τηθηϊ.᾽ 86 δρραγϑηῖ δσχοθρίϊοῃβ ἰο0 818, ἰη [89 
6886 οὗὨ Βαηχθοὶ δὰ ΕἸ1}8}8, ἃγὸ θυ Ὀυΐ ἰ}1ὰ8- 
ἰσδαϊϊοῦβ οὐ {μ6 ρῥυϊποίρίθ, {πὸ Ὀοΐηᾷ Ρῥτγορίὶιοίϑ 
ἀἴγοοι ομαγχοὰ ἴσοι οα ἰιΐχῃ ἰο ἀο {μὶ8 ΥΘΥΥ͂ 
ἰδ. [Ιπ {π|8, ἱποϊαάϊης 186 Ὀυτηΐης οὗ ἰῃ- 
6ὁΘΏ86, (6 Ῥτίοδιϑ ἜΥΘ ὉΠΑΟΟΡΙΘΑΙΥ ἰγρίοαὶ οἵ 
186 ὁη9 ἔγὰο Ηἰκι Ρυίεθὶ δηὰ Μοαϊαίου. ΤΠΟΥ 
ϑιοοά, 88 ἴὯΓ 848 88 ροββί ὉΪ0 [ὉΓ δ, Ὀοί60ῃ 
Οοὰ δῃὰ ι,)6 Ρϑορὶθ, δῃὰ ὈΥ {Ποῖτ δοίβ τοῦθ (89 
Ῥθορὶθ ποδιά 6---αὐ Ἰοδδὶ ΒΥ 01168]}}γ---Βοῖγ, δηὰ 
Ὀεουρσίι ποᾶῦ ἰο Θοᾶ. Τὴ δοῖὶβ οὗ βδογϊῆοθ 
ψ ἶσον ὙΘΥΘ ΘΒ56} [14]. δηὰ τ ἰσἢ ὑμποτοΐοτο οουϊά 
ΟὨΪΥ Ὀ6 φογίογιηθα ὈΥ͂ (86 ῥγίθϑίϑ, ὙὍΓῸ ἰδ 
ΒΡΥΪ ΚΙ ΟΥ οὐδοῦ ἰγοϑίτηοπὶ οὗ {16 Ὀ]οοά, διὰ 
ἴῃς Ὀυτοίης οὗὁὨ Βυσἢ ρατὶβ δϑ ΨΟΥΘ ἰοὸ Ὀ6 60Ώ- 
δια Ὡροὴ ἰμ6 8.8 ν. [Ι͂ηἢ 180 δ᾽0 δῃὰ ἰγθϑρ858 
οἶον μ8, 88 το ῖ αΒ ἴῃ (6 ΟὈ]δί!οηΒ, τΐοῖι τη δὶ 
ὍΘ ὙΒΟΙΥ͂ σοηδθοογαίθα ἰο αοἀ. {ΠΟΥ τότ ἰο0 608" 
ΒΌΆΤΩΘ ἴῃ6 ρατίβ Μ Ὠϊο Μαγα ἢοὐ ὈυΓΏΘ6α, 

Ετοαι {πἷ8,. οββϑη δὶ ἀυννγ παίαγα! ἢ τοῦτο ἀθ- 
τἰνοὰ ἃ γαγίοιν οὔ οἰδογβ. Τὸ (μ6 Ῥγίοβίβ Ὁθ- 
Ἰοηχοὰ {δε οᾶγθ οὗ ἰδ βδῃμοί δ ΕΥ δηα 18. βϑδοῦοα 
υἱοηδ1}8, 86 Ῥγοβογυδίίΐοη οὗ π0ὸ ὅγε οὐ (δ 
Ὀτγάσθῃ δ᾽ίδυ, ὑῃ9 Ὀυτηΐϊης οΥὗἁὨ ἰῃόθῆβδθ οὔ ἰδ9 
κοϊάδπ δ]ίασ, {86 ἀγοβϑίπρ διὰ Ἰἰρδίϊηρς οὗ (ἢ 
ἰδ ρ8 οὗ (π6 σοϊάδηῃ σδιαϊοβίϊοῖς, ὑπΠ6 σλδῦκθο οὗ 
(86 Βϑν-Ὀχθαι, δὰ οἱμὸῦ ᾿ἰκ ἀυΐϊΐο5. ΤΟΥ 
ΟΓΘ ὨΟΘΟΒΒΒΥΠΥ͂ σΟΠΟΘΓΡΩΘΩ ἴῃ 4]] (Ἰ1ο86 τηυϊιϊιυ- 
ἀϊποῦϑβ δοίβ οὗἨ (09 [βγϑοὶ 1168 Ἡ ἰοῖ Ὑγ9 70 ΟΟὩ- 
ποοίοα νι ϑαου ἤο68, δ 6 ἢ} 848 {Π6 δοοοιρ] }8}- 
τὰ οὗ ἰῃ6 Ναζαγὶία τοῖν, [89 οΥγ68] οὗ 08) θυ, 
16 οχρίδιΐου οὗ δὴ υπθονα ἸΔΈ ΓΟΣ, ὑπ 9 ἀδίθτο 
τηἰηδιΐοη οὗ (88 υποϊοδῃ δῃὰ οὗὨ ἰμ6 οΟἸΘΔὨΒ6α 160» 
ΤΟῸΒ ΡΟΥΒΟΏΒ, ζδΓΠΘΠ 8 δηἀ ΠΟΙΒ68; ἰΠ6 τοβυ]8- 
(ἴοη οὗὨἨ ἐδ6 οαδϊοπάδγ: (᾿ὸ να]υδίΐομ οἵ ἀογνοιοὰ 
ῬΓΟΡΟΥΓΥ τ Βῖοῖ ῬγᾺ8 ἰο Ὀ6 Τϑάἀδοιηθά ; (Β680 δὰ 
8 Ὁ ἰ 46 οὗἨ ΟΒΟΡ ἀιι 168. ζοϊ ον θα παίυΓΔ}}Υ 
ἔγοιι {πρὶν ῥυΐθβι} Υ οἵἵοθ. ΤΏΘΥ ὙΟΓΘ 480 ἰο 
ὈΪον ἐμ|6 βἰϊνοῦ ἰσυροὶβ οἢ ἰΐθ τϑυῖουβ ο0068- 
Ββἰοῃβ οὗ ἐδοῖγ υ80, δῃὰ ἱπ οοπῃθοίϊου τἱ τ ἐμ ἷ5 
ἴο Θχδογτί 10 βοϊἀΐογβ δϑουΐ ἰο δ μαρο ἴῃ Ὀδί.}9 
ἰο ὈοϊΪάῃθ58, Ὀδθοϑυδο ἰβον ποηΐ ἴὸ ἥχυς ὑπᾶὰοῦ 
ἐῃ0 1οτὰά. ὙὙΠΟΥ ΤΟΥΘ δ[8θο, ἔγοπι ἰδοῦ Το 
ατα Πανὶ γ τὶ 186 ]4ν, Δρργορσ αἰ οἷν δρροϊἰθα 
88 (868 ΤΟΙ αἰουΒ ἰθσθογΒ οὗ (6 ρϑορὶθ. ΕἾΟπὶ 
τ οἷν Ῥυΐθδίν οδοο ἐμποῦν τ γῸ ΘΠΔΓρβοα (0 ὉΪ688 
10 9 ῬΘΟΡ]6 ἰῃ {μ6 πδπιοὸ οὗ Θοἂ; δηὰ ἔγοτῃ {μον 
τίνι ϊοχθ οὔ οοπϑυϊίηρς αοα Θβρθοΐ!} Υ ἰπΒγουρσὰ 
16 ὕείαι δηὰ Τα, (ὮΘΥ ῬΟΓΟ τηδὰθ δΡὈΪ- 
ἰθγϑ ἴῃ ἀϊδβρυίοδ οὗ ἱπιροχίβῃοθ: “ΟΥ̓ ὑμοῖν πορὰ 
Β.8}} ΘΥΟΥΥ͂ ΘΟ ΓΟΥ͂ΡΓΑΥ δηὰ ΘΟΥ̓ΘΥΤΥ͂ ΥἱἹοΐΘὯ00 ὉΘ 
ινἱοὰ " (Ῥφυϊ. χχὶ. δ). ΑἸ {π686 ΒΘΟΟΒάΔΓΥ αἀυ- 
ι1.8 δοννοα ἤγοιῃ ὑμῖν ῬΥΪΌΔΤΥ οη6 ἰῃ σοπποοίϊοη 
αἰϊ (86 ϑεαοτίβοθθ. Ἦοσπορ {86 ἰπδυοποῦ δπᾶ 
ἱπηρογίδηοο οὗ ἰ89 ῥγΐοδιβ πὰ 9 ΗΘΌΓΘΎΥ 001)" 
ΤΟΙ γ68}{} γαχὶθὰ στοαῦγ πὶ {π6 Το] σίου 
ΘΑΓΠΘΟΘίΠ688 δηὰ δοιΐϊνῖγ οὗὁἩ [9 Ὠδίϊοῃ. Νορδ- 
εἰν ῖγ, ᾽ν ἴθ ἐπιροτίδηϊ ἰο ποίθ ἐμαὶ ὑμ9 Ὀγὶθϑὶδ 
ἀἰὰ ποῖ, ἰᾷ ΔΥ͂ σοῃδί ἀθγ Ὁ]6 ἄορτοο, ἀἰβοθατῶθ 
ἰονγαγβ ἰμ6 Ῥ6Ορ]6 ἰὯ6 οΥ̓́σο οὗ [6 Ομ τί δι ΐδη 
»αδίον, ὑπ8 δρί γἰϊ4] σαΐὰο, οσομἴοτίον δη δϑβὶϑὺ- 
δι οἵ δἷ8 ἤοοῖ. [0 ἴδ ροϑβί ὃΪ6 ὑπαὶ 1 μ6 ΡΘ60}]6 
δηὰ (6 ῥυγΐϑδίβ ἐμβοιωβοῖγοβ δαὰ Ὀθθὴ Ὀγοραγϑὰ 
ἴον ἱϊ, βοπιοί δίῃ, τότ οὐ ἐπ8 γεϊδιϊου ταϊρξ 
ΒδΥθ σοδυϊιοὰ ἔγοτλ ἐμ Ῥσζου δίουϑ οὗ ἰδ9 ἰδ Κ. 



ΓΕΥΙΤΊΙΟΤΞΒ. 

5.111}, {0 ΨοΥΘ ποὶ ἰηαϊ γὶ ἀ8}}γ [88 ῥυΐϑδίβ οὗ 
Ῥαγιϊουϊαν δου η 168; Ὀὰΐ ΓΘΙΠΘΤ, 88 8 ὈΟΑΥ, 
{πο ῥγίθβίβ οὗ (86 ψο]6 παϊΐοῃ. ἔσοπι (μἷ8 ἰΐ 
τοβυϊ θα ἐμαὶ ἐμοὶ σοπαδοιΐοη τὶ (9 Ρϑορὶθ 
γγ8 ἰἰ{016 τοῦ ὑμ8ὴ δ᾽ ὩΡῚΥῪ οἴ οἶαὶ δπὰ τηιηΐδίθ- 
τα]. [ἢ βο δ 88 9 Ὡθδϑὰ οὗὨ [}10 φαξίοῦ νγῦ88 
τηοί αἱ 4}} υπάον (9 οἱ ἀϊδροηϑδίί οι, 88 δ᾽ γοϑδαγ 
βΒαϊὰ, ἰὑ 'ννδ8 ΌὉΥ ὑπ Ῥγορδοὶ σαίβονῦ ἰδ ὉΥ [90 
Ῥγὶ οϑίβ. 
ΤΌ βδπιθ ἰμίηρ 8 4180 ἰγιο οὗ (μοῖσ ΣΟΥ ΠΏ, 

ΤΗηΪϊθ νὰϑ σἰΐον ἀοτινοὰ ἤγοπι (86 ““8θοοπά 
Αἰ06,᾽ οὐ (6 ἰθαι ρϑὶά ἴο ἰΒδπὶ ὈΥ (89 ον 68 
ἕγουλ (ἢ {Ππ||68 γοσοῖγϑα ὉΥ ἵμβόῖὰ ἔγοσι ἰδ Ῥ60- 
»ίο. ΤῊ Π608 ΘΓΘ δ συ ΚΘΌΥ θοπιηδηαοὰ; δὶ 
ὯΟ ΡΟΊΝΟΡ 8 οι μοά ΠῚ. ΔΏΥ οὴθ ἴογ ἐμοῖσ 
ΘΟΙΏΡΟ ΙΒΟΤῪ οοἰ]θοιϊοι. Τμοὶν ραγαιοπί τγὰ8 Ἰοΐϊ 
ΔΌΒΟΪΟΓΟΙΥ ἰο (116 οσοηϑοϊοηίίουδ οὐθάΐθ06 οΥ͂ {Π 6 
ῬΘορΪο. ΤΏ ῥσυ οβίβ᾽ βυρροτὶ 88 βυρρ|οταοηϊοά 
Υ {πο 5δῆδτγο οὗ ἴδ βδογιοϑδ, ἤἥγβιί- ἔγαϊίβ, δα 

οὐδοῦ οἴδονγί 5 οὗὨ ἰμ:6 Ῥϑορίθ. ΥὙΥΥ͂ 8Δ}}]6 ὕὑσο- 
Υἱβίου ΔΡΡΘδΥΒ 0 Ὀ6 πηλὰθ [ὉΓ (οὶ ἰὼ (6 αν ; 
πὸ Ἰμοντί68, 80 ΟΓΘ τυ δὴ 1685 ἰΠ8η 8, ἰθη ἢ} οὗ 
ἐμ9 ΡΘΟΡ]ο, ψογο ἰο γϑσοῖγο ὑπ θη ἢ οὗ 81} {μοἷ 
ἤπόῦθαδο:; δηὰ (86 ῥγιοβδίβ, ὙΠῸ ΡΡΘΔΓ ἴο δδνυθ 
Ὠυμπ οΓΟα 8.11}} τηοἷν 1688 ἰδ {Π6 ἴθι αὶ οὗ (89 
Πιονὶϊ68, τοῦτο ἰο σοοοίγο ἔμ ο ἰοηί ἢ οὗἨ ἰδ6 ἱποοῃθ 
Ῥαϊά ἴο θ. Ῥνγδοίζοδ;γ, ἀυσίης (6 Δ ρστοδίοῦ 
Ῥασὶ οὔ (9 Ηθῦτον ἰβίογγ, ἐμοὶ δυρροτὶ δ8ρ- 
ῬΘΆΓΒ ἴὸ ᾶγ]9 Ὀ6ΟῺ Ῥτοσαγίουβ πὰ ἰηδυιοϊεηί, 
δηά τχὸ ΚΟΥ ὑμαὶ ἰαῦρο πυσιῦοτβ οὗ ἴθ ἀ6- 
οἰἰῃθα ἰο γοίαγῃ ἔγοτῃ {{|0 σαριϊνγ οὗ ΒαΌγ]οπη, 
8Πἃ ᾿ΔῺΥ οὗ ἰδ ο ἀοβοοπάδηίβ οὗ ἰμο8ὸ γμὸ ἀἱὰ 
Τοίυτη αἰὰ ποί ὀχογοῖδθ ἐμοὶ ῬΓΙ ΘΕ ΟἹΟΘ ΟΥ 
οἷαΐπι ἐπ οὶν ρνίθβιϊν ῥυ  γΊ]ορ 68. 
ΤΙ αὐδ)ὶ βοαιίοηθ [Ὁ ἐμ Ῥυϊοϑίποοὰ γγ010 

Βγυϑί, Αδγοῃΐο ἀθϑοθηῦ; ἴ0 βθοῦγο {}}195 ζοποδ]ορὶ- 
68] Το Βί6Υ5 ἯΟΙΘ ἱκορὺ ν᾿ (ἢ στοαὶ σαγο (2 ΟΠ τοῦ. 
χχχὶ. 16, 17, δἰ6.}, δῃα ΔῺΥ οὔθ ἯΠ0Ὸ οουϊὰ ποὶ 
Ἀπὰ δ΄'8 ἀοβοθηΐ ὑροὴ ἰμθπι 83 ποῖ δ᾽ ονγϑὰ ἰὸ 
τοϊηϊβίου ἰὼ ἴμ6 ὑγίβδι 8 οὐἵοθ οὐ (0 χϑοϑίῖῦο 18 
ΘΟ] τη ηἰ8 (ἔΖτα ἰἱ, 02 ; ΝΠ, Υἱὲ. 04). Βεσοοπάϊυ, 
1ΠῸΥ τηυϑί Ὀ6 ρογίεοί ΡΒ γβίσΑ]γ, ἔγοο ἤγουν ΔΏΥ 
ὉΟΑΙγ ἀοΐοδοί ΟΥ ἰΏΪΌΓΥ ; οἰ μου ννΐθθ, {807 ταὶχ 
οδὲ οὔ ὑπὸ ὑγὶ ϑδίβ᾽ ρογιίΐοῃ, δῃὰ σϑσοοῖγνο ἷ8 (186, 
αὶ ΠΟΥ τότ ἔουὈϊ]ἀθῃ ἴ0 Δρργοδοῖ {86 δἰίδν, 
ΟΥ οηίον (80 Βδῃσίῃ  ΥΥ ([μγν. χχὶ. 17-28). Εαγ- 
(μον, ἀυγίης (6 ἰΐπι9 οὗ (μοὶν τοϊηϊβίγαιϊϊ 5, 
{Π0Υ τηυϑὲ 0 δα τον ἔγθο ἔγοῃ ΔΩΥ͂ ἴογηι οὗἉ 
6281} ὑποϊθαπ 688 (χσὶϊ. 1-7), δα τουϑὲ ργδοίϊοθ 
ἔγοαυθηΐ ΔΌΪαἰοη8, ΘΒροοί αν οα δηἰοτίης (ἢ 9 
δδοτθα ρῥγϑοϊποίβ (Υἱῖϊ. 6: ἔχ. σχὶ. 80-82), δηὰ 
{ΠΟΥ τησδὶ οαγ ἢ γ ΔὈδβίδ ἢ ἔγοπι τνῖμϑ δηὰ βίγοηςς 
ἀγὴκ (68. χ, 8-10); δὖ δ᾽} (ἰπῆθϑ ὑπ 60 πηιδὶ 
χτηδί ἰδ 8 ΘΒ ρθοἷ4)] Βυτα 0110 ΡΟΣ Υ, δη ἃ Ῥαγιϊου- 
ἸΑΥΪΥ πισϑὺ ὭοτοΡ Ὀ6 ἀρ] θὰ ὈΓ ἐδ οοηϊδοὶ οὗ 8 
ἀοδὰ Ὀοάν, ἐχοθρὲ ἴῃ {8 ο489 οὗ {8:8 ὙΘΥΥ͂ Πθ87- 
Εϑὲ χοϊδίϊγοβ (χχὶ. 2-4), ὄνθὴ (8 δχοθρίϊου 
Ὀοϊπρς ἀεηϊοὰ ἰο [88 ἰρῃ-ρσυΐοθῦ (ἰδ. 10-12). Νο 
Ἰἱΐ οὗὨἨὨ 829 δἰΐποὸῦ ἴον (86 Ὀορί πίῃς οΥ τἴ89 θη 
οὗ ὑμῖν βουυΐοθ ἰ8 ἄχοα ἴῃ πὸ ἰἴὰνν : Ὀαὲ ἴῃ {89 
ΘΌΒΘΠΟΘ οὗ Βαο} ᾿ἰτϊ αἴοπ, {86 δρ6 δρροϊπιθα 
ἴον (μ9 1,ονἱἴ 65 νου] ΡΟ ΔΌΪΥ Βανθ ὈδΘη β6Π96- 
ΤΑΙ τορητάρα δ8 ἈΠ ἰηρ. [ἢ ᾿δίον ἐἰπιθ8 ἴμ6ΓγῸ 
Ὑ88 στοαί Ἰασχ ν ἴῃ (ἷ8 τοϑρϑοί, δῃα Αὐἱβί θα 118 
88 δρροϊηἰοα δἰρσα-ργίοθὶ Ὁ Βεγοά (69 ατγοαὶ 
ὙΠ ΘῚ ΟὨΪΥ βουθηίθοη. ἴη δα ἀϊιΐοη ἰο {π 686 ουΐ- 
ναγὰ α1.4}}β σαί] 008, ΟΧΟΠΙΡΙΑΓΥ ΠΟΙ 688 οὗ Ἰἰ6 
8 ΘΥ̓ΟΡΥΤ ΒΘΡΟ τοαυϊγοα οὗὁὨ (6 ρῥνίθϑίϑ, δῃὰ οϑϑῇ 
ἴῃ (δοὶν ΓΔ τὰ }}}68, υἱοὶδιϊ 8 οὗ τἰγτίαθ τ γο νι οὰ 
ὙΠῸ ΙΔΟΣΘ ΒΟΥΟΥΪΥ ἔμδῃ ΘΟ Πς ΟἾΒΟΣΕ (χχί. 9). 

Ι ταδυτῖδρθ ἰμ9 ῥγίβδίϑ ΖΘΠΘΓΑΙΥ ὙΓΘΣΓΘ ΟὨΪΥ 
γοδι ]οιθα ἴῃ ὑποὶν οὈοΐσα ἰο νυἱγχίηϑ οὐ πίάου 9 
οἵ ΔῺΥ οὗ ἰ0 ἰγὶθ65 οἵ ἱμοὶσ Ὠδίϊου ὑ Ἵ); 
Ἰδίοσ, δυτίαρο τὶ ἢ (ἢ 6 ΑἙτοῦϊο ἔδυ γ βθοῖω9 
ἰο δα Ὀθθῃ ῥγοίογγθα, δῃὰ ὉΥ (δ ργορδεοὶ 
Ἐσοκίῖοὶ (χὶὶν. 22) (886 τηαγτίαρο ἢ πίιάοπθ 
(ὀχοορὶ οὗ ρῥγῖβθβι8) νὰ Του ἀἀθὴ ἱμθσω, 

ΤΌΏΘΥ ψ6ΓῸ ΟΥἰρσί 8 }}γ ἱπἀποίοδα ἱπίο ἐμ οἷν ΟΠ 00 
ὉΥ 8 8οϊθιὴῃ σοπβθογδίϊομ, δρὰ σογὰ βρυηκὶοά 
αἰ (89 Βββογί βοῖδὶ Ὀ]Ϊοοα δηἀ {86 ΒΟΙΪΥ δηοἰπιΐϊηρ 
Οἱ] (ο}. 1χ.)}; δυΐί, ἐχοδρίὶ ἔογ {1:8 δὲ -ρτίοδι, 
ἀ81}8 956 σοῃβϑογαίϊου βυβδιοθὰ [ῸΣ 4}}1 {116} ἀθ- 
βορῃἀδοηίθ, δὰ γγ88 ηοἱ Γοροαίοα, 
16 οὐ αὐ ἰπ ὑπ ΒΑΠΟΙΌΔΥΥ {ΠΕ Υ͂ ποτὸ 

δισαγοᾶ ἴῃ χοῦεδ οὗ Ἰΐπθὴῃ Δ σἢ τοὶ ῦ ΠΘΥΟΡ 
Ῥ488 Ὀογομὰ ἰπ6 βδογοὰ ρῥτγϑοίϊμοίθ; δπᾶὰ {δμῈ} 
ταῦϑί τϊηϊβίον δὶ ἰΠ6 δ ίδὺ υπϑῃοά. 

Ιῃ 180 Βπ18}} ΠυπιῦοΥ οὗ ῥγὶοδὶβ αἱ ἃτϑβί, ἰΐ τὯϑ 
ῬΓΟΌΔΌΙΥ ΠπΟΟΘΑΒΑΓΣΥ {μπδ 41} οὗὁἨ (πϑῆλ βδιουϊὰ ὃθ 
ΘΟΠΘίΔΏΠΥ οὐ ἀαΐίγ; Ὀπὲ Ψ 6 ἴῃ Ἰδαῖον {{π|08 
(Π0Υ δὰ στοδιν πα εἰ ρ] 16, ΒΟΥ πόγὸ αἰνί ἀρὰ 
ὈΥ αν ὰ ἰηΐο ἱνοηί γ-ουὉ ΘΟΌΓΒΟΒ, 6860 }} νι τ ἢ 
σοῦ δὲ 18 βοδά, γῆο δββου]ϊὰ τῃϊηΐϊβδίον ἰὴ ἰυγη 
(1 σμγου. χχὶν. 8, 4. Τιΐ8β δύση χζοθηϊ γ88 
τηδί οἰ δἰ θα ΟΥΟΥ δεν, δ πουχὴ οἡ {86 Γείσῃ 
ἔγοτη ἰ)!6 σδρίϊυ γ, Βοπ!6 οὗ 16 ΘΟΌΓΣΒΟΒ ΜΟΓΘ 
ἩΔη Ως ἴγοιῃ ἰμ6 σοι τηϊηρ οσ 168 (Ναοἢ. χὶϊ, 1- 
1. 132-21). 
Το τ οΐθ ογάον οὗἩ (86 Ῥτίδβίβ νῦ88 σΟΠ66Η- 

ἰγδίϑα, 80 ἴο βρϑᾷξκ, ἰπ {πὸ Εἰρ-ρσυίοϑθιὶ. Ηἱβ οδἕοθ 
ΔΒ 6'80 Βεγοαϊίαγυ, Ὀυὺ τοὶ πὶ ἰδὸ β8πι|θ 
βιγϊοἴμοδβθ. 0 Βαυὰ ἰπ {δ 6 ἰἰ6 οὗἉὨ ΕἸΣ (μαι (δ9 
εἰχὰ ῥυϊοβδίῃβοοά μιδὰ ραββοὰ (ὁ ἐδ πουδὲ οὗ 
ΠΒῶδὺ (ΑΔΓΟΩ᾿ Β γοΠρ ον 808), δηὰ ἔγοιῃ 818 
ἀοϑβοομάδηϊβ ἰὲ νγϑ δραὶῃ ὈΥ αἰνίπο αἰτγθοίΐοι 
ἰχαηδίογγοα Ὁδοϊκ ἰο (86 εἰάον Ὁταποῖ. Το ἀα- 
08 δῃἃ ΓΟΒΡΟΏ 81 Ὁ1}1{168 οὗἨ (0 Εἰρῃ- ῥυἹοδί τὸ γϑ 
ἔδυ τ 00 ΒΟ] (888 (Βδέ οὗ 6 ΟΥΓΪΏΔΓΙΥ ΡΥ οί. 
“ῬΊΥ δηὰ ΒΥ ΡΔΙΗΥ͂ 180, δοοογαΐϊῃς ἰο ἰμ9 Ἐρ. 
ἰο ἐμ9 Ηδφῦτ., δίον πο (6 ἰάδα οὗ (86 δὶ ῃ- 
Ῥυίδδι." ἴδῆχο. Τβογ οου]ὰ Ὀ6 ΟὨΪΥ οηθ δὶς ἢ- 
Ῥτίοϑί δ δ (πη, δ μου ἢ 6 βοοοηά, ἴῃ βοη8 ἀδ- 
τοθ 8ἰ Ἰοϑεῖ, βϑϑῃδ ἴὸ βαᾶγῦθ Ὀδοη ρεγα δὰ 
ἀυνίης ᾿ἰμδὺ ΔΌΠΟΥΤΩΔΙ ρογὶοά ἀπτγίης [80 τεῖμῃ 
οὗ Ῥαγνϊὰ ν μοῦ (μο τὶς δπὰ (86 ὈΡΓΉ 8016 ΝΕΓΘ 
ϑαοραγαίεα, Τδὸ δἰ -ρυίεδί τ88 τοδί σι οἰοὰ ἴῃ 
τΔΥτΪαρο ἰο 8 Ηοῦτον νἱγρίη; δ᾽18 οὔιοίϊδὶ σοῦθϑ 
ΜΟΓΘ Οὗ (86 υἱτηοδϑί ΒΡ] ΠΟΣ, δὰ οἡ 8 Ὀγοδϑὶ 
6 ΜΟΓΘ ἴΠ6 Ῥγδοΐοῦθ βίο 68 Οοἡ ὙΔΙΟΝ ψ6ΓῈ Θα- 
ταυϑὰ ἰἢθ πϑηγε8 οὗ {μΠ6 ἱνγοῖνο (γἱ 065 οἵ [δτγδοὶ, 
ψ ἢἾ]9 οὐ 80 φοϊάδῃ ρμῥἷδίθ οὐ δἷ8 ἴοσεβοδὰ νϑ 
ἰπβουὶ θοὰ “«ΒοΙ 685 υὑπίο ἴ6 308} :᾽) δὲ γὰ8 
οἰ κί }}} δοπβοοσγαίθα ὈΥ͂ ἃ ΤΟΥ 81|0]6 δῃοίηῖ- 
ἴῃς (Βδη ἷ8 Ὀγοίμσγοη, δπὰ 18 νγ88 τϑρεδίοα [0Γ 
6801} οὗἩἨ ἷ8 ΒαΘΟΘΒΒΟΥΤΒ, 80 ἰμδὶ 86 18 ἀεβογ θεὰ 
88 δανίης “ ἰμ6 ογονῃ ΟΥ̓ (Π6 δηοϊἰΐηρ οἱ οἵ ἰδ 
θΘοά ὕροπ πἷπι᾽ (χχὶ. 12). δῃηὰ, 88 6 ΠΕΥ͂Θ 8661, 
8 οἶδα ἀοϑίχηδίοα ΒΡ 88. “ {16 δηοἰηἰεὰ 
Ῥτὶϑβὶ :᾽ δ τοῦϑὲ δυο βυσοσεοάεα ἰο 1ιἴ8 οβῖοῦ δί 
ΒΔΊΘΥΟΥ Αμρ6 ἷ8Β Ὀγδάθοοδβου. αἰθὰ οὐ Ὀθοδιθ 
ἰηδαρδοίίεαἰοα, δὰ οοπιϊηυθὰ ἰπ ἐξ ἴο {Μ8 δπὰ οἵ 
μἷ8 ονγη ᾿{ἴ6, τ δῖοι Τογαιθὰ ἃ οἱ γῇ! δροοὶ (Νυμ. 
χχχν. 28, 82); Ὧ0 δβρϑοὶδὶ ὑγου βίοι 18 τηϑάθ ἴῃ 
(89 Ἰατν ῸΥ δἷ8 Θαρροτί, δῃᾷὰ πἰβίουυ βθοῦσβ ἰδεὶ 
ἰϊ 88 ὈΠΏΘΟΘΒΒΑΓΥ (0 ἀο 80, 88 6 γγ88᾽ 81}1878 
ΔΙΩΡΙΥ ῥγονϊ θὰ ἴον ; ἰδ δ φῃ -ῥυὶ δὲ νδβ ζουϑιἀ- 
ἄφθῃ τἰ6 σοπίδοὶ ψιῖι (6 ἀοδα δηὰ (Π6 ουϑίοχ Δ Ὅῦ 
ἸΔΓΚΒ ΟΥ̓ ΒΟΓΓΟΥ͂ αὐθῃ ἴῃ (080 ΓΘ 68968 ὙΔἰσ 
ὝΟΓΘ Ῥδγιϊ 64 ἰο οἴΒαῦ ῥτὶοϑίδ (χχὶ. 10-12), διά 
ἐμαὶ οὴ ἐμθ Θχργοδδ χκρουπὰ οὗ ἐμὸ ρϑου ϊδγ 908)" 
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Ῥὶοίθηοϑθ οὗ ηἷβ οοηβροζαίΐοῃῆ. Βαΐ δΐἷβ ομϊοῦ 
ἀἰδιϊποιζοι Δ ᾿ῃ 8 Ὀοΐης 9 Θιμθοαϊτηθηί, 85 
ἢ ᾿ΟΥΘ, Οὗ ἱμ6 τ80]6 ἐβΘΟΟΓΘΟΥ, δηαὰ ἰδ6 τηθαϊᾶ- 
ἰογς Ὀοίνγοοῃ Θοά διὰ 89 τῖο]6 Ῥ60}0]6. Τλ18 
ἯΔ8 δἰ χοϊδοὰ ΌΥ τηϑδοϊζοϊα Βγτ016 οἱ ἷ8 ΣΟΌΘΘ ; 
ἐξ γγ8)ὲ δῆονυ:)": ὉΥ [8 ἀαὶγ οἵ οδογης ἐμ βίη 
οδοτίη ΤῸΣ ἰταδ6}} δηὰ ἴοσ [86 Ὑ0]6 Ῥ60}]6 
(89 βϑιὴθ Υἱοίΐπι Ὀοΐηρ γϑαυΐγθα ΤῸ 6868}; δῃὰ 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ ΌΥ 18 τιοϑὺ δβοϊθιῃ ἀυίϊ68. οἢ (89 
τοδὶ ἀδὺ οἵ Αἰοποιιθηί (οἷ. χυὶ.). Ετγοπι δἷ8 
Ῥοβί(ἰοῃ δηὰ σϑιὶ κῖουβ ἀυἰ168 ποοοϑθαυιὶν βονοα 
ἸΩΒΕΥ ΟΠΟΓΒ, 88 ἱπ ἰῃ9 0886 οὗ ἐδ0 ΟΥ̓ ΠΑΥΥ͂ 
Ῥτὶοδίβ, ΟὨΪῪ ἰμδὺ ἴῃ ἰ}λ}9 0850 0880 88 ἰπ ἰδὸ ΟἶΟΣ 

ποθ οὗὨ (86 δἰ χῃ-ρυίὶοδὶ ὙὙ6Γ6 ΓᾺΡ ἰσΌΟΡ δηᾶ 
ΙΩ0Γ0 ἱπρογίϑηϊ. [1ἢ {μ6 Ερΐδβι19 ἰο (80 ΗΠ ΘΌΓΟΥΒ 
Β9 18 βίῃ !οα οὐὐῤ ποὺ ΟἸΪΥ 88 ὑμ6 Χοργοϑϑῃίβδι  γθ 
οὗ 89 τ 0}]9 ῬσυίθβιῚΥ δυβίομ, Ὀὰΐ 88 Ῥθου Δ ΥΥ 
{80 ἰγρο6 οὗὁἨ Ομγίϑι, [ῃὴ9 ομθ χγοαὶ Ηἰςὶ-υϊοϑί, 
ο 8]οὴδθ δουϊὰ πιο οδοοίι αὶ δἰομοιηθηί, Ομ60 
ἴοσ Δ}, ἴοῦ [89 βὶπϑ8 οἵ 4}} ββορίὶθ. Α “"βοοομὰ 
Ὀυἱοδὶ," οὗ υἱοϑ δἰ κῃ -Ὀγῖθδί, 8 τηϑηϊϊλοποὰ Ζ26γ. 
111, 24, ἀηὰ βιισἢ! 8Δὴ ΟΠοΘ 8 γδοοβῃΐζοα ὈΥ ἰδ 6 
Ἰᾶῖοῦ Φονϑ. 1υἱἱογαίαγο: Καμιβοη, γεϊπιπατν 
ϑοψ οπ ζευ. ΡΠΠ]., ἀιὰ τοϑὴῦ οὗ (9 πόοσκθ 
ΔΙΊΓΟΔΑΥ τοϑοϊϊ πο ὑπᾶάρρ βδουιῆοοθ, ΚΟΈΡΕΒ, 
αε Ῥγιεϑίεγίἤωπι ἀε8 Αἰΐεη Βωπάεδ, Βοιϊΐη, 1868. 

ΕἸΗΒΊ ΞΕΟΤΙΟΝ. 

ΦΏ6 Οομπδοοσχαιίζοῃ οὗ 86 Ῥχίϑαϊδ. 

σπβπαρ. ΥἹΙ1. 1--86. 

1,2), ΑΝ 86 [0 8Β} βραΐκο υπύο Μόοβοβ, βαυΐηρ, Τα ΑἝσοη δηᾶ Ηἷ8 βοὴβ πιὰ Ηἶπι, 
δά {86 ραττλθηΐθ, δηα {86 δηοϊπύϊηρ ΟἹΪ, δπα 4 [{86}] ὈΆ]ΠΊΟΟΙΚ ἴῸΣ {86 β᾽η-οθδυίηρ, 

8 διὰ ἜΨΟΙ {πὸ ΤΆΠΙ8, 8η4 4 [(Π|6}] Ὀδδικοῖ οὗ υπ]θανοι θα Ὀγοδᾶ : δῃὰᾶ ρδαίμοῦ ἰμοὺ εἴ! 
{86 οοηρτοσδίίοη ἰοροίμος απίο 16 ἄοοῦ οὗ (ῃ6 ἐΔΌΘΓΏ8016 οὗ [86 [οπηιϑέ [86] ὀοοηρτο- 

4 ρεϊοῃη. Απὰ Μοβοβ αἱὰ 88 ὑπ9 10 ΕΡ Θομμμηδηαθα κἷπὶ; δηὰ [6 ΔΕΒ ὈΪΥ [00Ὲ- 
στορβιϊοη ττγὰϑ σα μογοά ἐορούμοῦ απίο ἐμ6 ἀοον οὗὨ [Π6 ἐβΌΘγ 8016 οὗὨ (6 [οηυΐξ [86] 

δ᾽ οοηρστορδίίοη. Απᾶ Μοβββ βαϊα υηΐο {86 οοπρτγορδίϊοη, ΤὨ18 ἐ8 (86 ὑμΐπρ; ΒΟ ἢ [86 
ΒΡ δομπητηδηάοα ἴο Ὀ6 ἀΟ0Ώ6. ͵ 

θΘ. Αμπᾶ Μοβεβ ὑγουρδῦ Αδοῃ δῃά ἢ18 Βοη8, δῃηα ψδβῃθα [Ὀ40}645] {Ποῖ τι ἢ ταύρου. 
7 Απὰ Βδ ρυῦ ὕροη Βἰπιὶ (Π6 οοδί, δπὰ ργσίγάρα δἴπη πιὰ (Π6 ργά]ο, πα οἹοιμοα ΐπὶ 
ἢ (86 τοῦθ, δηὰ ρυῦ [86 ορῃοά Ὁρομ δΐτα, δηα δα ριγαθα μἷπα πὶ (86 ουγίουβ 

8 [σιρντοιι8] σῖγα] οὗ (86 Ἡανήν δηα Ὀουπά { υηΐο ἷπὶ {μογο. Απᾶ δ ρὰΐ {89 
Ὀτγοδϑιρ αὔθ Ὁροὴ Εἶτα : δἷβο δθ ραῦ ἴῃ ῃ6 Ὀτοδβϑίρ]αίθ το τί δηὰ (80 ΤὨυτα μλΐτα, 

9 Απά Β6 ρυΐ ἰδ ταῖγθ ὌΡΟΣ 18 μ6δα ; 8180 ὉΡΟῚ {86 ΤΙ] ΓΘ, ουδη, ὍΡΟΙ Ϊ8 Τοχαίγομῃί, 
ἀϊά Βο ρυϊ [ἀπα ἀροὶ {86 τα ΡΟ δ ΐ8 ΤΟγομβοδα αϊὰ 6 ρὰ 0} ἴἢ6 ψο]άθη ρ]δίο, 

10 1Γμ6 Ὠο]γ οἵα ; 88 (6 [ΕΡ οοπμηδηαοα Μοβοθ. Απα Μοβεβ ἰοοῖ ἐδ δῃηοι πίη 
οἱ!, ἀμ δῃηοϊη θα {86 ἱδῦογηδοὶο [ἀνθ ]]]1ηρ- ΙΔ 065] δῃα 411 ὑπαὶ τα ὑπο γοῖπ, 8 

11 βαῃποιβοά μοι. Απα δ βρυϊηκ]οα {μοσθοῦ ὉΡροὴ (μ6 [ΔΓ Αρύθῃ ΕἰΠπ68, δηα 8ῃ- 
οἰηἰοα ἐμθ δ᾽8. διὰ 8}1 ἷ8 γϑββεὶβ, Ὀοΐῃ {Π6 Ια δηᾶ 818 θοῦ, ἴο βαποι εν ἰμθπι. 

12. Απά Βα ρουτοὰ οἵδ [Π6 δποϊη ηρ Οἱ] ἀΡροπ Αδγομ Β Βοϑά, δῃὰ δποϊηϊθα  ΐτω, ἰο βδῃ0- 
18 ἷγ δ. Απᾶ Μοβοβ Ὀσουρῃῦ ΑΑΓΟΠ Β ΒΟΠΒ, δηά Ρυϊ οοδίϑ ΡΟΣ ἰμθπι, δηὰ ρἰγαοα 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

1 γον, 3, Τὴ Ηοῦ. Ὠγ8 [ἢ διίῖς]θ ἴῃ α]1 [680 οα868, δηὰ ἰξ δῃηοῦ ἃ ὍΘ τοϊδίημοα 85 γοΐοσσί πᾷ [9 6 οοτωτηδηδδ ροίγϑῃ ἴῃ 

3 Υοτ. 4, ΤΊ. ΤΊ ποτὰ δοίη ΡυϑοίβοϊΥ [8:0 θῶχΩΘ 88 ἴῃ γο Σ. 8, βου ἃ οογίδ ὩΪΥ δυὸ ἔθ δδαλθ ἰγδηβίδέίοη. ΤῸ 

Ψαϊκ. δπὰ Κὅ'γσ,, ὑτοηχ αἷ, δ ἴῃ τοῦ. 8, ᾿ 

8 σον. 6. ΥΠῚ 809 Τοχίυδὶ Νοῖο 9 οὐ χίν. 8. 

4 γογ. 1. 0 ΤΩΘΘΔΏΒ αἰτο ΡΥ αἰ τά]ο, δὰ ἐμοῦ 18 ποϊδίηρς ἴῃ ἔπο ΗΘΌ. δησνοσίπρς ἴο σεγίομδ, γεῖ 88 (δ6 νογὰά 18 πϑδοᾶ 

ΘῊΪΥ οὔ (ἢο εἰτάϊο οὔ πο ΡἨοΥ͂, ἢ 16 [ὮΘΤΘ δύο ΒΟΥΘΤΆΪ ΟἿοΥ τ οΓᾶδ [ὉΓ [ἢ ΟΡ ΏΔΡΥ τάδ, δῃὰ δα ἐδ Α. Υ͂. Βας ἘΒΙ ΌΤΤΩΪΥ 
Σοπάρτοα ἰ( ομγίοων ρίγα δ, Ηἰ ἸΏΔῪ ὍΘ ἼΠ6}} ἴο τοϊαί 06 δαϊθοιίγο δ 1.6 τοδΐοδὶ τὰν οἱ πιδσκίηρ ἰα παρ θ ἢ ἐδ)9 Ῥθοῦ Δ τὶ Ὑ 
οὔ δ αἰτὰϊθ. [{ δῃου]ά, βοπουοσ, ὃὉ9 1 ἰ{4110 8. 

δ γον. 9. Τ1ιο Α. Υ͂, ἰδ τιπθοσϑϑασὶ Υ ορσορ !οαἱοᾶ. ΕΌΣ ἐμο βοοοηὰ Ὠ ἔδο βατ. τοϑὰδ ΠΝ. 
ἐδ -" 

4 γος. 10. 137. 866 Τοχέυδὶ Νοῖο ὃ ὁπ. ΧΥ. 81. 

Τ ΟΣ, 10. ΤΈγοο ΜΉ. (]Ἱονοὰ Ὁ 1π0 ΤΧΧι. τοδὰ {ΐ [πὶ ἐδ βίη καῖατ. 
4 ες. 12. θη ΜΙΆ, (ὐἱοτσοᾶ γ ἐθο Ψυΐρ., οταἱὶβ ἔμ μασι ἶνο Ὁ. 



το ΤΕΥΙΤΙΟΌΞΒ. 

[ποτὶ πῖῖ ρίγα 165 [8 ρἰγα ] 6, δηὰ μυΐ [θουπ4}] Βομηθίβ ἀροπ ἔμθηι ; 88 ἰδ [.0Ε 
σοΟΙ 8 η64εα ΔίοΒοβ. 

1{ Απά δ Ὀτοιυρΐ {86 Ὀυ]]οοἷς [ῸΓ (86 βίη οδδγίηρ : δῃα Αὅσου δηά [Ϊἷ8 βοῃβ 18] 9 
15 {πεῖν Βαπάβ ὕροὴ ἴμ6 μοδὰα οὗἩ 186 Ὀυ]]ΟΟΚ ἴον (Π6 βἰπ οἤδυίηρ. Απᾶ 6 β]ον ὥ; 

δα Μοβοβ ἴοοϊς (μ6 Ὀ]οοά, ἀπά ρυΐ ἡ ὑροη [86 ΒογΏΒ οὗ 186 ΔΙἴΔ τουπά δϑουΐ ἢ 
ἢ18 ἥπρογ, 84 ρμυτιῆθα {Π6 ΔΙ Γ, Δα ρουγοα {μ6 Ὀ]οοά δἱ {86 Ὀούζοηι οὗἩ {86 δ]ίδσ, 

16 δῃὰ βϑῃοιῆρα 11, ὕο τηδῖζθ σϑοοῃ δ 0) ὉΡΟῺ ἰΐ [0 δίοῃθδ ἴον 1}. Απά 6 ἴοοῖς 
8}1 (86 δῦ {πδὺ τῦαϑ ὑροῦ [86 ΑΓΒ, δα [Π6 σϑ] αδους ἴ86 ᾿νοῦ, δὰ (86 ἵτνο 

11 Κἰάπογβ, δπὰ ἱμοὶν δῖ, δηα Μοβοβ Ὀυτηΐ ἐδ 5 ἀροπ (86 αἰίατ. Βυΐ {86 Ὀυ]]οοῖ, δὰ 
818 146, 18 θοβι, δῃὰ ἷβ8 ἀυσηρ, Β6 Ὀυγηῦ 1 ἔτο πὶ μουΐ {ἢ} ΟΒΤῺΡ ; 88 (6 [0Ε} 

18 σοπηπηϑηπάοα Μοβοβ. Ἀμὰ Β6 Ὀγουφ } [Π6 τϑῖὰ [0Υ {μ6 Ὀυγηὶ οἤἴδειϊηρ : δὰ Αδγοι 
19 δηα 18 βοηβ δὰ ἐμοὶγ βδῃάβ ἀροὴ 186 Βεβδά οὗἩ {π6 σϑὰ. ἀμὰ δα Κἰ]]οὰ ἐξ; δῃὰ 
20 Μόοβοβ βρυϊῃκ]θά {86 Ὀ]Ϊοοά ὕροὴ [86 8] δῦ τουπά δρουΐϊ. Απά Βα ουΐ (86 γαπὶ πο 
21 ῥΡίθοθβ; δηα Μίοβοβ Ὀυγηῦ (86 Ποδά, δῃὰ [86 ρίδθοοβ, δηά {μὲ δαί. Απὰ μΒὸ ψδβμοᾶ 

1Π6 ᾿ππτδγὰβ δηα [Π6 Ἰαρβ ἴῃ δίοσ ; δα Μοβεβ θυτηῦ {Π|6 ΠΟ] απ ὉΡΟ᾿ (Π6 Δ]18 Ὁ: 
106 τὐαϑ ἃ Ὀυγηῦ ΒΔΟΙΙ ΠΟΘ [ὉΓ ἃ βυθοῦ βανοῦσ, απά [οπυϊξ απα} 8 οβδυὶπρ' πιδάο ὈΥ ἤτθ 

22 υαπΐο ἴη0 [050 ; 88 {886 Κ0Ε}Ρ οοῃπεηδηάθα Μοθοβ. Αμπὰ δ6 Ὀτουρκὲξ 86 ΟΥΒΘΥ ΓΆΣΩ, 
1Π|6 Τ81} ΟΥ̓ ΘΟὨΒΘΟΓΔΙΊΟΩ : 8ηα ΑΔγοη δῃα ἢ]Β Βοῃβ Ἰαϊὰ ἐμοῖσ Βαηβ ὉρΡρομ 186 μεδα 

28 οὔἴ86 τᾶπηῃ. αἈμπὰ ἢθ βἰεν ἐξ; δπὰ Μοθοβ ἴοοὸκ οὗ ἰμ6 Ὀ]οοά οὗ 10, δηα ρμυΐ ὥ ὑροι 
[86 {|0 οὗ Αδγοῃ β σὶρῇΐ οδγ, δπά ἀροι {π6 ὑμυχμ Ὁ οὗ Πὶβ σρθῦ παπᾶ, δπὰ ὑροη [89 

24 ρστοβϑί ἴοϑ οὗ 18 σὶρμῦ ἴοοῦ,. Απά Πο᾿δ Ὀγουρῦ ΑΑΓΟἢ Β ΒΟΠΒ, δῃὰ Μίοβοβ ρυΐ οὗἉ [6 
ὈΙοοά ἀροι ὕμο {1} οὗ {ποῖν σὴρῃὶ θασ, δῃὰ ὑροὺ (86 ὑβυταθθ [{80π|}}᾽5] οὗ {μεὶν τῖρμς 
Βαπάϑ, απὰ ὕροι ἐδ γτοαῦ ἴοςϑ [065] οὗὨ {πΠ6ὶν τὶρὺ ἴδοῦ : δῃὰ Μίοβοβ. βργϊῃκ]εᾶ (ἢ 6 

ὧδ᾽ ὈΙ]οοά ὑροη {π6 δἰίδῦ τουμὰ δῦουϊ. Απὰά Βὸ ἴοοῖκ (86 ἔδί, δῃαὰ (86 στὰπρ [{μ6 [δὲ 
841}"7] δῃὰ 41} {86 αὐ {μδ΄ τῦαϑ ΡΟῚ [86 ᾿Ἰπ ΆΓαΒ, δηα (Π6 ο80] αδουε {86 ᾿νοῦ, δὰ 

26 {86 το Κιάηουβ, 8ηα {μοὶγ ζαὺ, δῃὰ {π6 σὶραῦ ΒΒου] ον [1605] : δπὰ ουὺ οὗ (86 ὈαεκΚοῖ 
Οὗ Ὁπ]οατοηρα Ὀτγοδα,"ἢ (Παῦ ττα8 Ὀοΐοτο (6 ΟΒΡ, 6 ὕοοκ οὔθ υῃ]θανοηϑ οδϊκο, δά 
ἃ. Δ Κ6 οὗἉ οἸ]οα Ὀτοϑά, δῃὰ οὔθ ψδῖοσ, δπὰ ρυΐ ἐΐδηι ὁπ {Π6 [ὺ, ἀη ἃ ὕροῦ {86 τὶρῖ 

27 βῃου ον [1663] : δῃηὰ Βο ρυὺ 811 ὉρΡομ ΑΔΓΟΠ ΒΒ ἤΔΠΑΒ, πα ὉΡΟῸΠ [18 δοηδ᾽ ΠΔΏ6βΒ, 
28 δῃὰ ψανϑα ποτα [ὉΥ ἃ πᾶν οἴουϊηρ Ὀοΐοτο ἰθ6 ΠΟΕΡ. Απα Μοβϑβ ἴοοῖ [δ θη ἔγοτα 

οὔ (Βοῖγ βδῃάβ, ἀπά Ὀυτγηὶ ἐλοπι οἢ (10 ΔΙ 8 ὕροη {86 δυχηῦ οἤδέϊηρ' : (ΠΟΥ͂ τσέτα 
ΘΟΙΒΘΟΓΒΙΪΟΠΒ [ὉΓ ἃ βυοος ΒΑΥΟῸΓ: ἢ ἐδ Δ ΟΠΓΙΩΡ Τη846 ὈΥ ἔτα υπίο {π6 [.0ΕΡ. 

29 Αμπὰ Μοβοβ ἴοὸκ (πὸ Ὀγοαβῖ, δηὰ πανοὰ 1ὑ (0 ἃ ψᾶνο οβδσγιηρ Ὀοίοσο (86 ΤΟΒΡ: [Ὸγ 
οὗ [86 ταῦλ οὗ Θοῃβθογβδίίοη ἰΐ 8 Μοβεβ᾽ ραγὶ ; 88 1890 [0ῈΕΡ οομμηδηαοα Μοβοβ. 

80 Απὰ Μοβββ ἴοοκ οὗ ἐδ διιοϊ ὔϊηρ οἷ], ἀπά οὗὨ 186 ὈΪοοα ΜΒΙΟΝ τὐαϑ ἀροη 1Π6 8|{8Γ, 
Δηα Βργϊ Κ]οα ὦ ὕροη Αδγοη, απά ὕροι ἢΪ8 ρϑιιπμθηΐβ, Πα ὉΡΟῺ Ὦ1Β ΒΟΏ8, Δηἀ ὌΡΟΣ 
Ειἷβ ΒοηΒ᾽ ζϑυαθηΐβ ἢ ἶπὶ ; δηα Βαποῆθα Αδγοη, απα ἷ8 ρβυταθπίβ, δηα 18 ΒΟΏΒ, 
8.4 ΗΒ ΒΟΠ δ᾽ ζΚδιιηθηίβ ὙΠῸ Ἀ1Πι. 

81 Αμπάὰ Μοβοβ βαὶά υπΐο Αδγζοῃ βδηά ἴο ἢΐβ βοῆβ, Βο]] {π6 68} αὐ (Π6 ἄοοῦ οὗ (δ9 
{Δ ΌΘγδο]6 οὗ {86 [οπιὶξ [86] σοηρτορδίϊοηἶ: δηα {Π6Γ6 οδύ τι [86 Ὀτοβα (μαι ἐδ ἴῃ 
[80 Ὀαβίκοῖ οὗἨ σοῃβθογδ 08, 88 ΤΣ ΘΟΙΩΙΒΠα6(, ΒΑΥ Πρ, ΑἝΤΟ πα ἢΐβ ΒΟῺΒ 

82 584}} οαὺ ἰζ. Αμπὰ ἐμδΐ σ᾿ ῖοἢ σοιηδίποίῃ οὗ (86 Η16βἢ δὰ οὗ [186 Ὀταδὰ β8}}4}} γο θυ γῃ 

9 Τόν. 13. 22} ’Ϊὰ ἐδὸ εἰπε. (Το διοίϑοϊ ψογείοηδ, ΒΟΎΤΘΥΟΣ, ἤδ ἴ56 Ρ]ΌΣΑ]). ΑὮ οη γον αἀἰδοτοῦὶ νοεὰ ὅτε 

μ᾽} οἵ νοσ. Ὁ 

“ΠἸ γοτ. 14, Το Ηοῦ. τοτῦ ἸΞΌ Ια ἴα ἐδὸ εἰηξ. Ιῃ {8 οοττοδροῃιά!ῃξ οἴδαθο ἴω γογ. 18 ἐξ “5 Ῥ]αταῖ, διὰ δὸ ὲ [8 τιϑὰϑ 
Β6ΓΘ 818) ὮΥ 1:6 βάση, δηὰ 3ξ'γσ. 

Ἷ γον, 1δ. ΥὯ Ἵ827. Τὶ ἰς θοίίοσ Βοσο, 86 ἰπ υἱ. 80 (23), δηὰ χυί. 20, ἰο σοΐδίπ (89 δ᾽ οοεῖ ποίνοσβαὶ σοηδοτίηᾳ οὗ 

ἼΒ3 ἴῃ ἴ86 4. . Ὑμεθο εὖτϑϑ ῃἴδοεθ δῖὸ [86 ΟὉῪ ὀχοἊρίουβ ἰῃ Ἐχ., 1κν., ογ Καὰπι. ΤΏ φβοῦϑθ ἰδ οἰϑασὶγ γὼ ἐΐ, ταῦδβας 

τὴ {, απὰ ᾿ξ [6 δο τοηἀδογοὰ πὶ τ σοστοδροῃΐης ρδθκαρμο. ἘΣ. χχίχ. 86, Το. 37. 
1 εν. 16, ΤῊ τι βείης ργοποῦῃ ἰ6 Βα ρρ] οα ἰὼ ομο ΜΆ. δηά (09 Αγαῦ. 
15 Ψοσ, 18. ΕῸΣ 2.}05 μ0 ὅδ. τοδὰ 15}. 

14 ον, 21, ἘΠκτῸ Μ 55. {πὸ ὅντ. δπὰ σακ., οἱ 86 Ρτοηοπῃ. 
16 Μὸν, 24. ΤΟΊ ΧΧ. ἐπγα, Μοδοα Ὀτουκῆϊ. 
16 Ψοτ, 24. ΤΉ δίηχυϊαν, τ Ὡ οἢ 16 πο Ἠοῦ. ἔοστω, 16 φυ} 8 86 δοοῦγοῖο δ ἃ ΟΧΡΣΘΘΟΙ͂ΨΟ. 
Ἰ Ὑον, 2δ, 3οο Τοχί. Νοῖο Τοῦ {|]. 9. 
18 Ὑρτ, 25. Ξοο Τοχί. Νοῖο 809 οἡ τῇ! 32, 
10 Ψόογ. 28. ΤΏ ΤΧΧ. Πογο το ἀπὸ τοῦ κανοῦ τῆς τελειώσεως. 
80 Ὑοῖ, 28. ΤΏ ὑσοποῦμ ἰδ δυρρὶ ἰδ ὉΥ οπο ΜΒ. τὴ. ΤΥΧΧ, δὐὰ ἐδ Κὅζγγ, 
ιι Ψοῖ, 28. ΤῊ Ῥγοποιη ἰδ νραπιίης ἰπ ἵἴνο Μ55., [Π9 Υὰ]ς. δῃὰ 
88 ον, 31. ΤΏ εἶταν νυ ΤΧΧ, δή ἐν τόπῳ ἁγίῳ. 
ὁ γος, 81. Τδο Α. Υ͂. ζ]]ον ἴμ9 Μαδοσζεοῖίο ρυοίιδείοι Υ, αι ἴδ ΟΥ̓Χ, Ὑαϊξ. δοὰ ὅγγυ. (μδὲ οἵ τες. 8δ . 
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83 πιὰ ἢγθ. Απᾶα γο 888]] ποῖ ρὸ οὔ οὗ [86 ἄοον οὗἉ [π6 Δ Ό6ΓΏ 8019 οὗ [86 [οηνΐξ [86] 
οοηρτορδίίοη ἴπ Βα ὴ ἀδΥ8, ὉΠῚ1}} {6 ἀΔ Υ8 οὐὗὁἨ γΟῈ σοπαθογδίοη 6 δὖ δὴ Θηα : [ὉΓ 

834 βούϑὴ ἀδΥ8 588]} ἢ6 δοῃϑθοσϑίδ γοὺ. 
8δ σοοπμμηϑηαθα ἴο ἀο0, ἰο πιᾶῖκο δῆ δἰοῃεπιθηῦ ἔῸγ γου. 

ΑΒ δθ μαίῃῃ ἀοπβ {818 ἀΔΥ, 8ο ἴ[Π6 108} δδίῃ 
Τμογοίοτθ 884}}] γθ 80146 αὐ ἰῃ6 

ἄοοτ οὗ [80 ἰδΌθγηδ016 οὗ [μ6 [οηιΐξ [86] σοηρτορδίίοη ΑΔΥ͂ δηὰ πἰρῦ βούθῃ ἀδγβ,. 
86 δηὰ Κϑδρ (6 οὔδγρθ οὗ 89 [ΌΕΡ, ἰμδὺ γθ αἷδ ῃοΐ : [ὉΓ 80 1 δχ οομημηδηἀρορά. δο 

Αϑζοῃ δῃα ἢ]8 80η8 αἰὰ 411] ὑΒίηρβ πὰ] 
Μοθβοϑ. 

ἘΧΕΟΕΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ,.. 

Ιη ἐμ δυδρίογβ οὗὨ (18 βοοϊϊΐοῃ, γἷὁὸ Βδαγθ {86 
ΟἾΪΥ Ῥτοϊοηχοὰ παγγαϊϊνγο ἰπὰ [ουϊιϊοα8, ἰα ἵδοὶ 
86 ΟὨΪΥ ἰπιοτὶ 81 τηδίίον δὶ 8}1} ὀχοορί 186 ραη- 
ἐδῃπιοοὶ οὗὁὨ (ἶἰο ὈΪΑΒΡ ΘΟ ἰῃ χχὶν, 10υ- 28. 

γον. 1. 9 ΤΖΟΞΒῸ δΡ61κ9.---Αα 8ρ90141]1 6οπὶ- 
Ιηδυὰ (0 ΟΔΥΤΥ ουὐὐδ ΠΟῪ [ἢ ΘοΙμηδηα ΔΙΓΟΘΑΥ͂ 
εἴτου τὐἱπυίοἷν ἴῃ Εχ. χαυΐὶ., χχῖχ., δηὰ χὶ. 

γοτθ. 2-ὃ δσοπίαίη (86 ΡὈΓΘΙΪ πη ὨΔΕΥ͂ ΔΡΓΔηρ6- 
Τηοηῖ5. Μοβαβ8 ἰδίκοϑ Αδγοὰ δηὰ διῖ8 βοῆβ, δηὰ 
πὸ γαγίουβ (πὶ ἢ ρ8 ὈΥΘΥΪΟΙΒΙΥ Ῥτου 64 ΓὉΣ (πο ὶγ 
οοπϑοογαίίου, δὰ Ὀγίη ρα ἰἤοαι ἰηίο [86 οοαγὶ οἴ 
6 ἰΔὈΘΓηδοῖθ. Τὴ ἴουῦ 8Β0η8 οἵ Αὐτοῦ γ6ΓΘ 
Ὀσουχαΐ, δηὰ (6 ᾿δησυαλμο πουἹὰ 4180 ἱποϊυὰθ 
δῖ8 στοηάβοῃβ, ἰἔ {Π6γῸ ἯΘΓΘ ΔῊΥ͂ δί (δ (9 οἵ 
ΒιΪ 816 ἀχὸ. Το μοὶ, Βοπτονον, ὑπαὶ ΕἸοασδν 
οπίοτοά (Π9 ρΡγογἶδοα ἰηπὰ, που] τὴ8 9 εἶπ 1688 
18η ὑπγϑηϊγ-0η6 δὐ ἰδ (ἶπι6, δηὰ ἰμογοΐογθ ἴοῸ 
γουῃκς ἰο0 Βα ῦθ 80}5 οὗ δΒυοϊοηὶ ἀ0, δπ ἃ ΠΟ ΒΟἢ 8 
οὗ Νεὰδὺ δηὰ ΑὈΪΒὰ ΑΓΘ ΟΥ̓ ἈΠΥΤΏΘΓΘ ΤΠΘΏ- 
ἰἰοηθα. Τὰθ ρ60ρ]9 Ψ6ΓΘ 8150 ραϊογοὰ δϑοαυϊ 
186 τῖαθ9 ορϑῃΐης οὔ (86 οουτγὶ, ΡΓΟΌΔΌΪΥ ΓΘΡΥΘ- 
βεηιοαὰ Ὀγ ποῖν οἰ ἀογΒ 'ὰ ἰ0 6 ἡδαγαβί ρ͵δοθθ, δπὰ 
186 1η888 οὔ (ἢ 6 6 ἢ ΧΘΏΘΓΑΙΥ ϑιδηαΐης ἀροῦ (80 
Βυττουπάϊης δΒοϊκχιι8 τ ἶσα ονοτὶ οοκϑα (89 Δ 6 1- 
Ὠ8016ϑ.0 ἴδηρο: “Τηΐθ 18 {η6 οτάϊηδῃοθ: ἔγχεϊ, 
16 ῬΟΓΒΟΏΒ; ἴδθη (ἰ0 ζαγιηθηῖθ 85 δΥΠΙΌΟΪΘ οὗ 
[Π6 οἵοθ: 186 δηοϊηιϊΐηρ οἷϊ, (Π 86 ΒΥπιῦο] οΥ̓ (86 
Βρίγίιιυ ; 086 ὈυΊ]οΟΙς ἴον [89 βίη οἴδογίηρ, (16 Βγ- 
ὈΟ] οΥ̓͂ ἰπ6 ῥγἱοδὲ ἕανογθὰ πίἰϊῃ {Π9 ϑηϊγαδιοα 
δἰοποιηθηΐ, δηὰ γοξ ποράϊηρ ΓΑΥΟΥ (ἢ 9 ΓΔ [ὉΓ 
89 Ὀυτγαηὶ οοτίηρ, {Π6 δγηδοὶ οὗ (6 βεογί βοϊαὶ 
ΘΙ ογιηοηὶ ; (Π6 ταῦι ἴοτ 9 βΒδοῦ ῇοο οὗ δ60η86- 
οὐδιίου, (86 δυο οὗ (9 ῥυίθϑοΥ οι] απ. 08 
2 γ 90 580 6668 οὗ Θοηθοογαιίοη : δηά (ἢ Ὀδδίκοῖ 
οὗ υπ]οαυθηθὰ Ὀγοδὰᾶ, ἰδ 6 βγιιδοὶ οἵ 116᾽8 ΘΟ Υ- 
ΤΩΘΏ18 οὗ (ἢ 6 ᾿γἱθϑίθ, βδῃου οα ἰπ ΘΥΟΓΥ ἤογπι ὉΥ͂ 
πο οἱἱ οὔ 186 ϑρί νι. 

γον. 2. Τα Ὀδβίκοί, δοοουάϊης ἰο Εχσ. χχὶχ. 2, 
8, 28, οοπ!αἰηοὰ ἰῆτγοο κἰηὰβ οὗἩ Ὀγοδα 48]}}1] υἢ- 
Ἰοδυοποά, {π9 ἰοαΐ, (86 οἱ] Ὀγοδὰ, δηά ἐΐ 8 τϑίοσ 
δυοϊηϊοα πίτὰ οἱ]. 

γογα. 8, 4. ΤΊι9 σουβϑογδίϊ ἢ) γγὁ8 {8 8 ῬῈὈ]ϊΪο, 
ποῖ ΟὨΪΥ͂ ἰδὲ ΑἝτοὴ τοῦ ποὶ βοοῖὰ ““ἰ0 ἰδῖκθ 
ἐδ18 ΒΟΠΟΥ ἀπο ΕἰπηΒ0 1: Ὀὰἐ α͵8ο (μδ8ῖ ὉΥ (Ποἷγν 
ῬΤΌΒΘΠ66, {Π6 Ῥ6ΟρΡΪΘ τϊκιις ὍΘ δββδϑηϊίης ἰο [89 
ςοπδοογϑιϊοῃ οὗ τη τὼ τγ88 ἰ0 το πίθου ϑαιοηρ, 
δαὶ δηὰ ἴον ἰἤδηι. 

γονβ. 6-18., Τὸ ψδδδϊηβ, δηοϊπιΐηρ, δηὰ ἰη- 
γοθίϊυγ6. 

γον. 6. Απᾶἃ Ῥαϊπο ἴπθπηὶ τ ἢ τταῖο:.-- 
Νοὶ πιο γον (μος Βαηὰβ δηὰ ἱμοῖγ ἴθοῖ, τ ῃΐοἢ 
ΜοΒβ08 πιὰ Ὦδγτο Δίγοδαυ ἀοηθ 70 Εἰ πι8617, δηὰ 
Ὑδοἢ ΝΔ8 ΔΙΉΔΥΒ ἀοῃθ ὈΥ ΘΥΟΤΥ ῥτὶοϑὲὶ το 6ῃ- 
ἰεγοὰ ἐπ ἰδθογπδοϊο, οὐὁ Ὑᾶο Δρργοδοδβοὰ ἰδθ 
Ιωας (Εχ. χὶ. 81, 32): Ὀυΐ ἀουθι] 688 δὴ δ᾽ϊυ- 
(ἴοη οὗἩ ἰ)ὸ τῆ016 ὈΟΟΥῪΥ͂ 88 βθϑῖηϑ ἰο Ὁ6 ἰπηἰοπαθα 
ἷῃ Εχ. χχὶσχ. 4, δῃὰ 858 γὙὯ8 Ὀγδοί 86 οἱ (86 ζγϑδὶ 

[0 Σ0ΕΡ οομμηδηαοα ὈΥ̓͂ ([μ6 μαπὰ οὗ 

ἄδγ οἴ Δἰοποιηθηΐ (6}8Ἐ. χυὶ. 4). Τηἷ8 τ ϑϑῃΐης 
88 ΟὈΥΪΟΙΔΙΥ͂ ΘΥ τ 0168] οὗὁ [6 ρυτγὶΥ τοααϊτοὰ 
ἴῃ (080 ΒΟ ἀΥΑΥ͂ ΠΘΆΡ ἰο 604, δηὰ ἰδ δΔρρὶ]ϊοὰ 
ΒΡΙΓΪ ΔΙῚ ἰο ἴῃὴ9 σπῆοϊθ ὈσΟΥ͂ οὗ Ομνεἰβιΐϊϑηβ, 
“τη840 ὑγθδϑὶβ υπΐοὸ Θοἀ ἴῃ Ηοῦ. χ. 22ὥ. ὙΊ 
818 ὁοαιρ. Ομ τἶβι᾽ 8 γϑοϑι νης οὗ Ὀαριΐδηι (Μαιὶ. 
1}, 18-1δ) Ὀθέογο θϑαϊογίης ἃροπ ΗΪ8 ρυ]} 19 ταϊῃ- 
ἰβίγυγ. 

γεγβ. 7-9. Το τοδίηρ οὗ Αδγοῦ δοιη68 ὅγαί, 
6 μ9 βϑηοιϊ βοδίιΐοη οἵ ἰ.Σ0 Δ ὈΘΓΏ 8016 δπὰ 84]] 
1 σοπίεϊηθά, ΘΒρϑοίδν οἵ (ἢ9 δἰίαγ, θη (89 
δηοϊηιίηρ οὗ Αδγοη, δηὰ ἤπαῖϊν ἴἢ6 τοῦδίης οὗ 5 
8Βοηῃ8. ΝΟΙΓΠΟΥΡ ὨΟΥΘ ΠΟῸΡ ἴῃ ἔχ. χχίχ. ὃ ἰβ ἰ 979 
ΒΩΥ͂ τηοηἰΐοη οὗὁὨ ἰἢ9 “Ἰἰηθ ὈΤΘΘΟΟΠ6Θ᾽ οὗ ΕΧ, 
χχυ δὶ. 42; χχχὶχ. 28 ῬΡγοῦδ ὈΪΥ Ὀδσδι8Βο ἢ 680 Ὑ6ΤΘ 
ΒΙΠΙΡῚΥ͂ “10 6 »ἵἕον ἐδοὶγ ὨΔΙΘἀΏ688,᾽᾽ δηὰ 69 
ποὺ σοῃβίαδγθα ἃ ρεγὶ οὗ ἴδ οβιοϊαὶ οοβίιπθ. 
48 Κα) 86 βιυρκχοϑίβ, δύο δηὰ 8 Β0η8 ῥτγοῦδ- 
ὈΠΓΥ ρΡυὶ ἰθὰ οὐ ἱμθοπηβοῖνοθ ἐπι θαδιοἷ Υ ΔΙΤΟΡ 
(Ποὶν δϑϊυιΐοη. Οη ἴ89 γοηχαϊπΐηρ, δΥι10168 οΥ͂ 
ΒΡΡδταΪ 8606 Εχ. χχυΐὶὶ. Βυίεδγ, [869 οοδῖ νϑ5 
ι9 ἰοης ἰα͵6 οἵ πο ᾿πθη ᾿νοῦ ποχὶ (89 ϑβϑἰκίη. 
Αοσογαϊηρς ἴο Ψοβθερῖυβ (4{πί|. 111. 7, ἃ 2), ἴὶ 
γεδομϑὰ ἰο (80 ἔεοί, ηὰ ν88 ζαϑίεη θα ΟἹ ΟΒ0}Υ ἰ0 
(109 Δρ8. 10 8 (0 ὉΘ ““Θῃμ δτγοϊἀοτοα " (ἔχ. 
ΧΧΥΪΙΙ, 89), ἱ. 6., ΟΥ͂ΘΠ, 8}} οὗ (80 5816 τπαίοσὶ δὶ 
δηά οοἸοτ, ἰῃ ἀΐϊαροῦ ποῦ. Ετοιῃ Εχ. χχυϊ !. 40, 
41: χχχῖὶχ. 27, (18 σαγιωθηῦ ΒΡΡΘΑΥΒ (0 δ6Υ9 
Ὀθθη ἰδ0 Βητὴ6 [ὉΓ (6 ἷσῃ-Ῥτίοδι δὰ (6 δοτ- 
ΟῚ ὑγίθδίβ. Τ|10 χίγαά]θ ποχὶ τῃοπιϊοηθα 18 ποῦ 

9 ““σωγίουδ αἰτα 6 οὗἩὨ [86 Ερμοὰ (2777), Ὀαὶ 
(89 22 ἀοϑογί θὰ ὉΥ Φοβορῆυβ (ἰοο. οἵ(.) 88 8 
Ἰοπᾷ 888} οὗὨ ὙΘΥΥῪ ἸΟΟΒΟΙ͂Υ τοῦθ Ἰΐποη, οὐτγοὶ- 
ἀεογοὰ νὶϊ δον εῦϑ οὗ βδοδυὶοὶ, δηά ράγρὶο, δηὰ 
ὈΪα6, το ψ88 ποιὰ βουϑγαὶ ἰΐπι98 ἀγουη 89 
ὈΟαΥῪ δοά ἰἰθὰ, 16 οηἀ8 Βαδηρίηρς ἀονῃ ἴὸ (9 
ΔΌΚΙ68 Οὐ ἀἰματῖγ, Ὀὰΐ [ΠΟ ἢ ΟΥ̓́ΘΡ ἴμ6 Βῃουϊ θ᾽ 
ψ θη (06 τοδὶ 8 Θηρημροα ἴῃ δοιΐϊνο ἀπγ.--- 
ΤῺΘ ΣΟΌΘ (ΕΣ. χχυΐἱ. 81-8), τ  ] γ οΥ̓͂ Ὀΐα 9, 
γΔ8 τού ἩΪΠουΐ ΒοδΙΏ, ΔΡΡΘΥΓΘΏΙΪ. σἱι ποσὶ 
δίθονοθ, στ ἃ 010 ἩΒΟΓΘΌΥ ἰΐ τγῶ8 ρυΐ ΟΥ̓ΘΡ 8.9 
Ββεδὰ. [18 ϑυρροβθα ἴο δύο γοδοδϑαὰ ἃ |{{{}6 
Ὀδῖονν ἐμ κηθοθ, δηά (ὁ ἤατνο Ὀδρη γ᾽ ϑῖ 010 ὈαΪΟΥν, 
δηὰ 4180 8 ᾿ἰι110 δῦογτο, ἰὸ Ερῃοά. Τθδ ἰϑῖη δι 
δ Ὀοίϊίοπχ τγ88 ΟΥδιθηςϊθα τνὶ (ἢ “’ ΡοΙη ΓΑ (68, 
ὈϊΪα6, δὰ ρυγρὶθ, δη ἃ ϑοδγὶ οι," τῖτ χοϊάθη Ὁ6}}8 
Ὀοίποθυ (θαι, τ οἷ δῃουϊὰ δουπὰ 88 ἰδ9 πἷρῃ- 
Ῥτγὶοδὶ πὴ ἰὼ δηὰ οαἱ οὗ (Π6 ΠΟΙΥ Ρ]Ϊαοθ. ΟΥ̓́ΣῚ 
(ἷθΒ νψῶ8 (896 Ερμοὰ (Εχ. χχγὶ!. 6, 7: χχχὶσχ. 
2-4)ὴ, ἃ νοϑίῃῃθπί Ῥθο86 σοηϑίγυοίίΐοη 18 ἱπιροτ- 
ἴοοιν ποἀογδίοοά. -Τ9 πνογὰ οἰγηοϊορίο8}}Υ, 
ΤΩ ΘΘΏ8Β δ ΡΥ 6 ““ γοδίτη θη," δηά ἃ δία ρὶθ ""Ἰϊη- 
6 Ερθοα᾽᾽ πταϑ ΟῚ ὈΥ (ἢ) σοιητηοη ῥγὶοδίβ (1 
ϑδιη. χχὶϊ. 18), 88 τῦ}} 88 ὈΥ͂ Οἰ6τ8 δηχαροὰ ἴῃ 
γρὶΪ κίουϑ ΒΟΓΥ668 (1 88πι. ἰϊ. 18; 2 δ. τνἱ. 14; 
1 Οδν. χυ. 27). Το “" γοϑίπιθηι ̓̓  οτ Ερδθιοὰ οἴ 
(89 Βἰσῃ -ρτιοδὶ Βοτο δροΐίκοθη οἵ, βονοῦον, Ἧδ8 8 
ΤΟΥ αἰ εγουὶ δὰ τῆυῦσῃ ΤΏΟΓΘ βογζθουδ δδαϊνγ, 

{8 ταδίοσίαὶ τ δ -- ἥπε ἕπεο (οὔ παἱοι δ]8ὸ 



12 ΣΕΥΙΤΊΙΟΥΞ. 

[86 ἱπηΐο τηδηἰοη θὰ δΌΟΥΘ 88 πιδ6), πψ 16 ἰμαὶ 
οὗ (π6 οἵμον Ερῃοάβ νγϑ ἼΞ οὗ σοϊῃ08 ἰἰηθῃ ΟΥ̓ 
ὙΓῚσΒ ὑπο “ ᾿ΙΠΘἢ ὈΓΘΟΟΔ 68 Ὑ070 τηδθ. (ΤῈ9 
ἸαϊίουΣ πογὰ, βονγανοῦ, 88 ἴ):6 ΠΟΘ ζΘΏΘΓΔΙ, ἰθ 
δοιμθίϊ 68 υδοἃ [Ὁ ὈοΙΒ, [μοΥ. τὶ. 10 (8); χνὶ. 
4, 28, 82). Τὸ Ερμιοα οὗὨ (μ9 δἰμΒ-ργὶοδὲ δρ- 
ῬΘΑΙΒ ἰο πανθ ὈΘΟῺ τηΔὰθ ἰΏ {7 ΡΔΡΙΒ, ΟὯΘ 70. 
πο Ὀδοῖὶς δηᾶὰ οἷς ἴον ἐμ8 Ὀγοδβί, ᾿οϊηοά δἱ 189 
ΒὨΟυ] ἀοτΒ Ὁ {00 ΟΠΥ͂Σ Βίοῃ 5 8Βεῖ ἴῃ ρμοϊὰ, Ὁροῦ 
ψΐϊοῖῦ ΤΟΥΘ Θηκγανυθὰ {Π|6 ἢϑη168 οὗ [Π6 ὑγἰῦὺ68 οἴ 
ἴθγωθὶ. Τὸ ι.)68586 Βίοῃο08 τοῦ δἰίδομοὰ ομδίηβ οὗ 
Ῥυγο πτοδίμ θη ρο]ὰ ἴον ἵμ9 βδαρροτί οὗ (86 Ὀγϑδϑί- 
Ρίαίθ. Αοσοτγαϊης ἴο Φοϑορίι8 (ἐο6. οἰ(., ἢ δ), ἰΐ 
8 βἴθονυϑθ δῃά 8 ρΐἶδ09 ἰοἷϊ ὁρεϑ Ὅροπ ὑμ9 Ὀγοαϑὶ 

ἰο Ὀ6 δογεγοὰ Ὀγ (.)8 Ὀγοδβί- ρ]διὁ. [10 νγ88 ΟΥ̓ Θ ἢ 
τὶ σοϊά ἰγεδὰ δηὰ οοἷοῦβ “ πὶ συπηϊηρς 
Ὑοτὶκ,᾽᾽ δηὰ νῦν 115 διἰδοῦ θη 8. ῬἯ8435 0.9 οὗ (δ 6 
οδίοῦ ρατιὶϑ οὗ ἰδ θ δἰ ζ -ρυΐθϑι 8 δἰιγο ὕροη ἰι, 
Ὑτουχϊ οὗ (9 δϑτηθ ΘΟΒΙΥ Δηὰ ζογβθουβ πηδί6- 
τα] 8, γ88 ὑμ6 Οὕτουδ κἰτᾶ]θ οὗ 186 Ἑρδοᾶ, 
ΟΥΘΠ ΟἿ [0 006 ΟΠ Ῥατίβ, πα Ῥδβδίης γουηὰ 
86 Ὀοάγ, Βοϊαΐϊης ἐμ 60λ ὈοΙΒ ἰοσοίποσ. Οὐ (ῖ5 
Ἧ85 μυῦ (ῃ6 Ὀτοδϑί-] 9 (ἔχ. χχυὶ!. 16-80), 8 
Βορῶσδίθ ρῖθ06 οὔ οἱοί ἢ ψόογϑη οὗ {6 βδδῖη6 τηδῖ6- 
ΤἶΔ}85, 80 ἰδ ψῇθη [οϊἀοὰ ἰξ. γ8ὰ8 “8 θρβϑῃ ᾿" 
ΒαῦδΔγθ. ΒῪ κο]Ϊὰ χίῃχϑβ ἰὶ ψὸὰ8 δἰἰδομῃϑὰ ἰο (89 
ομδίηβ ἤγοτλ ὑμ6 ΟΠΥ͂Σ Βίοῃμοθ Οοἢ ἴδ8 Βῃουϊάοτ, 
δηὰ Ὀγ ΟΥΒΟΡ φοϊὰ τἱηρδ ᾿ὰ νδ8 (ἰοὰ νῖϊΒ Ὀδη 8 
οἴ Ὁ] 869 ἰο ΘοΥΓοϑροσαίηρ γἰηκδ οἢ ὑμ9 ΕΡθιοά. 
Τὸ (δΐδ8 ὈΓοδβί- ᾽δίθ ψ9Γ9 εἰἰδο θα ΌΥ δοι 1 η55 οὗ 
εοϊ]ὰ, ὑποῖνο ργϑοΐοιιϑ ϑίοῃϑβϑ, οὐ οδοὶῖι οὗ νὶοἢ 
8.8 ΘΏβΤΑΥοα [Π9 Ὡδτηθ οὗ οη8 οὗὨ (9 ἰγἶθθ5 οἵ 
Ιϑγαοὶ. --ΑἸδο 86 ρὺϊ ἴπ ἴ86 Ὀτθαδῖ- αὶ 
:0ὸ ὕὕτστίμπι δηᾶἃ τἴ186 ΒΟΌΣ τηἾ).---Οὐ {11689 
ἭΟΓΩΒ ΤΩΘΔΗΥ͂ ΤΟ] 1 6)68 μανο Ὀδ6 τγὶζίθη, δηὰ τ 
ΟΔΠ ΟΠΪΥ͂ ΠΟΓΘ ΓΟΙῸ ἰο (Π60 ποθ Οὐ ΕΣ. χχυῖὶ. 80. 
Ετοῖὰ [89 ΨΔΑΥ͂ ἰῃ π ]σἢ ΠΟΥ͂ ΔΓ6 ΒρΟΪΚκΘῦ οὗἁὨ ὈοΙἢ 
ἵμοτο (θοπιρ. γοτ8. 156-21} δῃὰ Βθγθ, {ΠΟΥ ΔΡΡΘΑΓΣ 
ἰο ατὸ Ὀ6θη βοιιοιίηρ αἰ ογοηῖ ἤγοιῃ [09 ὉΓΘ6- 
οἷουβ δίοποϑ Ὀθέυτο δροΐίζϑῃ οὗ, δῃὰ ἰὸ ἔδνο ὈΘΘη 
Ῥἰδοϑά, ποὺ οπ, Ὀυΐ Δ 89 Ὀγθαϑί- ρἰδίθ, ἑ. 4., ἴῃ 
6 τοσορίϑδοϊο ἔογπιοὰ ὈΥ 118 ἔο]ά, δ᾽ ἱμβουσὰ ἃ 
τοδί υδυίοἱν οὗἤἨ δυϊποῦὶτϊθ8 τηϊχιῖ 6 οἰϊοα Γ0Γ 
ἴΠ6 ΟΡῬοβίίο υἱὸν. Τβοτο ἰ8 ὨΟΎΠΘΓΘ ΔΩΥ ἀἶΐγθο- 
(ἰοῦ σίτου ἴον (οἷν ργοραγδίίοι, δα ἔγουι [Π}6 089 
οὗ 890 ἀασδηϊΐίο ὡγιϊοῖο τ ῖῖ δαὶ οὗὮὨ ἔμ θαι, ἰΐ 18 
ἸΠΚΟΙ͂ν ὑδαὺ ΒΟΥ ᾿ψογθ μη σβ δἰγοδὰν Κηοπνῃ. 
ΤΏΘΥ 6ΓΥΘ υϑοά 4.5 8 Ι268η9 οἵ δβοογίδἰηϊηρς (89 
Μ}}} οὔ αἀοὰ (Ναπι. χανὶϊ. 21 ; 1 ὅδιν. χχυ ῇῖ. 6, 
εἰς.});} Ὀυΐ ὈΥ͂ Ῥτοοίβο! Υ πῆδέ ὈγΟθθ88 8 ποὶ 
Κηοπτῃ, δηὰ ἰπ6γὸ δῖθ ΠΟῪ ὯῸ Πι6ΔΏ8Β οὗἁὨ 4866Υ- 
ἰδἰηΐηρ. ΤῊΘ ἸΏΘΔῺΥ δΟΠ͵ οί 65 σοησογπίης ἴῃ 6Ππὶ 
δῖ ΟΟΠΥΘΏΪΘΠΟΥ Δα μροὰ ὈΥ ΟἸαγκ (δρεαζον᾽ 8 
Οὐπι.) ἀπᾶάου ἰὮγοο μβοδὰβ: (1) [δὶ (86 Ὀίνὶηθ 
“1}} νγδ8 πιϑηϊζοθίοα ὉΥ Βοῖηθ Ῥιιγβὶο8) εἴἶδεοοὶ δὰ- 
ἀγϑββϑά ἴο ἴπ9 εΥΘ οἵ δῦ: (2) ἐμαὶ ὑπὸ} Ὑ6ΓΘ 8 
ΤΩΘΆΏΒ οὗ 66] ἰὴ, ἱπῖο δοιΐοι ἃ Ῥγορμϑιΐο αἰ ἴῃ 
{πὸ Εἰ χΒ-Ῥσὶοϑὶ; (8) (δδὺ [ΠῸῪ τ 9 8026 σοῃ τὶ- 
ὙΔΏΟΘ [0 οδδιΐης ᾿ἰοί8.. ΤῸ ὕγίηι δηὰ Τμυ- 
τοΐπὶ ἬΟΥΘ ὮΘΥΘ ΤΟΥΔῚ ἀρ] νογοὰ ἰὸ ἄδτοῦ, δηὰ 
Ῥαϑβεὰ οὔ ἰο διὶβ δβιισδοδδοῦβ;: Ὀσὺ ἰδ9 Ἰη8ὺ Τὸ- 
οοτάφα ᾿πϑίδηοο οὗ ἰΠποἷγ υ86 5 ἴῃ {Π0 (ἰπη0 οὗ θ8- 
νἱὰ, δηά ὑΠ0γ7 Βθ6πὶ ἰο δγὸ ρδϑβϑὰ ἰηίο ἀΐϊϑθιι8θ 88 
τον ἰδ 0 η8 δηὰ ἰοδοδίηρδβ ΌΥ͂ ργορνοίβ Ὀδσϑῖηθ 
ἸΏΟΓΘ ἔγοαυσοηὶ. [{ 8 οογίδὶα ἰδδὺ ΠΥ δὰ αἰ8- 
δρροδγοὰ, οὐ (μοῦ 180 δὰ Ὀθθὴ ἰοβί, δἷϊερ (ἢ 9 
τοίυγη ἔγοια ἐμ9 ΟδρΕ Υ (ἔσγα ᾿Ϊ. 68; Ναᾷ. 
Υἱὶ. 66). 

Διεᾶ δο6 αὶ 189 ταϊῖτο προῦ 6 Π08ᾶ.--- 
(Εσ. χχυὶϊϊὶ. 87.390). πὸ ποτὰ πεῆγϑ 15 βοσὸ υϑοὰ 

ἷπ ἰἰ8 οἰγημοϊοχίοδὶ β0η86, οὗ ἃ ἐν ϊδίοὰ Ὁδηά οἵ 
βηθ9 ᾿ΐπϑῃ δτουηὰ (δ9 μοδὰ, Ἡδπϊοὰ πιὶϊρϊ πον ὉΘ 
ἀοϑονγὶ Ὀεα 88 ἃ ἰωγόαη. 86 κοΙᾶοει Ρ]αῖο, τπ 6 
ΒΟΙΥ οτοόοῦσῃ,--- ρἰαίο οὗ ρᾳγο χοϊὰ δανίηρ δῃ- 
ἄτανοά οὐ ἰὑ ΗΟΙΙΝΚΘΒ ΤῸ ΤῊΕ 0Ε0. 78 νῶϑ 
δἰίδοιιθὰ ἰο ἃ ““" ὈΪυ6 ἰ860,᾿ ἩΒΟΓΘΌΥ ἰΐ γ͵88 ζδβδὺ- 
θηθἃ ἰο {86 τιἰϊγθ. [ὑ ν8δδ (6 σγονηΐης ΘΊΟΥΥ 
οὔτῃς δὲ ῃ-Ῥτίοϑι 8 οββοϊαὶ ἀγοβϑδ, δπὰ 118 βγηι- 
Ὀο δαὶ 8 {1} οΟΧργοδϑϑθα ἱπ (86 δομηπιδηὰ [ὉΓ 18 
Ῥγορδγδαίίου (ἔχ. χχυὶὶ. 88), “πὶ ΑΒΓΟῚ ἸΩΥ 
ὉΘΔΡ ἰδ6 ἱπίᾳυϊ!Υ οὗ (86 ΒοΙγ ἐδίηχβ, νυ ἰσῖ 86 
δ] άγϑῃ οὗἁὨ [8.86] 8}}8}} ὨΔ] 1] ἴῃ 4}1 (δ οἷν ΒΟΥ 
αἰῆϑ; δπὰ 1ΐ 888}} Ὀ6 δ᾽ νδὺβ ὕροῦ 818 Τογοποδὰ, 
ἰβὰ0 (ΠΟΥ ΠΙΔΥῪ 6 δοσορίοα Ὀδἔοτο ἰδ6 [0ἈΡ.᾿ 
Ταῖΐδ οοπιρ οἰ (Π6 ἱπνοβδιϊΐυτο οἵ Αδτοῦ, δὰ ἰξ 
18 δΔαἀοὰ δα ἴ8ο ΤΟ οοτσδη δοᾶ ΜοΒβοδ, 
Ὀοὰ ἰ0 ΒΟ παῖ ἴπ6 σοπιιὰ πὰ δὰ Ὀφοη ἔα]- 
β]1]ο ἃ, δῃηὰ 4180 ἰδ ΟὨΪΥ δαὶ ΒΟ Ὦ ψγ88 σοπι- 
τηληἀοά δὰ Ὀ6οῺ ἀοῦο.. ἴῃ ἰἢΐ8 τίν ποι μἰηρ 
ἯΔΒ ΘΓ ἰ0 Βυηδη ΟΟΥΘΘ; ΘΥΟΤῪ ῬΑΥ ΓΙ ΟΌΪΔΥ 88 
ΟΧΡΓΟΒΒΙΥ͂ ΑΥΥδηβοα ὈΥ τοὐἰηαΐο Ὠἰνίηο ἀϊγθοι! 088; 
ἴον ονουυί βίης 88 ΒυΠ ὈΟΪ6 δηὰ ἱηϊοπα θα ρῥτλ- 
αὐ }}γ ἴο ἰθδοῖὴ [8Γ86] βρὶ τ ἰυ8] ἐγ 8, τ ἢ ]ς} 88 
γοὺ ὑπ. ἯΘΓΘ ΟἿ]Ὺ ΡῬΓγερδχγοὰ ἰο ἰϑδᾶσῃ ὉΥ (680 
ΒΘΏΒΙ ὉΪ6 τη 68. 

γοτα. 10-12.. Το δηοϊη(ΐϊης οὗ (89 Βδογοὰ 
(58 δηά οὗ Αδτγοῃ. 
Το οομῃροδίιϊου οὗὨ (6 δποϊπίϊης Οἷἱ, δηὰ [89 

ΘΔΓΘΟΙ] τοϑισιοσιϊομ οὗ 118 860 Βα Ὀθοη τη οὶ 
οοαμδηἀρα (ἔχ. χχχ. 292-38). Το ἈΔΌϊΒ Β8 
πὶ (86 δὶ οὗ σοϊηρουπαίης ἰἱ δ ἰοδί δἴιον (6 
οδρεϊγιγ, δὰ Β6Πη06 ἤτοι ἐπδὺ ἰἴηθ 18 080 88 
ὨΘΟΘΒΒΑΡΙΥ αἰδοοριϊθα. Τδο (μη ρδ (ὁ Ὀ6 δῃ- 
οἰμίθα δεὰ 411] Ὀδθὴ τοδὰθ “δἰίζοσ (886 ραίϊθτῃ 
Βιονῃ ἰῃ {80 Μουοι᾽’ (Εχ. χχυ. 40; ΗθὈ. ἷχ. 28) 
δηὰ ΘΧΡΤΕΒΕΙΥ [ῸΓ {μοὶ ββογϑὰ υ868; γαῖ ἴθ 6 γ0 
88 ἃ ἤίηοδδ, ϑυδἢ 88 85 ΔΙ ΤΆΥΒ ὈθδῺ ΓαΟοβ- 
πἰςθὰ ὈΥ 6 Β0286 οὗ δ κἰπα, ᾿μαὺ ΓΠ6Υ δου] 
ταδὶ Ὀ0 φβρϑοὶδ)ν βοὶ δραγὶ ὈΥ 8 βοϊ δι δεΈΓΘ["0- 
εἰδὶ [ὉΓ {ποῖὶγ ΒΟΙΥ ρυγροβδο. μ6 ΓΘ ΌΘσμδοΪθ 
δ ἃ 81} ἴμαῖ νγϑβ ὑπουθϑίῃ.---ἰὴ ἔχ. χχχ. 26- 
28, ΤΩΔΩΥ͂ Οὗ ἰΠο (ἰρ8 ΔΙ΄Θ Βρϑοΐδ ΠΥ τηϑῃιοποί, 
διοπίης (αὶ Μοθοθ τ [06 δηοϊηιΐρς Οἱ] τουϑὶ 
δΒανθ Ῥαδβϑὰ ποὺ ΟὨΪΥ ἰηῖο {86 ΒΟΙΥῪ ρ͵Ἶ866 Ὀπὶ ἰπίο 
ἴμυ ΒΟΙΥ οὗὨ Βο]168 ἱ(βο,. 

γον. 11. Εἴθ δρυϊηεῖὶθᾶ ᾿ποσϑοῦ ρου [86 
αἸῖδσ δον θὰ τἰ1108.---Τ 18 τοΐοτγϑ ἴο (6 ὈΤΆΣΘΙ 
ΔΙΊδὺ ἰῃ (86 σουγί, 88 18 δον Ὁ [6 Τ᾿ ἢ σ8 ὁπ" 
τηογαϊοὰ νῖ( ἰῖ. Οὐ (ἢ δουθῃ- [Ὁ] βργ πα 
Β00 οπ ἰν. 6. Δπᾶ δαπροἰϊπῖθᾶ ἴδ6 δ118:.---Αϑ 
(8 ἱδ α αἀἰδογοπὶ δοὶ ἔγοτῃ (ἢ βρυίη ΚἸΪη(. 80 
ἀοοβ (8 δρϑοΐδὶ βδῃοὶ γίης οὗὐἨ {16 δ᾽ Ὶ δροῖὶ 
ΔΡΡτγορσγίαίο ἰο ᾿ἴἰ8 086 ἴῃ 1ῃ6 Βδοιὶ ἤς68. 

γον. 12. Εἴἶο ρουτοᾶ οὗ 186 δηοϊπείηβ οἱ] 
Ὅροι. Δδσοι 5 μοβᾶ.---Ὁορ. ῬΒ. οχχχιϊὶ. 2. 
“Τὴ δηοϊπιίϊηρ σνὶϊἢ οἱ γα ἃ δυῃῦο] οἵὨ θῃ- 
ἀοπτηοιὶ πὶ (6 ϑρίτῖι οὗ αοἀ (1 ὅδαι. χ. 1,0; 
χτὶ. 18, 11: ἴδ. ᾿ἰχὶ. 1) ἴον 1μ9 ἀυϊ168 οὗ [86 
οἴὁ9 ἰο ψιΐοῖ ἃ ῬΡΟΥδΟῚ 83 ΘΟ ϑοογδιοα,, Καὶ]. 
Το Α. Υ͂. 1θ ααϊΐϊ6. δοουγαίο ἴῃ τᾶν κίης (6 Τη0Γ6 
δυυπάδηὶ δηοίπἰΐηρς οὗὁἨ Αὐγοῦ ὈΥ ἰμθ ποσὰ 
ῬΡουτοᾶ. Τῇο βυῃθοϊϊδαι οὗὨ δηοϊμιϊης 18 δϑυῃ- 
ἀδηυὶν γοσορηϊξοὰ ἴῃ (Ὠ9 Νενν Τοβί. 85 ΔρΡ]]οα τὸ 
Ομεθὶ (Κὸ ἱν. 18; Αοἱβ σ᾿ 88, εἰς.)Ρ. Τθοτο 
᾽85 Ὀθ0 ἴσο αποδίϊοη ἩΒΟΘΙΒΟΡ ἰἢ6 8088 οὗ 
ΑΔΥῸὰ ΜΟΓῸ 880 δεῖ δῃοϊηἰθά Οὐ (δ οὁΠ8 
μαηὰ, ἰΐ δὰ Ὀδθὴ δοιϊηπιαπάθα ἰπαὶ {Π6Υ Βδου)ὰ 
Ὀθ δηοϊηἰοα (Ετχ. χχυὶϊὶ. 41; χῖ. 16) “μοῦ 586]ῖ 
δηοὶπὶ ἰμθ 88 βου ἀϊάδὶ δηοϊηξ (μοῖρ ζαί μεν," 
δὰ ἰπΠ0Υ ΔΙῸ ΔΙ ΤΔΥΒ τοοομχηϊσοὰ 88 βαυΐϊης Ὀθ6ο8 
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διηοϊπίοα (νἱϊ. 86 ; χ, 7) ; δηὰ οἱ ἐδ οἱβον δαπᾶ, 
πογθ δ 0 τηρῃςίοι Β0γ0 οὗ (8 Βανίηρ ὈΘΘῺ 
ἄοπο (ὙΠ ἰοἢ σου] ΒΑΡ ϊν μανϑ Ὀθ6ῃ οταἰ θα Βεὰ 
ἦς ἰδ κθ Ρ͵866) ; δῃὰ 88 Αδῦοῃ γ͵δβ ὅγϑί τοῦϑα, 
δια (θη δηοϊηἰθα, ψ ἢ 9 δΐ8 δ0ὴ8 ὝΟΥΘ ποῖ γοί 
χοδοὰ, ἰξ δοοῖλϑ πΠΟΟΘΘΒΑΤΥ (0 σοΟη 5:6} ὑποὶν Ὅπο- 
(ἴοτι 88 βανίης Ὀθθὰ σοηδηρὰ ἰο ἰΠ9 δρτγὶπκιΐης 
ὙΓῚ τηϊηρίοα 011] δὰ Ὀϊοοὰ οὗ τον. δὺ. Ταῖΐβ 
ψου]ὰ 6 αὐἱΐθ ἴῃ δοοογάθησθ ἩΪῚῈῈ (6 τοοοχηὶ- 
(ἰοπ οὗ ἰ0 Ηἰχμορτγίοβὲ δ᾽]οῦθ 88 ἐλ6 δποϊηϊθὰ 
Ῥστὶϑδὶ δηὰ νἱϊ 411 (8ο89 Ῥαβδδβθβ ἰῃ ὙΊ6Ν 8 
δηοϊπιΐηρς ἰδ δροϊζθῃ οὗὉὨ 88 ϑοπιοί ἷηρ Ῥϑου]αγ. 
(186 πογὰ αε ἴῃ ἔχ. χὶ. 16 σδπποί, οὔ οοῦσβθ, Ὁθ 
ῬτΘ8866 ---ἃ8 Κα] 80} 1πιδὶ 5ἰ8----ὐο ΤΘ8 ἢ 8 ΘΧΔΟΙΪΥ 
δβῖ τοῖν ἴοτπι οὗ δηοϊης 5). 

γεν. 18. Νοχί σοπιοδ ἰδ6 Σοδίηρ οὗἨ Αδγοῃ᾿θ 
ΒΟΙΒ, 81} ἰπ δοοογάδῃσο ὙΣΓΒ ὑπ6 ΘΟΙΏ Δ} 48 ΒΟ 
οἴοπ τοΐοττοὰ ἰοϑ. ΤῸ ὈΟΠΘΙΒ ΟΓῸ 4Ἶ80 ἃ 
δβοτί οὗ ἰαγῦδῃ, Ὀυὺὶ ἰδ ΤΩΔΥῪ Ὁθ ᾿ἰπέξετγοα ἔγοια (ἢ 6 
ἀϊδογοησο ἰῃ ἰδ 6 ΗοὉ. ποτὰ ἐμαὶ (ΠΟΥ͂ ΤΟΓΘ ὕτο- 
ὉΔΌΪΥ αἰ ΘΒ ΕΥ δϑϊοηϑα ἔγοπι ἐμαὶ οὗ (86 δὶ !ι- 
ῬΣίοϑε. 

γοτβ. 14-80. ΤῊ βδουλβοϑθ δηἃ δοδορδηγίης 
ΘΟΓΘΙΟΠἾ68Β. 

Ι͂π 1.6 οἕάον' οὗ (86 Βρουΐϊβοθθ {86 δἷπ οδοσγίη 
θοη685 δγδί, ἰθθπ ἐἰ89 Ὀυτπηὶ οἴἶοτίηρ, Ἰαβὶ]γ {Π6 
Ῥθδοο οἰϊοσίης; ἰμῖδ, 86 ΒΟΥΙΏΔ] ογάογ, 8. δἷ- 
ὙΔΥΒ ΟὈβοσυθὰ (πη ]088 ἷὰ σογίαἷπ ὀχοθρίϊοῃ8) 
685608) ΒΘΓΘ (86 ΒΟΥΘΥΆΪ Κἰπ4 8 οὗἨ 5880 γ1850 ΟΟΠῚΘ 
ἰοροίδοῦ, 88 ἯὙΔ58 ΟΥΪΔΘΏΥ διιίηρ 1Ώ ΥἹΟΥ͂ οὗὨ (89 
Βροοΐα] οὐ͵οοί οὗ 680}. 

Τ8ὸ νἱοϊϊτὰ ἀπά (86 χἰίθαὶ οὗὨἨ (9 δίῃ οδοτγίης 
81Θ ἐΠΠ0 Β8ΙῚ6 88 ἔπδὺ Δρροϊηϊοα ἴον ὑμο βἰῃ οὔδτ- 
ἴηρ οὗ πὸ εἰχῃ-Ὀυὶοδὶ ἴῃ οἷ. ἰγ. 8-12, ὁσχοορί ὑπαὶ 
0 ὈϊΪοοὰ γγὰϑ ποῖ Ὀγουρῆ ἱπίο (8:6 Βαῃποί Δ ΥΥ 
ἘΟΣ ΒρΥΪη ΚΙ οὰ “’ Ὀοΐογο (6 ναὶ]. Ὑπ0 ΤοΆβοη 
ΘΟΙΠΙΠΙΟΙΪΥ δϑϑϊζηθαὰ 007 (15 158 ἰῃδὶ (80 οἴἶδενίης 
856 ποὶ [0᾽ ΔΩΥ͂ ρῥαγίΐϊου δι βἷη, Ὀὰὺ ΟἿΪΥ ἴοὸτ 8 
ΕΞΏΌΘΓΑΙ δἰδίο οὗ δἰ ηΐαϊηθβα. 80 3δηρο. Βαὶ ἰϊ 
18 ἰο Ὀ6 ὈΟΓΏΘ ἰπ ταὶηὰ ἱμπδὶ {8185 βαουὶ 69 τγ)ἃ8 ποί 
ἴον Αδγοῦ δίοῃθ, Ὀυΐ ἴον ἷπὶ δηα ἢ 8 Β008 ἰορο- 
{π0Ὁ; 8160 ἱξ ψὰ8 ηοΐ [Ὁ 8ΔῺ δΊγοδαν οοπδθογαιοα 
Εἰ χΒ-Ῥσίοδὲ, θὰ ΤΟΥ ὁῃ9 ἯΒῸ γγ88 ἱπ 86 ΥΘΓΙΥῪ δοί 
οὗ Ὀεΐηρ δοπβοοχδαίθα δηὰ ποὶ γοὶ ϑηβ ]οὰ ἰο ἀΪ8- 
οὗδτβο (06 Γαποίΐ 088 οὗὨ 89 ἰκἢ -ΟοΥυἱοϑδὶ. [ἢ Υἱθν 
οὔ νυῖϑδιὶ ᾽9 γγ͵ὰὸβ ἰοὸ Ὀθ0, (89 Υἱοίδτα τΐϊρῦ Ὑγ0}1 ὯΘ 
ἐ8)Ὸ δ8 0 85 ἐἰῃδί δρροϊπίοα [05 ὑμ86 οἰ ΠΥ βίη 
οἴονίηρ οὗ ἰδθ χα Ῥσὶοδὶ; ἰὼ υἱὸν οὗ αὶ 6 
δοίυα!}}  ΜΔ5, ἰὺ 85 διίίης ἰμδὺ ἐμ ογὸ ββου]ὰ Ἦθ 
ἃ ἀϊοσοησο ἴῃ ἐμ τἰϊ8] 88 σοραγβ ὑμ6 Ὀϊοοά. 
ἹΜοδοα ἴοοϊς 86 Ὀϊ]οοᾶ διοᾶ ρῥπὶ 1 προῦ ἴδ 6 
Βοσπδ οὗ [89 αἰΐασς στουπᾶ αὐουῖ 1} Βὲ5 
ΠΣΙΘΘΣ, δ 8 ἄοῃθ ἰπ δ4]Ϊ] δίῃ οἴ τ μΒ, ΟΕ] 
ὮΘΡΟ ἴδ 6 ΟὈ͵οοὺὶ οὗἩ 89 δοΐ Β0Θπ|8 ὑἰὸ ΒδΥθ Ὀθ6Π, ἱῃ 
Ραγὶ δἱ ᾿οδϑί, ἐμὸ διίδσ ἰδοῦ. Τοὶβ Ββδαὰ Ὅδοη 
διγοδὰγ βδρυϊηϊκιοὰ πὰ δποϊπίθὰ : ΠΟῪ ὈΥ̓͂ ἰΠ9 
Ὀ]οοὰ ἰὼ ἰ8 801}} Τα τὶ ον ΡΈσΙ ΗΘ ἃ, δπὰ 6140 δ810- 
εἰ 9, δηὰ αἰοποταθηὶ τη8ά6 ἴον ἱἰ. Οὐ 8 πο- 
Θοαδδὶίν οὗ ἐμ ὈΪοοά ἴῃ δααϊιΐοπ ἰο {ἰμ6 οἷ!, 569 
Ἡοῦ. ἰχ. 21, 22. Το δρρὶ)ἱοδίίοη οὗ ἐμὶθ ἰο ἐδὸ 
ΔΙίδι γγδϑ ΓῸΓ {ΠπΠ|6 8819 ΖΘΏΘΓΩΙ ΓΟΘΒΟΠΒ ΔΒ ἱΏ 0859 
οΥ̓͂ [16 ἰδὈθτηδοῖθ δηὰ ἰΐ8 σοηἰθηί8, ΟὨἹΥῪ (δδὺ ὑπ 60 
ὙΘ8 ΘΒρϑοΐδὶ δι ἢ 8818 ἰπ τοζαρα ἴἰο (06 8118. ὁπ 
δοοοπῃὶ οὗ ἰἰ6 ῬΡΘου 8 806. ΑΒ 4]1 (δίηρβ ἰῃ 
ϑδτοσ δα δύ ΔΥΘ ΓγΘοΟΟΠοὶϊοὰ ποὶο αοἀὰ ὉΥ͂ 
ἐδο δ)οοά οὗ ἐμ οτοβδ (0 ο]. ἱ. 20), 80 τη δύ {8986 
ἐγρίοδὶ ἐδίηρθ Ὀ6 τϑοοποὶϊϑὰ ὈΥ͂ [86 Ὀ]οοά οὗ ἱδμὸ 
ἐγρὶϑδὶ βρογὶβοο. 

ἴπ 41} (Βἷ8 βουυΐοθ Μοδβϑβ, ὈΥ ἃ βροοΐϊδὶ Ὠϊνὶ 9 
ΘΟΙΩΠἰβδίοσ, δοὶδ 88 {8:6 ῥγίϑδί. Ηρῃοθ ἢ ἰδ 

ΒΡΟΊΚθη οὗὨ ἰπ Ῥ8. χοῖχ. 6 88 ““ διιοηρ Ηΐδβ ρνγϊϑαίβ,᾽ 
δια ῬὨΪ]ο 68}15 Εἷπὶ ἃ αἰ ρι-υϊθθί. Ηδ ἀϊὰ ῃηοί, 
Βοπονθυ, ΘΔΥ {1.0 ΡΥ ΒΟΥ ρσαγαχθηΐβ, δῃ ἃ δίγίοα]Υ 
89 τγᾶ8 ποῖ ἃ ῥγὶοϑὺ δ 4]}. Ηο δὰ ἱμογίο δοϊϑαὰ 
8ἃ9 ὈΥϊοδ (Εχ. χὶ. 28), δ ὑβουρὴ Β0 μαὰ ποί Ὁθ0- 
ἔογτο οἴδογοα 8 βίη οογίης; Ὀὰυϊ ΠΟῪ ἢ6 ν»88 ὈΟ(Ὰ 
1688 δηἀ τηογ9 (Π8ὴ ἃ Ὀτὶθϑί. 1,688, ἰὰ ἐμαὶ πὶ ἢ 
{18 σοηβοογδίϊοα 818 ὈΥΪΘΔΟΪΥ Γὰποίϊοη8 δΌ8θ0- 
Ἰυϊοῖγ οοαϑοά ; τοῦ, ἴῃ (πδὺ ἢΘ ΠΟῪ δοίβ οἢ Θ04᾽ 5 
ὈΘΒΔ]Γ 88 890 Μοαϊΐδίον οὗ {πμ6 ΟἹὰ Οονθηδηί (6 4]. 
11, 19). Τὴ Αδγοπΐο ργιθδίβοοα νγῶβ σου(ἰπυθὰ 
τὶθ ἰδ ῬΟΤΎΤΟΥΒ ΕΥ̓͂ ΒΟΥ ΓΑΓΥ βαοοοβϑίοῃ ; Ὀαΐ 
Δ}}] οδαΐϊῃβ τουδὲ 6.076 ἃ ὈορΙπηΐηρ, δῃα 8}} δυ- 
βου  πιυϑὺὲ μΒαΥΘ ἃ ρἷνοῦ. Ηρϑτο (9 ὅγαὶ Ἰἰηκ 
οὗ (89 οδαίΐη, [86 Ὀερίηηΐηρ οὗὨ 84}} ρυ δι ΙΥ δαΐδμο- 
ΤΙ, ἰθ σίνοη ΌὉΥ Μοβοθ δοίίπς ὑπ οῦ 8 ΟΧΡΤΟΒΒ 
σοτμ τ 88:0) ΤῸΓ (818 ῬΌΓΡΟΒΘ, ἔγοιῃ 6 ΑἸταὶ σὺν. 
[υ ἴ6 ἴο Ὁθ τοι ὈοΓοα ἰδαὺ 81} {Π.080 Βδουὶβοο8 
ἭΟΙΘ σοηϑυτηοα ὈΥ͂ ὅτο Κὶπαϊοὰ ἴῃ ἴΠ9 ΟΥ̓ ΠΔΡῪ 
ὝΘΥ, (80 ὅτο “ἤγοιῃ Ὀθίογο (89 ΨΚΟΒ  (ἰχ. 24) 
ποῖ πενίῃ γού οοπιο ζοτί. 

γεγθ. 18-21, Τοῦ. Ὀυγχπΐ οδοτίης αἀἰδοχοὰ ἰπ 
ποίη ὕγοιῃ ἴμ9 ΟΓΡΑΪΏΔΥΥ Ὀαυγπὶ οἴδονίηρ, 8]- 
ἐποῦρ ἰΠο νἱοίΐπι τγῶ8 οὗ ἃ Κὐπα 1688 ΘΟΙΩΙΩΟΙΙΥ͂ 
βοϊδοίρα. 

ονθ. 22-80. ΤῊΘ Ῥεδοθ οθυϊηζ, ΟΥ σπὶ οὗ 
οοπβθογαιίίΐοη. ΑὮΥ βδου  βοΐδὶ δ πα] τηϊρξ ὉΘ 
οὔοντοα ἴῃ {πθ ΟΥΑΙ ΠΑΤΥ ῬθΆ66 οθογίηρθ: Ὀυὲ 8 
Τϑτ, 88 Ὦ6ΤΘ, ν88 γοαυϊγοα δἱοὴρ τὶ} 8 Ὀ]]οοὶκ 
ἴον [8.9 τί οδυΥ ροδοθ οδογσίηρς ἰππιοα  δίον ΔΙῸ Ρ 
ἐμοῖν οοηϑθοραίίοῃ (Ἷχ. 4-8), δῃηὰ ἃ σϑπὶ 8]0ὴ96 δὲ 
{89 ζι] 8] αιοηὶ οὗ ἰμ6 Νασαγὶὶθ γοῦν (Ναπι. τἱ. 14, 
17), δῃᾷὰ 8 δἷ8ϑο Τοσιηθα 8 ραγί οὗὨ ἐμ ναγὶϑὰ 
Ῥθ806 οδογίηρβ οὗ ἔπθ ῥτΐῃσοθ δῇον 86 ἀθάϊοδ- 
ἰΐοι οὗὨ [89 αἰΐίδαγ δηὰ ὑβδθογῃδοὶθ (Ναμι. Υἱὶ. 17, 
28, εἰς.). 
ΑΝ ΤῺ στ οὗ οοπδοοσαϊίζοσι,, 1, 

“(ἢ χϑι οὗ {89 Δ᾽] 0.8, ἐς 6. πὶ} ποῖ (ἢ 9 
᾿δηαϑ οὗ Αδύοῃ δηά ᾿ἷδ Βοὴ8 Ὕ6ΓΟ (0 ὯὍο 8]]οἃ 
ἴον (86 ψναγνο- οδὔοτγίης, γ0}. 27, δῃα ὈΥ (δΐβ Ρῃγδ- 
ΒΘΟΪΟΘῪ ἰδ ὑ86 ἰάθα οὗ σοῃϑϑογϑδίϊοη ὩΒΌΔΥ͂ ὁΧ- 
Ῥτγοββοα δοοογάϊηρ ἰο ἐβοὸ Ηθῦγονν ἰάϊοπι (σΟχΏΡ. 
π9 γοχὺ ἴῃ Φυάᾳ. χυὶϊ. ὅ, 12; 1 Κίηρα ΣΙ. 88 ; 
Εσοῖς. χὶἕἱ, 26, εἰ6.).. Τὴ8 ΧΧἧ χοπάονβ ἱΐ 
κριὸν τελειώσεωςΞεεϊ 6 γαπὶ οὗ ρογίδοιϊης, ἰμδϑιυ ἢ 
88 (8 τ88ϑ 6 σομηρίοἰΐοη οὗ ἰΠ6 σοῃβοογαιΐοῃ, 
δηά δἰ χηϊδοά ἐμδὲ ἐμ9 ὑγίοϑθὲ γγδϑ ὨΟῪ ϑηδυϊοὰ 
Βοποοίουι ἃ ἰὸ ΟΥΡ δβδογῖθοθ (ἰο Οοά. Ἦοτγάδ- 
ΟΣ ΔΡΕΪΥ ΘΟΙΡΑΓΘΒ ἰΐ ἕο (86 ἀοΙΥΟΥΥ ΟΥ͂ (89 
ΒΙΌ]69 ἰο ὁπ Ὀοΐηρ ογαδίηϑα ἰο (86 τῷ ϊηἰϑίυυ ἐπ 
89 Θαυὶγ Ομ τἰβϑιΐδη ΟὨ ΓΟ, ἰο δἰ χηϊν ἰδαὶ Ὠ6 
γγ88 ΠΟῪ ΘὨἰ 116 (0 ἜΧΟΓοΐδ6 δἷβ οἶἕοο οὗὨ ἀϊβρθῆ- 
βίῃ Οαοἀ᾽ 5 ποσὰ ἰο 86 ρϑορὶθ.0. ἴδηρὸ δἷτϑβ 
ΒΏΟΪΒΟΣ ΥἹἱἹΟῊ οὗ ἰῆ0 8Β0ηὴ80: “116 ἰδοὺ (παὲ 
Αδγοη ἰοο, δὰ ἢΐἷ8 βο8, ὈοϊΪοηκοα ἰο {πῃ 9 σορτο- 
εαϊίου, δὰ πὶ ἰὑ τηϑὶ Ὀτίης οἶον ρδ οὗἉ ἐποὶν 
[Ὁ] 688 ἰοτγαγὰδ 89 Βυρροῦὶ (αὶ (ΠΟΥ γτοοοὶϊγοα 
ἤγοτῃ ἱἰ, 18 οχργοδβοὰ ἰῃ {19 σοιιτηθὰ ἐμ8. ὑπ 0 γ 
Β..8}} ΟΥ̓ΟΥ ἃ Βοοοηα ΤὰΠπιὶ 88 ἃ βδογίδοθ οὐ ζΖμ- 
πο88ε4.᾽ Απὰ ἔανίμοῦ : “ ΚΠΟΌΘ] αἷνοα Ογαϊΐηα- 
ἐΐϊοη οὔεγίπο; οὶ, εαρε οεγίπμ᾽ο. ἴπ9 ρθ860 Οὗ 
ὑμδὴκ οὔονίπ ρα, ΒΟΎΘΥΟΣ, τγῶ8 ποί Ὀγουχηΐ υηξ]]} 
186 οἰφῃι ἀΔΥ, δηα 81} ἐμὸ Ῥασγίϊου δτϑ ἰῃ ὑπὶδ 
ομδρίονῦ Ὀοϊοης ἰο οτάϊπαίίου οδενίημθ. [ἐ ἰδ 
βοὴ 86 οὔοτίηρς οὗὨ (80 1088 οὗὁὨ δὶ6. δῃλοὶυ- 
τηθηίθ, τ σι πα θο6α ὈΘΙοΏρΒ ἰα ἐδ ἐγ ῬΣΙΘΘΙΥ 
οδαγδοίου.᾽ 

γον. 24. ὕροι ἴδο εἰρ οὗ τ᾿μ οἷν στ βμῖ ϑδσ. 
--τ Οπποῖδον 89 ὌΡΡΕΓΡ ΟΥ̓ ()0 Ἰοτγοῦ οχίσοι τον οὗ 
(89 θᾶγ ἰδ τηθϑῃὶ 18 ἀϊδρυίθα, Δῃα 16 ἱπιπιδίοσίὶ. 
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“Ἧο ἰουομοά ἰδ οχίτοιῃθ ροΐηίβ, ὙΒὶοἢ ΤΟΡΓΘ- 
βοηίοὰ ἰδ πῦο]θ, οὗὨ (9 ΘΆΣ, Βαπὰ, δαὰ ἴοοὶ οὐ 
86 τ σιϊ, ΟΥ̓ ΤΏΟΤΟ ἱτωροτίδηϊ δηὰ ρΡγϊηοὶραὶ βἰάθ: 
πὸ ἐαγ Ὀδσδιι89 (86 ῥγΐεοβί ῶ8 δἰ νγῶυβ (0 Ὠοδ εκ ἢ 
ἰο ἐἰμ!ὸ πογὰ δηὰ οοιηιῃιηιδοἀπιοηὶ οὗ αοὰ; ἐΠ6 
λαπά, Ὀοοδα59 μ6 ῬἯ28 ἰ0 αἰθοῦαυρο ὑπ μτίθϑο Υ 
ἐπροίοη8Β ὈΓΟΡΘΟΥΥ; δηὰ (μ6 7οοί, Ὀδοϑυδο Ὦθ 
Ὑ55 10 ὙΔ[1 ΘΟΥΓΘΟΙΪΥ ἰῃ [80 δδῃοίυαυγ. ΤΟτγουρὶ 
(δἰ8 τυϑοϊρυϊδίΐοι ἐ86 ἔπ γ 66 ΟΥ̓ζ8η5 διρἰογοὰ ἰη 
Π:6 ὈΓΙΟΒΙΪΥ͂ βουυΐοθ ΘΥΘ ῥΪδσοά, ὈΓ πιδδῃ5 οἴ 
ἐμοῖν {ἴρ5, ἐπ γαρρογί σὶϊ ἢ (9 βδογί βοΐδὶ Ὀ]οοά." 
ΚοΙ] (ᾳφυοίοα ἴῃ ρματγὶ ὉΥ δὴρ0). ΒΥ (δ βιυῦ8ο- 
αυθηὶ ΒρυιΚιϊης οὗ ὑπ6 βδῖ!θ ὈϊΪοοὰ ὑροπ ἰδο 
ΘΙΙΑΥ 41} νσὰϑ δϑϑοοίϊαιοα βϑρϑοΐδ!]γ τὶ βδογὶῆοο, 
πὸ ΡΓΘθ- οἰαἰηοηὐ ᾿ΥΪΘΒΕΪΥ ζαποίΐοη. [Ιἐ 8 ποίΐοὁ- 
80] 6 δὶ (ῃ9 δδ16 Ῥαγίϑ οὗ (6 οἰδθδηδοὰ ἰθροῦ 
τότ ἰῃ (09 88} 9 ΝΩΥ ἰὁ0 ὃθ ἰουομβοὰ νὶϊ ἢ {89 
Ὀϊοοᾶ οἵ δὶ8 ἰγο80888 οἴοτίηρς (χίν. 14). [ὰ το- 
ξατὰ ἰο (9 οἰοΐοθ οὗ [89 Τηϑι Ὁ 6Γ8 ὁπ ἰδ9 τὶραί 
δἷάο, Ἰποοάογοῖ (ὰα. 8 ἐν εν.) δὶ χη βοθηι} 
ποίο8 ἰπαὶ ““ἐμθογθ 8δ΄Ὸ δἷδο Ἰεζ-Ββοη θὰ δοίϊομβ 
δηὰ οὈθάϊθηοο οὗ σΘομἀοτηπαίϊοη.᾽" 

οτθ. 26-28. Το τἰΐιαὶ οὗ (86 σαν οὔοσίπς 
ἦδ (ἰῃ!6 568η10 88 ἰῃ 6880 οὗ ἐΠ6 οτΪΠΩΡΥ Ρ6809 
οδοτίηρδι ΟὨΪΥ ΑΔγο δηὰ δἷ8 018 ΔΘ 6.6 [9 
οὔοτοτθ, δῃὰ ἤθποθ ἰδ Ῥογίΐοῃβ νανοὰ ὙΘΥ0 
δυτγηθά ὑροῦ (86 αἰίαν, ἰπδβίοδα οὐἁὨ Ὀοίης οδίϑῃ 
ὉΥ (πο ῥγίοδίβ. [ϑδηρθδαυβ: “ἼΠ0 σοπμαδηὰ 8 
ἰο Ὅδο ρϑδυιϊου αυῖὶν ποιϊοοὰ, ἐμαὶ ἰδθ Ῥσχοριιοὶ 
ΒμοῦἹὰ ἰακο (μῖ8 οἴὔεγίης οὗὁἨὨ (Π0 Ὀγὶδδὶϑ ἔγοτω 
ἐμοῖν Βαηάβ, δηἃ Ὀυγη ὁ ὌροΟπ ἰΠ9 αἰίαὺ. ΤῈ 
ΡῬτορβοιϊοσαὶ δρί τὶν τσὶ πυρροτὶ (86 ρῥγϊἱοδίμβοοά 
ἴῃ ἐδ βιυυϊηκίης δη υρμοανίης ἤγομι ὑπ Θϑανίδ. 
ψὶϊποαὶ τοὶ ἰΐ ἰδ 1οδί.᾽» 

γεν. 2060. Μῶοδοα ἴοοὶς [80 Ὅσχοδδι.--- ΤῊ 18 
αἶβο 'σο ναυϑᾶ ἔοσ ἃ σανο οὔοσίῃβ, Ὀαὶ ποὶί 
ΟὉ ΑΔγοῦ δ ἰδηὰβδ. Τ}}}8 δὲ ἀἄοῃθ ΌὈΥ δθρθοΐδὶ] 
σοιμτηϑηά, δηὰ ν)δὋ8 ποί ἰδ ρατὶ Ὀοϊοηρίηρ οτγὰϊ- 
ΒΑΣΙ [0 [86 οἰδοίαιἰης, ῥγίθϑι διιηϑοὶϊΐ, Ὀυΐ ἐο 
4ἰ1|ὸ Ρυΐοϑι] ΟΥΔΟΡ σΘΏΘΓΑΪγ. Τηὸ ρατγὶ8 Ὀοϊοηρ- 
πᾳ ἰο 19 οἰἶδοϊαιϊπρ ὑγὶοδί σοῦ Ὀυγηθὰ ὕροη 
ἴὸ ΔΙδν: 8980 [ὁ βῃοῦ ἱπ8)ὲὶ Μοβϑβ, ὈὉΥ͂ (8 οξ- 
οἰδίϊης ἴον (86 ταοπιθηὶ ΠΟ Γ ἃ ρΘου ΑΣ ΔΌΪΒΟΥ- 
ἡξαιίου, ἀἰὰ ποὶ Ὀθοοπιθ δοί!}}Υ ἃ ῥυἰθϑί, δἷιϊ ποῦ ἢ 
δ τοῖρῃὶλ Ὀ6Ὸ ἱῃ δοπι6 80η86 οοῃῃθοίοα τὶ ἐπ 9 
ῬΥΪΟΒΙΥ οτάθε. 

νον. 80. Τῆς δρυϊη κι ες οὗὁἨ Αὐγοῦ δηὰ δΐ8 Β0}8 
δὰ ἱδμοῖὶν ραγπιθηὶθ οἿ60 ΙΏΟΓΘ, δη ΠΟῪ ἢ 
{πὸ οἷ] ταϊη αἰ οὰ πῖςὰ (9 Ὀ]οοα οΥ͂ (86 βδογὶ σα, 
οοιμηρίοίοβ (Π6 ΘΗ ΒΘΟΡα ΪΟἢ δΒουυϊο9 οΥ͂ (8 δοὰ 
δδοἢ Ββυσοθούϊης ὅαγ. [δηχο: “Τὸ ΘοΟΙὈΐη8- 
ἐΐου οὗ ἐδ δηοϊπιΐης οἱ δπὰ ἰδ Ὀ]οοὰ οὗ [9 
βοογίδοο, οὗ [89 Ἰἰῖο οὔ (86 βρίτῖ! δηὰ π6 Ἰογίι]- 
3688 οὗ ἀδαδίμ, ρουγοα ουὐ ΟΥ̓́ΘΥΡ ΘΥΟΥΥ Ως ἰδμδὶ 
Ὑ6 ῥτίοδίϊν, 16 τὸ ἐπ0 ἰγρίοδὶ χτουρά-Ἰἀθε.᾽᾽ 
ΤῊΪθ 156. (6 ΟἿΪΥ υὐοίΐοη οΥ̓͂ (6 Β0η8 οὗ ΑΔΓΟἢ 
{πῶ 6 φοοοταοὰ ; Ὀὰὲὶ ἰΐ δοϑῖῃ8 ααἰΐϊθ Θηοῦυρι ἰο 
οοποίί ἴθ ἐπ οτ δηοίηὐἰθὰ ῥγὶϑϑίδ. 

γεν, 8381. Οὗ ἰδ δοβὶ οὗ (πΐ8 βουὶδοϑθ Αδγοῦ 
δὰ εἷθ Β0ηὴ8 τηυδὺ οδξ; Ὀυΐί ὯΘ 086 οἷ860 πιϊρδὶ 
Βθδγο ψἱτὰ ἰμοῖα (ἔχ. χχΐχ. 88), ποὶ ουθῃ Μοβϑδϑ. 
Ιὴ (μἱ8 ἰΐ νῶϑ δΏΔΥΡΙΥ αἀἰδιϊηχυϊδμοὰ ὕγοτα (19 
ΟΥ̓Δ ΠΑΥΥ͂ Ῥοδοθ οὔονϊης; δηὰ ἰμἷδ αἰϑιϊποίϊοι 
ἯΔΒ ἴατίμονυ τηϑιϊεοὰ ὈΥ ἐπ6 οομτηδηᾶ δαί ἱἰ 
βΒιφυϊὰ Ὅ6 Θαίθῃ τ ἷη (6 οουτὶ οὗὨ {Π6 ἱδθθτπα- 
αἷο, διὰ ὑπαὶ ΟὉ]Υ οὐ (6 δδηιθ ἀδύ, δηὰ ἴῃ 18 
δοοοιμιρδηγίης οΟὈΪϊδιίοη ἐμοῦ 88 πὸ ᾿ἰθαγοποὰ 
δτοδὰ. 1 νὰϑ ἃ φυίοδ γ Ῥοδοθ οὔοσίῃ , δηὰ 
ΜῸΒ (0 Ὀ6 οαἰθῃ ὉΥ Αδοῃ δηὰ ᾿"ἷβ 8βο88 δ ἰῃοΐο- 
δὲο ῥσίθδίδ. 

ΣΕΥΙΤΙσΤΞ. 

γον. 84. ΒοδοητοῦοΣ. ποίοϑδβ ἰμδὲ “89 υδγὸὺ 

ΟΡ ἰδ βοσθ ἰο Ὀ9 ἰδκϑθα μαβείνοϊυ, δ οἷοι 
ὍΝ δυὰ ΚΡ. 866 1 δι. χσχὶἱ. 22; ὅ68. 
χυὶ. 14. - 

γεν. 82.858. 1δηρο: ““βουθὴ ἄδαγβ ΠΟΥ Ὑγ6 6 
ἴο ῬΆ585 ἴῃ ΒΟΙΥ͂ δοοϊυδίου ἱπ ἐπ δουτί, βουθῃ 
ἀδγθ (ΠΟΥ͂ ΤΟΥ ἴο Ὀτίηρς ἰδ9 δρροϊηἰοὰ βδονὶ ῆοοϑ 
δηά ἴο ᾿νε οὗ {ποὶν βδονίβοθ οὗ δοῃβοουδίϊοη : 
ὙΠδὶ τοιηαἰηοὰ οὗ ἰΐ τὶ οὶ Ὧό6 ἀογνοίοα ἰο 
δοϊῃητηοη ι1868, Ὀυὲ πυδὶ ὈῸ Ὀυτηοά,. 8:00 0Υ δουϑθῇ 
ἀδγπβ ΠΟΥ ἬΘΥΘ ἰο Κ6ΟΡ ΒΟΙΥ παίσῃ, {85:6 δίῃ 
οὔ Φεοδονδὶι ἰὰ (89 οουτὶ οὗὨ 86 ἰΔΌΘτπδοϊο, πον 
186 ΡΘρδ Υ οὗ ἀθαίβ. Μοϑοβ τη |κ68 μασι δ] δ 
Ῥτοπιΐηθης ἰδῆ δι θοὶϊο ἴογοο οὗ (μἰ8 αἰνῖῃο 
ψδίοι; ἃ ἰ8. Φοθον ἢ 5 ΟΧΡΓ658 ΘοΙμηληἀπηοπέ. 
Καὶ! πρϑῖκθθ ῥ᾽δίη, βοῦσουον, (μπὲ (ΠΥ ταϊρὶ δὲ}}} 
ἔο ουὔἱ ἰῃ οογίδίῃ θιμου οοἶ68.᾽" 

ὈΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΠΟΑΙ, 

Ι, Το Ὑδοῖθ τοδίέονρ οὗ δἰοποπιοῖὶ, Ὁοϊδ ἴῃ 
{86 δδουϊβοοϑ δηὰ ἴῃ ἰμΒὸ Ῥσγἰθδοίμοοά, ἀοροπ δὰ 
ὍΡου ἰδ6 Ὀίν᾽πο δρροϊηπίτηθῃΐ ; ποῖ μοΡ οὗ ἐδϑηι 
μδα ΔΗΥ τνἱγίὰθ ΟΥ ῬΟΥΘΓΡ ἴ0 ἀ0 ΔΑΥ τὶ Βυπιδα 
βὶπ ἰΏ [οι 86 1.765. Ἐδρθδοθ ἰμογῪ οουἹὰ ἢδγνα 66 
Ὀαΐ ἰγρθ8 (θἷποθ (86 Ὀϊνίπθ ρονοσῃμμοπὶ 18 ουοΡ 
8 Τοῦ] ἰγ), δὰ Ἰοοϊκοὰ ογνατὰ ἰο 4 βδοσίῆοο 
πο βμουϊὰ δαγθ γῶϊυθ, δηὰ 4 Ῥχγίοθὶ ψῦο 
δου] ἃ ἢατο ρον, ἰ0 ΔΟσΟΙΏΙΡ ἰ8}} ἰῃ ΓΘ Δ}1{γ ἐπ δὲ 
ὙὮΪΟΣ 16 Ὠόχο ογοθμδαονοί, δα Γοδίοσο 8 [0 
οοἴοπμυπίου ψῖ (ἢ αἀοὰ ὉΥ κἰνίηρ δἰ ἰμδὲ ΒοΙΪΣ- 
Π688 Ὑΐοδ 18 8ῃ 6βδθϑῃ 8] ργογοαυϊδὶίο, δηὰ γοί 
Ὑ Ὠ1ΟὮ οὗἁὨ Εἰ 86] 9 ΘΔ ΠΟΥ͂ΟΣ δίιίαϊῃ. 

11. ΒΥ (δο ἔδοί ἰδωὶ ποῦῆϑ οουϊὰ 86 84 »γίϑϑὲ 
Θχοορί ὈΥ Ὀϊνῖπο δρροϊοἰτηθηὶ γγὰ8 ἰδυχΐ πὰ ον 
(89 οἱὰ ἀϊπροῃδβαδίϊου (ἢ 8 ὑσυ ἢ 80 τουσἢ ΘΙ ΡΒδ- 
οἰεοὰ ἴθ ἰη9 ποῦν, ἰμδὲ βδϊγαϊΐου 18 ψ ΠΟΥ οὗ 
Οοὐ᾽ 8 790 ζτδοθὺ. ΝῸ βδοῦίοοθ ἴο᾽ δίηυ οου)ὰ 
Ὀ]96 ἃ, πο ῥγὶϑδὶ οου]Ἱά δρυΐηκὶο ὑπ Ὀ]οοά, ἀχοορὶ 
85 αοἀ Ηἰπι5961 δ] ονοὰ δπὰ οοτηπμδηάοί, 

111. Μοβοϑ, γῦο νδβϑ ποὶ ἃ Ῥγίοδί, νῆο Βοάὰ 
ΠΟΥΘΡ Ὅθοπ δηοϊηἰ θα, οοπδοογαίθα Αδγοη, δπὰ ὮΥ 
Ὀινίηθ δοιηπιδηά οομμτηυηϊοσδίοα ἰ0ο δῃοίθ εν μὲ 
ψ οὶ 6 ἀϊὰ ποὶ ἰδ] αν. ΤὨΐδ ΠἸυδίσαίοθ 
(86 ὕδοὶ ὑπαὶ αἀοἀ ἰ8 οὶ Ηϊ 5617 ᾿ αι οὰ ὈΥ τ. 9 
Ἰἰπυϊ αἰϊοῦϑ Ηδ "88 ρἰδοοὰ ὕὑροὴ δῆ. Ηθ σδῃ 
1180 [Ὁ 8 ῥγί εδὲ ὁη9 ἰὸ τότ ἐμ ρῥυϊοϑίμβοοά, 6δχ- 
οϑρὲ ἔου {1118 86, 88 ποὺ Ὀθ6ῃ δοιηπηηϊοδίοα. 

ΙΥ͂. ΑἸιΒουσὰ αοὰ δρροϊπίθά, δηὰ Νίοβεβ ποϊ- 
εἰβίογοά, γεὶ τηϑὶ 41} ὑπ Ῥθορὶθ Ὅθ δυππιοηοὰ 
ἰο τἱΐπο88 19 οοῃδοογδαίΐοη οὗ (80 Ῥγίοδίβ, δὰ 
ὉΥ ἰδεῖν ργϑβϑῆσο μἶνϑ ὑμ 6 Ὁ δβδεηῖί. Τ]8 88 δὶ] 
οἴδον ραγίβ οὗ ἐμοὸ 1ωθϑνὶοαὶ δγϑίοα μὰ οὔ {86 
Ὠδίυγο οὗ ἃ οουθηδηί, ἀοάΐ δἱοῃηο οουϊὰ ῥΡχο- 
οἰαΐηι (89 Ἰανσϑ; δαὶ ἰ6 8 οὗ 86 Ῥοϑορὶθ ἴο ὑσγο- 
τοἶδο οὐθάϊΐοηοθ: Αοἀ δ'οηθ οου]ὰ σομδί 9 τ ἢ 
Ὀτίϑδίβ ; δαὶ ἱξ ἰ8 0 (86 Ρ60ρ]6 ἰο δοοορὶ δεινὰ 
ΔΥΔῚὶ μοταβοῖνϑδ οὗ ἐμ οῖτ πιοάϊαιίοη. 

Υ. 1δηκο οἢ τον. 18: ““Απὰ ποῖῪ ὅγαεί δῖὸ ἐμ8 
δϑοϊδίδηίβ δβδρόκοι οὗ 16 ψ80190 Ῥτὶοδίμοοὰ 15 
οοποθοηίτοαιοα ἰπ ὑμ9 δποϊηιθαὰ ῥγίθδί, (9 μεδά 
Ῥυΐοοί, (89 δἰ κῃ -Ῥτίοδε: 8. ΒΥΓΩΡΟ] στ 80} 88 
Ὅόθι ΤὉ16]1]οὰ ἰη Οἰτὶδί, θὰϊ Ὠοὶ ἃ δοοοπὰ {1π|0 ἐπ 
8 ἰπίουϊου συτῦὉ0]." 

ΨΙ. [πα ἐδῖ8 ομδρίον οὗ ον ἶουϑ δὰ ἰδ 60Γ- 
Τεβροηαϊηρ οὔθ οὗ Εχοάυδβ ἰμ6 δοηῃδοογδίϊου οὗ 
Αδζοη ἰβ ἔγοαυθηι Υ Ἔχργοδδοὰ ἴῃ ("9 ΧΧ. Ὀγ 
{86 γογ τελειόω δΔηὰ 18 ἀοτί ναί το τελείωσις : δὰ 
ΘοΓτοδροθα παν, πίι ἢ ΟΣΡτθ88 σϑίθγθωοοθ ἰ0ὸ {ἰιῖδ 
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δον, ἰδο βδιη9 ποσὰ 8 δρρίἰϑὰ ἰοὸ (89 οομβϑονδ- ). .. . ΤἘῈ9 ΒΟΪΥ͂ οσονῃ, ΜΠ ἰΐα Ἰοκί]9 διὰ ἰω- 

ἐἰοι οὗἨ σεγὶδὶ ἰὰ Ηοῦ. ἱϊ. 10; γτἱὶ. 28... Ποὺ νγ88 

οοπδοοζαίϑὰ ἱπ ἐπο ϑυδοτίηκϑ οὗὁἨ (9 οτγοδϑ, διὰ 

Ἐποησοίογπαγὰ οοπίίπυοδ ΟΣ δἰχἢ-ὈΥὶοδὲ δηυὰ 
ἐπίονοοδβου [ὉΣ ΘΥ̓ΘΓΠΔΟΥΘ. 

ΨΙΙ. Τὴ6 Ἡδβδϊηρς οὗ Αλτοη δηὰ δἷθ 80η8, ἰδ 
Ἰΐηϑη ἀγαῦγοτδ, δηὰ ἰμὸ Ἰίῆθα ἰμηΐο ΟΧΡΓΟΒΘ 88 
οἰδδυὶ δηὰ οι ρ δι 8 }}} 88 18 Ῥοββϑί Ὁ]Ϊ6 ἰ0ὸ δυῃ- 
οϊΐδια ἐπ δϑβοϊαἱθ ὩϑοϑβδίΥ οὗ ἱππταγὰ ρυσὶ 
ἐπ ἰβοδο ψῆοὸ πουϊὰ ἀγδ ποῦ ἰο Θοὰ, 

ΨΙΠΠ. Τὴο ουϊπιϊηδίίοα οὗ ἰδ9 ἰρῃ-ΡΓΙΘδι᾽ 8 
γοδὲπηθηίβδ τα ἰῃ ὑπο ρσοϊάθῃ ρο]δίθ οὐ ΐβ 7079- 
μοδὰ, διὰ οὐ (μΐβ8 τδ8 ἰῃδουί Ὀθ4 “" ΒΟ 688 ἰὸ 
189 [Οπῦ.᾽ ΤΙΐδ πο π ψγδϑ ὑῃ9 οὐ] πιϊμδί οι οὗ 
180 [ον ἴσα), 85 οὗ ΟΥΘΥΥῪ οὐἰοῦ ἀἰδροϑηβαίϊοη ; {ΐνθ 

ο.9 Ροΐηϊ ἰοτγατὰβ τ ἷσὶι 811 ᾿πο8 οὗἩ ῥὑσγοσθρὶ δηὰ 
οὔ δογοΠΟΩΥ, οὗ γρἱδίπ Ὀἱνίπο οοιπμδηά δπὰ οὗ 
δΥτοθοϊ σαὶ ἰοδοιίης οομνοῦρο ἰδ “ ΗοἸΐμο88 ἰὸ 
πο [Κ0Β».᾽" 

ἩΟΜΙΙΈΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

Απ Μοδοβ Ὁγ Ὠίἧνιηθ δρροϊπίμηθης γὰδ 80]6 (ὁ 
δορδϑϑοτδὶθ ΑΔΡΟΏ, 80 ΤΠΔΥ͂ ΒΗΥ͂ 0296, ἴῃ ὑπ ΡΟΤΤΟΡ 
οὗ 6αοά, Ὀθσοῦιθ ἰ0 ΔΘ ΒΟΥ (06 ΘΔ ΠΏ} 6] οὗἩὨ ζτ809 
ΨΏΪΟΩ 86 δἰπιθο] 7 ΤΠΔῪ ποὺ ΡΟ58688:; ΟὨΘ᾽Β ΟἾὟΤΏ 
ἀοβοεϊοηοῖοδβ δῦ ἰβθὴ ἢ0 δβυδιοϊθης ὈΔΡ ἰο ὙΟΣΥΪς 
ἴον οἰοτβ. Μοβοϑθ ϑυπηπιοποὰ 4]}} ὑπ ῬΘΟρῖο: 
186 89 ποὴῆθ πὶ ίϊπουϊ ἰαίοτοδί ἰπ (ἢ 6 τηθ8ῃ8 
Ῥγογνίἀοὰ ἴον {6 δίοποπιθῃὶ ἴθ᾽ δῖὶθ. 189 βορί. 
ΠΤ ς- {πε 8, 4) πεϑὰ 89 ποτὰ ἐκκλησιάζω (γῶν. 
16οἱ. ἐκκλησία), διὰ {8 6 ἐμ9 ἄγϑί Ῥ͵δοθ ψἘ6Γ6 
ἐμαὶ ποτὰ οὐ ἐκκλησία ΟΟΟΌΓΒ; ΟΥτὶὶ οὗ Φοταδβα- 
1θτὰ ὨΘΏ66 ποίθ08 ἰμδὶ (80 Ολωγοὶ ἰ5 ἰπ8 ργοδοηϊθα 
ἰουϑ ὅτδὶ πῆϑθη Αδύοῦ, (89 ἰγρο οἵ Ομ γὶϑί, ἰδ 
ἑπηνοαίοα σπῖτι ἰμ6 δἰ ΚΒ -ρυϊθϑι βοοά. Ααγοι 88 
ἢτδὶ πδδομοά, ὑπθη γοβδίϑὰ; ΟτΥΐζοα βου ρου 
Τϑδεῖα (οι. 6 ἐπ ἤυ. ἢ 2) ἰδὲ ὁχοορί 189 
Ομείοιϊδο ὃ0 ἩΔ5Ποα ἤγοιῃ δὶ8 δἷηδ, ᾽θ οδηποὶ 
Ῥυΐ οα Κ8ὸ οτὰ οϑὺ8 Ομ τοί. Οοωρ. μον. ἱ. ὅ, 
6. “80 οὔνῦ πτοδὶ Ηΐχὰ Ῥυίοδέ σψδὲ ρου ] οἷν 
ἐπουρυγαίοα ἴῃ (89 ῬΓΘΒΘΏΟΘ οὗ ἃ ἴδυβο του] 
ὍΥ Ηἰδ Ὀδρίΐδηι. .. . . 8.0 411 Ομ τ  δίϊδπθ, 8 
“4876 τηϑάθ ῥνυἱϑϑίβ ἰοὸ αοα᾽᾽ ἴῃ Οτὶϑὶ, δρὸ ἰηἰιὶ- 
αἱοὰ ἱπίο ἐμοὶν ρτἰ οδίβοοὰ ἴῃ Ὀδρίΐϊδηι.᾽ Ὑογχάδη. 
Ὕ" (ἢ 6 γι 1108] Βοιἰΐηρς δραγί ζ0᾽ ΒΟΙ͂Υ τ.868 
οΟὔ(δο δδογϑὰ γ68860}8 οοἴορατο [86 ΘΧρΡΥ  δδίοῃβ ἴῃ 
80 Ν. Τοδὶ, ““ ΘΠ ΟΒΘἢ γ68890]" (Αοίδ ἰχ. 16), τνϑ8- 
8ο}56 ἴἰοὸ ΒΟΟΣ δηὰἃ ἰο αἀἱδῃομοτ, δηἃ υϑ886}8 οὗ 
πτοῖ (Βοτα. ἰχ. 21--28), εἰς. “ΤΠ ϑρβοὰ θθδγ- 
ἴῃς (09 ΟὨΥ͂Σ δίοῃ 68 οἢ {89 ΒΒΟΌΪΔΘΙ δίγϑῃβ, τῖϊὰ 
[3.0 ὈΕΘΑΞΕΡΙΑΙΟ οοπἰαἰπίης ἐμδ9 ὕτίπι δπα ἐδ9 
Τπυπιηλίτα, ἰ8 Βγπι οἷο οὗ ἰλ9 Ἀτίοδιυ ἑυποίξου. 

[6}1ἰαὶ Ὀ16 τιοϊίο, ἱπαάϊοαίθϑ ἐμ μο] 685 δηὰ δὺυ- 
βου νγ τσ δρρουίδία (9 ἐπ σοόγϑὶ Ῥσίθεί. 
Απὰ ἱἰὰ ἐμοὶν οοττοϊδιίΐοα, ἐμ δίομποθ οὐ (9 
δι ου]οΣ οδρθϑοΐα! } ἀςποὶθ ὑπὸ ῥγίθϑιυ, (Π089 οὔ 
86 Ὀτοδδὺ- Ὁ] δίθ {89 Ῥγορβοίΐο, δηὰ 89 χοϊάθῃ 
Ρἰδίθ οὔ τῃ9 ογθϑδὰ {86 Κίηρὶν, ἑαποίἑοη οὗἩ [86 
Μεάϊαίον." Μυγρῆγ. ΑΘ Αδζοπ δῃὰ ἢΐθ δοῦ8β 
τοδὲ Ὀ6 δηοϊηιοα ἰο ὈΘσοΙη6 ὈΥΐθβίδ, 80, δδγ8 8. 
ΦΖόοΒη, δ Οἰγῖδὲ οοιμτηππϊσαίοἁ δὴ πποϊϊοη ἰο 
π6 Ομ νἰδιΐδη το “δ 60} ᾿" ἷπ δἷπ (1 Φοδῃ 
ἰϊ. 20, 27). Το ὑμγοο βου β066 οἵὗὨ [80 ΘΟὨΒΘΟχΆ- 
ἰΐοη, {Π6 5βἷη, (μ9 Ὀυγηΐ, δηὰ ἐπ6 ρθδοθ οοτγίῃρ, 
85 (806 ἰοχζοίθον σορτοβθηῖ (86 ἰδ γθο0- 0] [Ὁ]. 688 
οὔ (89 οὁη0 β8δογίδοϑ οὐ Ομτίδί, βο ἀο ὑμπον ροΐῃϊ 
οαὐ ἐπα ἐμνοοϑ-ζοϊ ἃ ἀσίγ ὉγΥ τοι ΟΣ θυϊδ ἢ 8 τλΔΥ͂ 
οδίδίη (Π9 Ὀδηοδίδ οὗ ἐμαὶ δβδογί ὅθ, δῃηὰ (ΠΘΥΘΌΥ 
Ὀθσοῖηθ “Ῥγίεδίβ υπίο Θοα,᾽ υἱΖ. ἀθαί υηίο βίῃ, 
1] 688 οὗ οὐοάΐοθηοο, δηὰ σοτητηαπΐοι πὰ αοά. 
Αδγοῦ Ἧϑ οοῃϑϑογαίθα ὉΥ ἐποθὸ β8ουῦυὴῆσα8 ἰο ὉΘθ 
8 ῥυἱοδὲ “" οδογίηρ οἴϑηι πι98 (ἢ 9 8816 ΒΔΟΥΪΒ068, 
ψ ιἰσἢ ΘΔῺ ΠΘΥ͂ΘΡ (8 1Κ9 ΔΎΓΑΥ 5108 ;᾽ Ὀαὶ ““Ονἱδί, 
“αἴτιον Ηο δὰ οἴἶογοϊί οὯ9 ΒΔοΥ 00 [ὉΓ δ'ῃ  ζ01- 
ονον," “δι ροτγοοίθα (τετελείωκεν, δὶ Οὁ0Ώ- 
δοοσγδαίθα 88 Ὀσίϑδίδ) ζΌΥΘΥΟΡ ἰθθτὰ ἐμδὺ δ.ὸ 880» 
ἐ18 94" (Η960. χ. 14). Υοτάϑπονί. θη Μοβοδ 
δὰ χαϊποτοα {86 ρΡ60}16, 89 οχρ]αϊποὰ ἰο ἱμοῖὰ 
Μπδὶ ΒΘ τγ͵δϑ δῦουϊς ἰο ἀο (γτοσ. δ), ἐμαὶ ἐδο 
ταχὺ Ὀ6 ἰη 0} }1χοπὶ τὶ 08808 ; 80 ἰ8 ἐ!9 ΒΟΤΎΪΟΘ 
οὗ ἀοἀ οὙοὸγ ἃ γεαεοπαδίε βουυΐοθ ΑΔΥΟΠ Β ΘΆΓ, 
μδπὰ δηὰ ἔοοῖ γογ9 ἰουομοὰ τὶ ἰδ δηοϊηἰϊη 
οἱ] 828 τη9}} 88 δἰ πη86 1} δρυϊη κα ; 80 τοῦσδὶ θδοῖὶ 
δἷηρίο δου οὗἨ ἰἢ086 ἯΒΟῸ βαῦὸ ““μ0 πηοίΐοη 
ἔγοτα ἰ89 ΗΟΙΪΥ Οπθ᾽ Ὀθ οΒρθοΐ8}}γ βδποίδοα δηά 
οοπδοογαίθοα ἐο οὐδ ΒΟσΎΪθθ, 88 ὙΘΪΪ δ8 ἰδ 
τ 016 ὈοὰΥ βου] δηὰ δρί τὶς Ὀ6 ζϑη τ Ιγ ἀογοίοα 
ἰο Ηΐω, ἴοῦ ἐπ89 ζΘΏΘΤΑΪ ΟὨΪΥ ὈΘΟΟΙΏ68 ΟΟΏ- 
ΟΥ̓ΘΙΘΙΥ τϑαὶ ἰὰ ἰ89 ραγιϊοσυϊατα. [Ι͂ἢ {80 ἱηρίϊης 
οὗ (πο Ὀ]οοά δῃά οἱϊ (νοῦ. 80) ἔοῦ (89 δηοϊηϊπς 
ΒΘΘΙΒ ἰο ὃὉ0 ἐδυσαὶ ἐμαὶ ποὺ Βδουῖ 096 [0 δῖ 810}90 
δβυαδῆοοδ; Ὀυὶ (δὲ πψῖῖ (88 τηυδί Ὀ6 ἰοϊποα [89 
πηοίϊΐοη οὗ ἐδ Ηοὶγ βρ'τίι. [1 ΟἿΪΥ δἷπ ἰδ ρυὶ 
οὧῦὺ νι μουΐ δηνίΐηρ Ὀοΐηρ ἰδίκϑῃ ἴῃ, 89 Βοῦδ0 
ἐδ Ὀυὶ δινγορὺ δηὰ σα ΐβηϑα ἴον 18 οΪὦ οοσαρδηΐ. 
γ 16 ψαίῖοι οὗ (89 ηονν μαρία! γ οοπβοοσγαίοα 
ΡῬυΐοβίβ βούϑῃ ἀδΥ8 'ἱπ ἐδο οουτὶ οὗ [πὸ (ΔΌΘΣΠΒΟΪΘ, 
ΘΟΙΊΡΆΑΓΟ (ἢ 6 ψαϊ(ΐηρς οὗἨ (89 Αροβίἷοβ ἰῃ Ζὁγυδβα- 
Ἰοῖι ΔΙΡΙ͂ΟΥΣ ΟΟΥ [ογ᾽ 8 δδοϑῃδίου ὑπ] οπἀυοᾶ αἱ 
Ῥοηίοοοδὶ ψὶτπ ΡΟΥΤΟΣ ἤγοπι οἢ δἷργι. Απὰ πὶ} 
(Βΐδ, ἰοο, δοτρατθ (δ9 1176-Ἰοὴς ψαίοὶ οὗὁὨ ΘΥΘΥῪ 
Ονίδεΐδη; δ9 88 δΙΥθδαύῦ χϑοϑὶγοὰ δὴ πποίϊοῃ 
ἔγοτα. οἢ δἰρῃ, Ὀυΐ ψναὶϊΐα ἴῃ (818 ΘΑΣΓΒΙΥ 89 - 
πϑοῖο πη 01} ΒΘ 58}8}} 86 οΔ]10ἃ δὶ Ἰδδὺ ἰο Θμίον ἰπὶο 
ἰδ ΗΟ] οὗ Βοὶίθ8. 



16 ΣΕΥΊΤΙΟΤΞ. 

ΘΕΟΟΝῸ ΞΕΟΤΙΟΝ. 
ἙἘπίταμοο οὗ Δδῖοὶ; διᾶ δῖα δουβ οὰῃ; τποῖς ΟΙο6. 

ΟΠΑΡ, ΙΣ, 1..24, 

1 ΑΝ 1 σβηθ ἴο οπ ἔδο εἰρη ἀΔγ, ἐδαξ Μοθοβ οβ]ο ἃ Αδύομ δηᾶ ΜΒ ΒΟΠΑ, 
2 διὰ (8 6] ογ8' οὗὨ ἰβγϑ8ὶ ; διὰ ἢ βαϊά υπίο ἄδγοη, ΤΆΚΟ ἴπθ6 ἃ γουηρ [Ὁ10}} ἢ οἰ 

ἴοΥ 8 βίη οὔδσίπρ,, δῃα ἃ σῶπὶ [ὉΓ 8 Ὀυγηΐ Οἤἤυηρ, πιοῦν Ὀ]οταβη, δπὰ οῇδν ἰλέπ 
8 Ὀοΐοτο (6 ΒΕ Ρ. Απά υπῃΐο ἴπο ΘὨ]]ἀγοπὶ οὗἉ 18:86] (μοὰ 5] βρϑᾶκ, βαυΐηρ, ΤΆκο 

6 8ἃ Κιαὰ [ὈυςΚ οὗὨ (86 σοδίϑ [ὉΓ ἃ βὶπ οβυϊηρ ; διὰ 8 οδ] δπά ἃ Ἰξαῦ [5Π|606}} 
4 οι οὗ (πὸ ἢτϑί γϑδᾶσ, πιϊπουΐ Ὀ]οτα δα, ὉΓ ἃ Ὀυχηΐ ΟΥ̓ ΥΪΠρ : 4180 4 ὈΌΠΙΟΟΚ δηὰ ἃ 

ΤΆΓΙΑ [ὉΓ Ρθδ06 ΟΠδΤηρΒ, [0 Βδουῆοο Ὀοΐοσο {86 1ΟΒΡ ; 8ηα 8. τηοϑδί οβδεϊηρ [δὴ 
ΘΡ]διϊοιϑ, παϊπιεϊοὰ ΜΓ οἱ] : ἴῸγ ἰο- ΑΥ̓͂ [80 [ΘῈ Μ}} ΔΌΡΘΔΣ υπΐο χοὰ. 

δ Απά {86 γΥ ὑτουρμὶ ἐλαέ ΒΟ Μοβοβ οομηπιδηοα Ὀοΐογοῦ [86 ἰδΌογη 8016 οὗἁ (Π6 
σΟΙρΤοσδίοη : 8Π6 811 {86 Θοὴ ἴοη ΟΥΘῊ ὨΘΆΡ δηά βἰοοά Ὀοίοσο ἰμ6 1.08}. 

Θ Απὰ Μοβαβδ βαϊὰ, ΤῊ δ ἐ (89 ἰδιηρ τσ ΒΙΟἢ [Π6 1,0 ΒΡ Θοπιπμδηἀ θά [Πδὲ γα Βμου]ὰ αο “ἶ 
1 διὰ {86 ρΡΊΟΥΥ οὗ [89 [0Β} 8818}} Δρρθδσ υπίο γου. ἀπά Μοβεβ βαϊα ὑπο ἀϑγοῃ, 
6ὺ υπίο δ6 αἰίαν, δμα οι (ἢν βίη οἥδσίηγσ, δηὰ (Ὦγ Ὀυτηΐ οβοσγίηρ, δπὰ τη δὴ 
δίοποιμθηῦ [ὉΓ ὑπ γ 86], δηα ἴῸΓ (86 16:5 δηὰ ομδι {π6 οδδσειηρ οὗ [86 ΡΘΟρΡ]Θ, διά 
ΤΆΔ ΚΟ 80 δίοῃοιηθηΐ [ὉΣ ὑπθ 1 : 88 16 Σ σὴν ΘΟΙΩ8Πη4 66, 

8 Αδἵοῃ ἱδβογοίοσο ψϑηΐ υπΐο [86 δ](δγ, δηὰ βίον (86 οδ] οὗἨ (86 βίη οδδγίηρ, πβ]οἢ 
9 τοαϑ ἴοὉΥ Βἰτβο, Απά [86 βοὴβ οὗἨ Αδγοὴ Ὀσουρθῦ {86 Ὀ]οοά ππίο ἶπι: 8ηα ἢθ 

ἀΐρροα ἷβ δηροῦ ἴῃ {86 ὈΪοοά, δῃηά ρυΐ 2 ροῃ [Π6 ΒΟΓΙΏΒ Οὗ (86 8|{81, ἀπά ρουτγοά 
10 ουἵ [86 Ὀ]οοά αἱ {μ6 Ὀοϊίοτῃ οὗἁ [86 8|87 : Ὀυΐ (86 ζαΐ, ἀαηὰ 6 Κιάπογβ, δπὰ {πο οδὰ] 

80οΥ6 (860 ᾿ἶνοσ οὗἨ (}90 βίῃ οβδσγίηρ, Βὲ Ὀυτηΐ ὍΡΟῸΠ {86 ΔἸ87: 8348 πὸ 1.0 ΕΡ ΟΟπ)- 
11 τωδηαθα Μοβοβ. Αμπὰ {Π6 Ποβἢ δὰ {πὸ 146 Βὸ θυτηΐ τὶ ἔτο σι μουΐ 186 ΠΡ. 
12 Απὰ ἢ6 β]ὁῖν {Π6 Ὀυχιΐ οβδτίπρ ; δια ΑἝΓΟΠ Β ΒΟΠΒ ργοβϑθηΐθα ὑπο δἷπὶ {86 Ὀ]οοά, 
18 σον Β6 Βρυϊηκ]οα τουμά ἀθουΐ ὌΡρομ ἰδ6 8]ίδσ. ἀπά (ΠΟΥ͂ ῥγεβοηίθα 186 θυγιῖ 

οβοσιηρ υπίο Βἷπι, τ [Δοοογαϊηρ [07] [86 ΡῬίθοοβθ ὑβοσθοῦ δηὰ {86 μοδᾶ: δηᾶ ἢθ 
14 Ὀυγπὶ ἑΐόπι Ὁρομ᾿ ἰμ6 Αγ. Απαὰ Πο αἰὰ ΑΒ} (Πὸ ἱπτδγαὰβ δηά {δὸ Ἰορϑ, πὰ Ὀυχηὶ 

ζόην ἋΡοη {π6 Ὀυτηΐ μὐλούῳ ΟΠ [86 ΔΙ(ἈΣ. 
15 Απάᾶ ἢο Ὀτουρδί (86 Ὀθορ θ᾽ Β ον δ Ἢ δηα ἰοοκ (πο ροαῖ, ψ ]οἷἢ τ0α8 [Π6 δἷπ ΟΠδΓ- 

ἴῃ ἴογ 86 ΡθΟρΙ6, δπὰ β]οὸν 1ΐ, δῃὰ οβογοα 10 [ὉΣ βίῃ [8 βίῃ οβδυιηρ""], 88. 86 ταί. 
16 Αμπά Βο Ὀχουρβῖ ἐμὲ Ὀυτηΐ οδτίηρ, πᾶ οβγοά 10 δοοογάϊηρ ἰο {86 τοϑῆποῦ [οταΐ- 
11 Ὡδηοοῖ. Απά πὸ Ὀγουφπῦ (86 τηοαῦ οβδείηρ [οὐ] δἰϊοηδ)], δηθὰ ὑοοὸκ δὰ Βδηαῆι 

(μογοοΐ, δὰ Ὀυζηΐ ἐΐ ὩΡΟΩ (Π6 δἰίασ, θοϑιἀθ ἐβὸ Ὀυτγηΐ βδογιῆοο οὐὗἨ (88 τηοσηίηνρ. 

ΤΈΧΥΓΑΛΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 
1 γόος. 1. ον "20 ἴδο βυτο δοΆ 1ΧΧ΄ τορά 23, ναὶ σμδηρο ἔδο τοδάϊηρς ἢ ἐδ 6 ορροαὶίο ἯΔΥ ἴπ τόσ. 8. Βοδουσῦ! 

1ὸσ οοπαίάοτα ἔμ686 οἰάοτα δα ἐδ σαπιο πὶ ἢ ἐδ 9 τιν ἀπά [89 Π οἵ οἷ, {1}. 
5 Υον. 3. ἽΡ3:|3 ὯΔ, ΜῈ, οαζῦ φονι 97 α δωῖ-πθ, ὈῈ1] οα! 7, οσ γϑαυϊ τς ΡῈ]. 
8 Υοτ. 8. Ὁ» Ὑγῦ. 866 ποίο Ξ' οῃ ἔν. 23. 

4 γοσ. 8. 860 ποίο ὅδ οἱ ἢ. Ἷ. 
δ γος. 4, ΟνἸδίίοῃ. 860 Ὡυΐο Ξ0η}1)..1. Ἐ8ὸ Λα. δά ἐπ οἰηρμῖο φαοτὶ  οίονεπε, ἴοτ ὁδοῖς οἴ 0 δροιῆδοδα. 

4 οσ. ὅδ. ΤΏο Α. Υ͂. ΤΩοστ9 ἜΧΟΙ ΟΧΡΓΘΘδ68 ἔδ6 βδσω. 25 (οοξΡ. τόσ. 2, 4) ἔδδῃ ἔμο Ἡοῦ. Β-ν. 

1 ψοσ. δ. Ἠογϑῖου του] μοτο οἴδηφο ἔπ ρΡαποϊπαξίου δηὰ τεδά---Βιοἢ ἴ9 ΓῸΕΡ οοιπιοδηδοὰ: Ρὸ ἰδ, δηὰ ἰδο εἰοτ7, 
δἴο.; Ὀπὸτμἷ του τοαυΐτο δἷδὸ 1:0 ἰπδοσιίου οὔ ἃ ὑγοβοῦῃ, 

8 αν, Ἰ. Ἐοσ (δὲ ροορῖφ [0 ΠΧ, τοδί τοῦ οἶκον σοῦ. 

δ εν. 18, ΤΥ ΤΊ Π. )--αοοογάϊης ὑο 1 ρίδορα ([πὲο ΜΒΙΟΒ ἐδ ναι οὔδτίηξ πῶ ἀιγίἀδὰ, 1, 6). 80 ἔμ Αμρίοη! γαπέοαι, 
ἔουοταῖγ. 80 Εποβοϊ δηὰ Κ οἱ]. 

10 Ὑοτ. 13. ΤΒο ῥσοροδίηοιι Ὁ} [6 πδαθης ἴῃ ἐδο Βδτα, 
τι γος, 1δ, Ἦπο ποσὰ οὐ σοιγϑο Ὀοδτα οἰ Εἶδος δϑῖιδο; Ὀπὲ 6 οοηίοχξ Βοτὸ εἰϑασὶγ σοαῦ τοῦ ἐμοί οδεϊη- οὔντίησ. 
ἽΣ γος. 16. ΘΟ. Ἐδὸ τοδερίῃ ἰδ οἱϑδιῖγ Ὀσδείοσς ἔπδὰ [δο ἰοχὶ οὗ ἴμ6 Α. Υ. Ἐδο οτάϊηδοου 888 ὕθϑῃ φίτϑς ἴῃ οἱ. ἢ 

Ὦν» 



ΟΗΑΡ. ΙΧ, 1-24. Ἵ1 

18 Ηὸ ε]6ν αἶβο {86 Ὀ.]Π]Οοῖς δηὰ ὑμ6 τᾶτὶ [0 ἃ βδουϊῆσθ οὗ ρεδοὺ οἴδσίπρϑ, ἩΒΊΟὮ τῦαϑ 
ἴον ἰδ9 ΒΡ ο Δηἃ ΑΔΓΟΙ Β ΒΟΠΒ ἈΑΣΟΔΗΝΣ απο Βὲπὶ ἐμ Ὀ]οοά, ψΒΐομ ἢΘ Βργϊκ] οα 

19 ὕροῦ (6 δία σουμά δρουΐ, δῃὰ ἰδ6 δι οὗἨὨ (80 Ὀυ]]οοἷκ ἀπα οὗἩ (6 τϑπὶ, {ῃΠ6 ΤΌΣΩ 
ι 1411}, δηα (μαὲὶ πο οονθγοίἢ ἐλδ ὑπιυσγάβ, ἀπ (86 [ΚΙ ΠΘΥΒ, ἀμὰ {6 οδ 

20 αδουό ἴδιο ᾿ἶνοῦ : ἀπά ὑμογ" ρυΐ [86 δύ ἀροη {δ Ὀτεδβίθ, δηὰ 86 Ὀυτηῦ ὑπ ἔαῦ ροη 
21 ἰδ αἰίαγ: δῃᾷ {86 Ὀγθαϑίβ 8ῃὰ {π6 σρῃξ βου θυ Αδγοη παν [0 ἃ αυθ Οβ την; 

Ὀοΐοτο [860 [ΒΡ ; 88 Μοβοβ'δ δοῃτϑηασά. 
22 Απά Αβζου ᾿ἰθά ἀρ Ηἷ8 Βαπᾶ [μδπα9}] ἰοπσαγᾶ (86 ρϑορῖθ, δῃὰ Ὀ]θββθᾶ ἐμθπι, 

δηα σδπι6 ἄονχῃ ἵγοτι οὔδυίηρ οὗἨ (πὸ βίη οἴοσίηρ, δηὰ (16 Ὀυτγηῦ οἤδθσείηρ, δηα Ῥθδοθ 
28 οὔδιίηχβ. πὰ Μοβοβ δῃὰ ἄδγοῃ ψϑηΐ ἱπίο [86 ἱδΌθγῃδο]9 οὗἩ [86 [οητ. [86] σοῃρτο- 

ζαϊοη, δῃα οδπι6 ουὔὖ ἀηα Ὀ]ο58604 [Π6 Ρ6ΟΡ]6: δηὰ {86 ψ]ουγ οὗ ἔμ9 Κ0ΕΡ δρροδγοὰ 
υὑπΐο 811 [86 ΡΘΟΡΪ6. 

24 Απά (μόγὸ οδπὶο ἃ ἔσο ουαἱ ἔγομι Ὀοΐίοτο 6 [,ΟΒΡ, δὰ οομβιυπιθὰ ρου (86 ἰδ Ρ 
[86 θαγηὺ οβοτϊηρ 
61} οῃ {μοὶν [Ἀο68. 

12 Ὑοτ. 19. Καὶ ἰδ], 66 ποῖο ἴ οὐ {Π|. 0. 
4. έν. 30. Το Άδπι. ᾿δ 8 ἴῃ δἰῃρ., λ6 »μέ. 
Ἵ γον. 21. Τὴ βὅδπ., ὦ 

δηά (86 δι : υλέίοῦ, ψΏΘη 411 [86 ρθορ]9 βανν, 7 {86} βουϊοα, δθὰ 

ΧΧ, Ταγς. Οπκ. δηθὰ 80 Μ53, 2 ΠῈΣ Γ᾽ ΣῊ Υ “ταὶ τλο 10ἘΡ οοτὰ ταδηἀοὰ Μοροα. 

16 Ψοτ, 22. ΤΏΠο Καὶ ἰ δὼ 9 1. Ὑ᾽ ἰὴ ἴπο ῥίαγαὶ, δοοογάϊως τὲ [89 γονοὶ Ῥοιοῶ; 8ὸ Ὦ Μ85. δηὰ δὶῖ ἰ)0 δηοίοηϊ τϑσϑίοῃθ 
τ 

Ἄχοορί πο ὅδπι. πο ρίζαι [6 ῬΣΟΡΑΌΙΥ οοττϑοί. 
οι. 24. Το Ηθ0. γοχῦ [6 ἰηχυίϊαν; ὕι [86 δι). 886 16 Οἴ υ1]. 

ἘΧΈΕΟΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

1 ἴθ ποιἱοοὰ ὈΥ Νοιοῖα5 ἃθ ἔγτα, ὑμπδὺ {8 ἷ8 
ΘὨδΡΊΘΥ [88 ἰἢΓ00 6550} 18] ραγίϑ: (1) ἐπ) δοπι- 
ἸΩΔΗ 58 (Υ6 5. 1-7); (2) [89 ὀσχϑουϊίοι οὗ {μϑῖῃ 
(νοσβ. 8-22); (3) (6 Ὀίνί )θ δρργοδαϊίίου οὗ τψϑϑὶ 
ἯΔ8 ἀὁ0η9 (γοΓα, 28, 24). Το βϑοοπὰ ραγί τ,δΥ͂ 
Ὀ6Ὸ δυναϊν ἀδὰ ἰπὶο ΑΔΓΟΒ᾽8 οἴδογίη 8 10Γ Εἰ 86] 7, 
γογα. 8-14:; δηὰ ἢἷ8 οὔουϊημδ ἴου (ἢ. 9 Ρ60}]6, γ6Γ8. 
16δ6-21. Ηοτο ὈορχὶπΒβ ἃ ἢοῖν ῬΓΟΡΟΥ [}6 5806 οὗ (}}9 
Ἰὼτνν ἴον τοδαϊης ἰπ (89 ϑιυπαροβιυθ οχιοηάΐηρς 
Κσουκὰ οἷν. χὶ. ; (9 Ρ8.8116] Ῥγοροῦ οββοῦ ἔἴγοπηι 
ἐμὸ Ῥγορδοὶδ Ὀοΐηρς 2 ὅδηι. νἱ. ]---ὐῖϊ. 17, τ ὃ ἱ οἢ 
εἶνεβ ἰμ 6 δοοοιπης οὗἩὨ θεν 5 Ὀτϊρίης υρ ἰδ 6 ἀΥκ 
ἴο Μι. Ζίοι. δηὰ διἷ8 ῬΌΓΡΟδΒΟ 0 Ὀμ1]ὰ ἃ ἴθ6}}}9 
ἴοτ ἴι {Π6Γ0. 

γον. 1. Ου ἴ86 οἱκ τ ὅδγ, υἱς., ἔγοια (89 
ϑοκίπηϊηρ οὗ ΑΔγοπ᾿ 8 σοηδοογδίίοη. Τπαὶ μοὰ 
οσσαρὶοα θονο ἄδγπβ, δηὰ ἢἷ8 δηίγϑῃοθ ὕροὴ ἢΐ8 
οἴἶδιοο ΠΟῪ ἱπηπλθα αἰ ο}ν ζο]]ονγοὰ οὴ (86 ποχὶ ἀαΥ, 
9 Γὸ Ὀοΐπκ ΠΟ σδ8θ [0Γ ἀθ͵δν, Δη4 ΘΥ̓ΘΤΥ ΓοΘϑοῦ 
Μ Ὧν ἰμι6 ρῥγὶοδβίμῃοοοάα βῃουϊὰ ὉθΘ ἰῃ (μὸ δοίἱγθ 6 Χ- 
Θγοῖδο οὔ 118 ἀυ(Ἶ68 αὐ οὔο0θ. Ηἰἷδ ρῥγϊϑδιβοοὰ νβ8 
δὶ}}} δοιονμοαι ἱποῃῆοδίθ, ἤο. ὃ πδὰ γοὶ ἀΐθ- 
δμδγζθα ποῃθ οὗ ἰἰ8 ζὰᾳποίΐοηπ, δπὰ δαὰ ποὶ 6ἢ- 
Δοτοά ἰπίο ἐμ δδβῃοίσθδυυ. Τἷβ αὔοοὶβ ὑπὸ οἷἶιδ- 
Τϑοίοῦ οὔ {Π9 βδουϊβοθβ ργοδογὶ δε. Οοἡ ἰμὸ ὅγϑεί 
ἄδγ οὔ 16 ἤγβι τοῦ ὑπὸ ἱδοογωδοῖο δὰ Ὀθθῆ 
δοὶ πρ (Εσ. χὶ. 17), διὰ ἰμ9 Ῥαβδουοσ ν88 ἱκορὲ 
οὗ ἐμ9 ἐοατγίθθηϊ ἀδΥ (ΝΌα, ἰχ. 2, δ) ; (89 δον θΏ 
ἀδγπ᾽ οοηδοούδίϊοῃ οδηιθ ὈΘίΉΘΘΏ, δπαἃ ἰπ 6 γ0 ΓΘ6- 
τηδὶποα ἱμοτοΐοτο Ὀα. ἃ ἴον ἀδγ8 Ὀθίοτο ἐδ 6 ρΓ6- 
Ῥϑγαϊίοη ἔον ἐμ Ῥδϑβονοῦ, Ἧο ΠΑΥΘ πὸ ἀδίβ [ὉΓ 
ἀοιοτνπιϊαἰηρ ὑπ ΔΔΥ οὐ ἰμδὸ το κ. 8ὸ οἹᾶθσεδ 
οὗ ζετο] τὸ ΠΟῪ δυτηπιοηοθὰ Ὀθοδυθθ ΓΠΘῪ ΠΔΥΘ 
ἴο δοὲ οἰδοίδν ἴὰ ῥτγοδοηίίης ἰμ6 οἴἶδυίηρ8 [ὉΓ 
ἐμ Ρϑθορὶθ; Ὀπὶ ἀουέ}θ88 {8:9 Τ1888 οὗ (6 Ῥ600]9 
ὝΟΓΟ 4]80, 88 ἴΔΥ δΔ58 σοϊρῆϊ 6, τ ὶίη 65865 οὗἩ ἰδ 
Θηίσϑηοθ οὗ Αδοῦ Ὁροῦ τὰ οἵδοθ (τοῦ. ὅ, ΟΡ. 
τον. 24). 

γόον. 2. αἶεο ἴ8090.--Αδτοι ἷ8 ἰο {πγηἶ8ἢ} δὶδ 
οὐ νἱοιΐτ8 δὶ εἷβ οση ῬΓΟΡΟΡ σοϑδί. ΤῈ υἱοὶ 
ἴοξς (9 δίῃ οὔοσίηβ τῶϑ 0 ὃὉθ 6 ὈΌ81] ΟΣ], οἱ 

αυϊίο γουης δυ]]οοῖκ, δὰ ἰηΐενίον οὔδοτίπρ ἰο (πδὲ 
Ῥγοβονὶ θὰ ἴον 86 ἰ κῃ -Ῥγὶϑδὶ ἰὼ ἷν. 8. Εον ἐμὶ8 
υδυΐουβ ΓΘ ΒΟῚΒ ΒΥ Ὀ6θη Δδϑίρηῃθα: 88 ἐμαὶ 118 
ΔΒ Ὠοΐ 70. ΘΏΥ φρδυίουδν δἷη, αὶ Γ[ὉΓ ΖΘΏΘΓΡΔΙ 
β᾽ αὐ] 688 (Ῥο01]9 δηὰ οἐμογ8) ; μὲ ἐξ δὰ τοΐθ- 
ΤΟΠ66 ἰ0 Αδγοῦ δηὰ [890 ρΘ6Ο0Ρ]9᾽ Β βίῃ ἰπ ἐμ ροϊ 65 
οδἱἔ (ἔχ. ἀπαθ, τὴν Ἧ685 ἀοοϊχηοα ἰο χοιηϊηᾶ 
μὲπι δηὰ ἱβοὰ οὗ ἱϊ (Μαϊπιοπί 68, Ῥαϊσίοῖς, ΝΘ. 
ἀθ ἔγτὰ, δηὰ οἰ βθγ8); ἐδμδὲ (9 ζτϑδίϑνῃ βίῃ Οἵ σ- 
ἴηι 88 ὉπΘΟΘΑΒΑΓΥ͂, 88 Αδγοη δηὰ δἷ8 Β0η8 8ϑὰ 
Βρϑηΐ (86 τ ὴο]6 φρσγουίουβ τγϑοῖς πῃ βουύυΐοθδ οὗ 
δἰοποθοΐ δηὰ οὗὨ ΒοΙ 688; Ὀυῦ {89 ἸπΠοΥ6 ἷπ|- 
Ῥογίδην σϑϑβθοῦ 8 ὑπαὶ κχίγϑῃ ὈΥ Κα] ΐβοι, “" Νοί 
οΥθῃ ΟὨ ἰμ9 οἷ ἀδύὺ δβδὰ Αδγοπ᾿β αἀἰκη 
Σοδοβοὰ ἐδ [Ὰ}} ἱπάθρθπάθῃοθ δῃᾶ ρίοσΥ ; ἷξ 81}}} 
τοιηδἰ θὰ, ἰο 8 οοσίδϊπ ἄθβγθθ, ὑπάὰεν ἐμο σοπίγοὶ 
οὗ Μοβϑβ, γῖο ζᾷνθ δοτωτηϑηᾶβ (0 8 ὈΓΟΙΠΘΥ, 88 
ΒΘ δὰ γοοοϊνσγϑοὰ ἰμϑίὰ ἤγοῃ αοὰ. ἸὙπογοίοῦθ 
Αδύοὰθ ΜῸ8 ποὲ Ῥογιἰἰθὰ ἰο Ρδ85 Ὀογοπα ἰδ9 
οουτί; δΒ0 τἴγ88 ποῖ γοὶ αὐ) Β6α ἰο ΔΡῬΘΔΓ ἴῃ [89 
ἰτατπηοάϊαὶθ ργθβϑθῆοθ οὐὁἁἩ οὐ. Ι᾿ ἃ πνογὰ, (Π9 
ἱποποδίθηθϑα οὗ μἷ8 ῥυϊοδιμβοοὰ τψδβ τιδγιϑα ἱπ 
ἐμὸ νἱ οὐδ δπὰ ᾿ἰ8 γἰϊαδὶ. Α σϑ ἕοσ 8 Ὀυσηῖ 
οδοσίῃ.--- ΑὩΥ τηαῖο βϑονὶ βοΐ] δηΐτα8]ὶ τγᾶ8 8]- 
Ἰονϑὰ 7907. α Ὀυγηὶ οϑοτίη, θὰ ΒοΡΘ [89 τηοδβῖ 
᾿ωρτοβδῖνο κί πᾷ 6 ποί σμοδθα ἴον ἐδ 6 γϑᾶ808 }8ὲ 
εἶστεθ. Νο ρεδοϑ οδογίηρ 8 ρσεβϑουϊ θα ἴον (89 
Ρτίοβίβ, Ὀθοϑυθο μοῖρ ϑῆδγο ἰὼ (86 οἶεγίηκδ οἵ 
86 φϑορῖθ ψα8 αυΐϊΐα δου ἢ [0 80 8118} ἃ 6011- 
ῬΔΏΥ, δηἀ βυδηόοὰ ζον {88 δοπηπιοῦ ζοδδὶ αὐ 60π|-» 
τησηΐου τὶ Θοὰ. πὸ οτάον οὗ ἰδ οἴογίη ρβ, 
{80 δἷηῃ οὔοτί πα ταὶ, (89 ΡῬ6800 οἴἶενίη ἰαδί, ἢ88 
Ῥθδῃ ποίἰοοα ἴῃ ἔμ Ῥγονίουδ ΘΒ ρίου. 

γον. 8. Του ὅδ] αἀρθεδῖὶς.-- -ΜΜο808 ΠΟ 
ῬΆ8868 ΟΥ̓́Θ᾽ (0 ΑΑγοῦ ἰμ6 ἀαυὶν οἵ ἀϊγοοίϊπρ ἰδ9 
ῬΘΟΡΙΟ ἰπ (μοῖν βδου 3668 88 ἐμοῖσ δρροϊηἰθά δηὰ 
οοιδοογαιθαὰ πἰρῃ-ρτίοϑί. Ὑ0ὸ οδογίηρβ ἴον (}9 
ῬΘΟΡΪ6 δῖ: ἔγϑι, (6 δίῃ οὔδευίηρ, πο 8. ποὶ 
μδὶ φγοβϑογὶ υθὰ ὕον ἐμὸ δία οὔ ὑμὸ Ὑ8019 Ῥθ0}]0 
(ἰν. 14), θαι ἕον {89 δἷα οὗἉὨ 8 ῥυΐποθ (ἷν. 28), (89 
ΤΟΒΒΟῚ 0. ὙΒῚ6ἢ ΧΘΏΘΓΡΑΙΙΥ αίνοι ἰδ ὑμδί (Π18 νγὰ 8 
ποῖ ἴογ ἃ ρασίϊουϊαν βἰη, Ὀυΐ ΟὨΪΥ ἴῸΓ ΚΘΌΘΓΑΙ δἷπ- 
αϊηοδβα; Ὀαὶ ἱξ ϑοϑίὴβ δἰ ἰδαὲ ἰμἷθ βίη οἴἶδογίπῇᾷ 
Βιουϊὰ μὰν Ὀθθὼ σχοἀυοσοὰ ἰπ ΡῬγόροσί 0. 0 



18 ΣΕΥΤΙΤΙσΟΒ. 

Αδνοῦ᾽ 8, δηὰ ἴον ἐδ δδίηθ ζοδᾶοῃ. ϑεοομὰᾶ, (δ 
Ὀυγηί οδὔοτίης, το 88 ἰ0 σοὨδ᾽βὺ οὗἩ ἱψὸ τἱο- 
ἐἰπιθ, δὰ γοὶ γδ8 τῦοἢ 1688 (8 ΟὉ ΟΟΟΑΘΙΟὨΒ 
οἴ βρθοΐ8] βοϊοια εἰν (ΝΌΠπι. χχυϊϊ. 11, 27, οίς.). 
Τοϊγα, {μ6 Ρ6869 οἴονίηρ, ψ ΐο ἢ τα8 ᾽υ8ὲ Θηουχὰ 
ἴον [86 ΡυτΡροθο οὗ ἐπ ΒΥ α100]168] βδον βοΐ] ἴοαϑί, 
Ὀυὶ γοῖ ὑο0 58118}} ΓὉΓ ΔΩΥ͂ δοη δ᾽ ΘΓ Ὁ]9 ζοδι υἱγ 
ἴῃ τοῖν οΥ͂ (890 δΒοϊοίημ τηδηϊοδίδιΐοη ἐ0 00]1]0ὉὙ 
(τοτβ. 4, 6, 24). 

γεν. 6. Μοβοϑ, δ Ὀοίογθ, θα ]αΐ 8 δδὶ 8 ἴο 
Ὧο ἀοῃδ ἐμδὲ (ἢ (89 Ῥ6ΟΡΪΘ ΤΔῪ Ὀ6 πιο] χοπὲ 
Μἰίηοδδοθ. Ηθ δαῃοῦποθβ Ὀοΐογοθδηά (ἢ 6 δρ- 
Ῥόδῦϑῃοο οὔ ἰ)9 ΚΙΊΟΙΥ͂ οὗ ἴ89 ΟΞ (866 τοὺ. 
28), Βιοπίης (μὲ μ9 ἀϊὰ 4} (μῖ8 Ὁ δρροϊπηϊιαϊθαῖ, 
δηὰ τ δθῈ ἰΐ Δρροδγοᾶ 1 (8 658 }8λοὰ 815 )΄- 
ἈΒΟΡΙΥ ; δηὰ 8180 ὑδδὲ ἐ.:} Ῥϑορίϑ, ὈΥ͂ {8689 88- 
ΟΣ Β665, τα Κἢῦ Ὀ6 ΡΥΘΡΑγοα ἔον (818 δ οδἰδίϊὶ 0. 
“ΤῈὴ6 ογονῃ Οὐ (18 ὑγ}16 8] ὙΟΤΘὮΙΡ γμ885 ἴἰο ΘΟ βἰϑὲ 
ἷπ (8. Το- ὅδ ἴ89 ὩΟΒῸ ψΜ0}} ἄρρϑασ ἴο 
οι; δηὰ δγχαΐη, 1815 15 89 της τ ΒΟ ἴῃ 6 
ΤΟΝ δΒαῖδ οουμδη θᾶ ἰαὶ τὸ δβοιϊὰ ἀο, 
δ) (89 ΘΊΟΤΥ οὗ [86 Τιοτἃ 8.}8}} ἀῦῃϑδσ ἴο 
γου.᾽᾽ 1,Δῃ 6. 

γεν. 7. ὅο ποηῖο 186 δ]1ἴδσ.--- δύο ἰδ ΠΟῪ 
(0 Θῃηίορ ὕροῃ διἷδ8 οὔἶοο, δπὰ ἴοῦ ἐδ ὅτγβι ἰἶτ9 
8δεοοῃὰ (89 5009 οὗ (0 δἸίαν. ἈΔ44}:9 8 δἴο:ῃϑ- 
τοϑηϊ ἔοσ ᾿μΠ γ80]ΐ δ ἃ ἔοσ [89 ὈΘΟΡΙ]ο.---Τὴ δ 
ἦ5 ἀϊδιϊποὶ ἤγοπι (6 διοπθιηθῃΐ ἴογ {19 ῬΘΟρ]6 ἴῃ 
6 βδοσὶθοϑ οὗὨ ἐμβοὶν δίη οἴοτγίηρ, πιοηιοηϑὰ ἴῃ 
{89 ποχί οἴδυδο, δπά δηάδ ἰἰ8 οχρ᾽ δηδίΐοη ἰῃ ὑδαὶ 
κυ] Ὀτουκαῖ ὑροὰ (δ 6 ῬΘοΟρὶΘ ὈΥ ἰδ Βἷα οὗ ἰμ9 
δἰσδιρτίοδι (ἰν. 8). 80 Καοὶὶ τ! γ. Εον (818 
ἈΑδγοῦ Μὰ8 ἴο δἰοὴθ ἷπ τηδιὶ πρὶ ἷ8 οσσῃ δἰομο- 
τηοηΐ, δηὰ ἰδ θῃ δϊου διὰ (ο ΟΥΟΥ (ὉΓ ὑπο οσα 
βἰηβ. [Ι͂ηΧ0 ΒΑΥΒ, “106 δυδεοεαυοπὶ οοηϑηἀ 
ἰῃ τοζδσὰ ἰο ἰμ680 οὔδουϊηρβ δδ8 μἰ8 προτὶ : πὶ} 
ἷθ ὀθρϑοΐβὶ βδουτὶβδοϑθ Αδτοὺ βδβουϊὰ δίοῃϑ ἴογ 
.ἰπη8017 δηὰ ΤῸ ὑμ6 Ῥθορὶθ δδ 8 ὑδο]θ (Ὦ}1)), 

δαὶ πὰ ὑπο Ββδουὶβοθ οὗἨἩἨ ἐπ 6 δοῃρτορείΐοῃ, ἢ9 
ΒὨΟυ]α δἰομο ζ0Γ 680}} δ ]6 τοῖο Σ οὗ {86 σοῃ- 
ετεραιϊοι.᾽᾽ 

γόογε. 8-11. δύο ἢγβί οδοτβ κἷ8 οὐσσῃ βίη οἵ- 
ἴον, δῖ Β0ὴ8 δϑϑιίϑίϊπς πὶ ἴῃ ἰμο89 ἀυίΐ68 
Ἡ ἢ 10} ΤΟΓΘ ΔΙΘΙ ΔΓ 5 δδδίσηϑα (0 [86 [ΟΥ̓ (68. 
ΤΏ6 γἱίαα] ἰδ 86 βᾶπιθ δ (δὶ γον θὰ ἱπ οἱ. 
ἷν., ὀχοορί (δαὶ {89 Ὀ]οοὰ 18 ποὶ Ὀτουκχλῦ ἱπίο {86 
ΒαποιθδυΥ (ἰηίο Ὑδΐο Αὐτοῦ μαα ποὶ γοὶ 6ῃ- 
ἰογοα, ΘΟ. ΥΟ Ὁ. 28), ον (89 ΓΟΆΒΟΠΒ κἴγθη ὈὩ- 
ον τον. 2, Ὀυὶ (86 οθδὴἢ δπὰ μἰ4θ 8. πουϑσίῃθ- 
1088 Ὀυγτπὶ πἰτουΐ [86 ΟΡ 85 τοαυϊτοα ἱπ ἰν, 
11, 12, (Π9 νἱοίἑπι 158 δ] ἴῃ ΒΥ ΑΔΓΟΏ,---οὶ μον ὉῪ 
ἰτηβοὶ, οὐ ΌΥ 818 δδαϊβίδηί(θ,---(υοσ. 8) δϑ ἰὼ [89 
οἶδ οΓ εἰ σἢ -ῬΓΊΘΒ1}Υ δίῃ οὔονυίημ (ἷν.1, αἰεὶ πη (89 
Ὀ]οοὰ 8 ρυϊ νὰν Βἷθ δηχοῦ ἀροη ἰδ 6 οἴ 
ἐμ 8118} 88 ἴῃ 6886 οὗ [89 ΟἾΒΟΣ ΓΟΩΌΪΔΥ βίη οὔἶοσ- 
πρ8 (ἰν. 26, 80, 84). 

γογθ. 12-14. Το Ὀυγηΐ οδονίηρ ἴον Αδροι δηὰ 
δῖ ΒΟῦ8 ἯΔ88 οὔἶογϑα ἴπ (9 σοζυϊδῦ ὙΑΔΥ δοσοσὰ- 
ἴῃς ἰο {80 ογαέπαηοε οὗ ὁ... Αἴον Ὀοΐηρς αἰνιἀοὰ 
86 ρΐ6608 616 ῥγοβοηϊοα ἴο Αϑγοῃ, ὁ06 ὈΥ͂ 006, 
ΌΥ Β΄8 8005 ἰὁο Ὀ6 ἰαἰὰ ἀροῦ [86 δ].αν. Νο τηϑη- 
ἰἰοη ἰ8 τιδάθ οὗὨἨ δὰ οὈϊαιΐοα τὴῖι (8 βαουὶῆοο, 
οἰ ΠΡ Ὀοοδῦδο ἰΐ ἴθ ΒΌΡΡΟΒΘα 88 οὗἩὨ δου ΓΒΘ, ΟΥ 
6180 Ὀδσδι.86 ἰξ δοίι ἢ Μ2δ8 ποὶ Ὀγουρδί, (89 16 Ἐ 
οὔ Νυπι. χυ. 4 ποὺ Ββαυϊηρ γοὶ Ὀ6θη ρἴτθῃ. 

γεν. 1δ-2]1. ΤῈ Βδογίβοοβ ἔοτ ἰὴ Ῥ6ΟΡΪ9 ζοϊ- 
Ἰοῦγ ἴῃ (η6 586 ογάοῦ. ἴη γορϑγὰ ἰὁ 8]] [.} 6 ὑσθ- 
υἱοῦϑ οἴδογίηρα ἰζ ἰδ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ βαϊὰ ἐμαὶ Αδυοῦ 
δυγηΐ (ποθῶ ; (89 δδιὴθ ἐδίῃρ 18 8180 βδϊ ἃ (τοῦ. 20) 

οὔ ἐμ ρδγίβ οὗ (6 ροδοὺ οδογίηρ ἰμαΐὶ γγοτο 66- 
εἰηθα ἴον [6 δἰίαν, δηὰ 1ὲ 8 οἱϑασὶν ᾿πρ]1οὰ ἰπ 
τοκδνγὰ ἰο 1ὴ6 οὐδοῦβ ὈΥ ἐμ6 οχργοδαϑίοῃ 85 τἢ9 
Βχαῖ (γος. 16) ἰὼ γοραγὰ ἰο ἐμθ βίῃ οἴδοντίρ ; διὰ 
πῃ τοραγὰ ἰὁο (806 Ὀυγοΐ οἴἶεγίηα, Ὀοΐὰ ὈγΥ ἐδ9 
ϑίδιοιηθοὶ οὔ γον. 16, δὰ ὃν (6 τηϑπίΐο οὗ ἰδ 9 
Ὀυγηΐηρ οὔ πὸ δοοοιρδηγίης ΟὈϊδιΐοη ἴῃ Ὑ6Γ. 
17. Τθθ860 ψοῦθ 4}} ἱμογοίογο Ὀυσῃϑὰ δἱ ὅγϑὲ ὉΥ 
ἄγο εἰ ἀ]οὰ ὈΥ ογάϊ ΠΥ τεδδ. ἴΐ σουϊὰ, Βονν- 
ΟΥΘΡ, {Π8 ΒαΥὰ ἰδίζεπ ΤΏΔΩΥ ΒΟΏΓΒ ἰ0 ΘΟΏΒΌΣΩΘ 
(θῖ ἴὰ [089 οΥγἀϊ ΒΑΡῪ ἯΑΥ, δηῃὰ (δὲ τηΐγδοῖθ οὗ 
τοῦ. 24 γοίοσβ ἴο {πεῖν Ὀεΐηρ ἱπαιηθαϊδίον δ6οῖ- 
Βυπη)οα γ {19 ““ ὅτο ἔγοιι ὈσίογΘ (86 ΚΚΟΒΕΡ.᾽ ΤῸ 
ΧΧ., ΒοΘΥΟΥ, ἱπ υοσϑ. 18 δηὰ 17, ἱπβὶοδα οὗ 
δωεγηΐ Κη ἀ6Γ8 ζαϊά, διὰ (18 δϑοῖὴβϑ ἴὸ δτὸ ὈΘΘΏ 
ἴῃ {μθ πυϊπὰ οὗ ϑηᾳ6 τ ΒΘ 6 ΒΩ γΥγ8 ΑΔΤΟΝ 88 
Ἰαϊὰ 411} ἐμ) ρἴδϑοθϑθ τἱ χλ.  ὉΡΟοΩ (86 ΑἸίαν οὗ θατπὶ 
οἴὔονγίης, δηα ὈϊΪοαθϑϑὰ (28 Ρ60}]6 ἔγοιῃ {6 οογαϊοα 
Ῥοβἱιίου οΥ̓͂ (86 βίο ρ8 (εέΐεσε) οὗ (Π6 8]. ΤἘ86 
ΒδΔογίβος ἰ8 γοδαγ, {18 15 (80 ρατί οἵ ἐμ ὑγϑβεῖγ 
Ὀοὰγ ; δυὶ (89 ἅτα αυδὲ δοῦ9 ἤγοιῃ ἴμ0 [.08».᾽ 
[η τοξδγὰ ἴἰο (6 Ὀπτηΐηρς ἰηδίοδα οὗ οαἰϊΐης ἐμ 9 
β68ᾺῈ οὔπο βίῃ οδδγϊ ῃρ, 566 χ. 16-20. 

γεν. 17. ἘΠ0 Ὀυτηῖ δδοσ 8οο οὔ [89 σθοστι- 
πβ.- δε 0}}8 (86 ΓΟΖΌΪΑΙ τῃογηΐηρ βδοσῖθοο οὗ 
[89 ἰδ οδογθὰ ὈὉΥῪ Αδτγοῦ δῇοσ ἰ 6 ββου σ68 70 
ἱ δ6 17 δηὰ Ὀοίογο (8089 0 ἴ6 ῬΘ6ΟΡΪ6, θαὶ ποῖ 
ΟἰΒοΡ σ86 τηθηἰοηδα Ὀοσδυ86 ἰξ ψΜ͵ὰϑ οὗ ΘΟΌΣΒΟ ἢ 
Οὖε ἰδ ἰὲ ἰάθη θα) τι (μ6 ἸΔ Ὁ οὗ 86 Ὀυταὶ οἵ- 
[ετίης ἴου [86 Ρθορὶθ, 8ο ἐμδὶ (89 ᾿ῃοτηϊηρ Ββοσῖ- 
ὅσο ἰο Ὀ0 οὔεγοά ΕΥΟΥ δον 18 Βοσθ ἱηδυρυγαῖθα, 
δὲ ἰδ διχυθὰ ὉΥ Μυτγρθνῦ Τιθ ΤΌΣΟΥ Υἱοῦ 
806 18 {89 ἴΟΓ6 ῬΓΟΌΔΟΌΪΟ ὈΟΪΒ Ὀδοδῦθο ἰδ 6 ΟΥδον.- 
ἰης οὗ (6 πιογηΐηρβ βϑοσϊῆσο δὰ ΔἰΙΓΟΔαΥ Ὀδ6ἢ 
Ὀοσὰπ ὈΥ Μοβοβ (ἔχ. χ]. 29) ἀροι ἰ)6 ὅγδι ογϑο- 
ιἴοη οὗ 86 ἰδ ογηδοὶθ δηὰ Ὀεΐογο Αδγοπ᾿ 8 60η86- 
ογϑίίοηυ ; δῃα Ὀθοόϑυδο ἰδ6 ᾿διὺ οὗ ἰμἷ8 οἶετῖπ 
6 οὐ ἀθη γ ϑροῖϑα οὗὨ (ΥϑῪ. 8) 88 ἃ ρατὶ οὗ ἐδ9 
δροοὶδὶ Ὀυγηὶ οὔδογίηρς ἴον (πΠ 9 ΡὈΘ0}]6 οὐ (μὶ8 ο0- 
οδβίοῃ. 

γον. 22. 1 ποῦ ὸπρ δῖα δ8η88.---ἰπ ὑσχο- 
πουποΐηρ 8 Ὀϊοδδίηρ ὑροὴ δὰ ἱπάϊνί ἀπ] ἱΐ ν 88 
ΘυΒΙΟΙΏΔΡΥ [0 ἰΔΥ [86 δπὰβ ὕῥ}ρ08 ἷ8 εδαὰ (ὅδε. 
ΣΧΙΥ, 14, εἴς.) ; Ὀυὶ ἐμὲ Ὀοΐης ἱπιροϑϑῖ}]6 ἴῃ (6 
6886 Οὗ ἃ τυυ]ϊεϊίυἀο, 86 ουδίοη γῶ8 ἰοὸ Δ 189 
δδαπᾶβ, 88 25 8180 οἴῃ ἀοῃθ ἰπ Οὐβον ῬΓΘΥΘΓΒ, 
δηα ἐ}ι8 δυβίοτα 885 ὈΘΘῺ τηοδὲ ΒΟΥ ΡΌΪΟυΒΙΥ ρτ6- 
βουυρα ἴῃ 89 7ϑν 18 ὕυϑαρδδ ἰο {86 ρῥγεδοηὶ ἀδ γ. 
Ἡαπάϑ ται μοῦ (δὴ λαπα ἰ8 (ἢ 6 το γῸ ῬτΟΡΘΌΪθ τεδ - 
ἴῃ, δῃὰ ἰβ δἷθο δεοογσάδηϊ ψῖτ ὑμ6 9 6 :ϑὲ ἐγδαϊ- 
ιἰἰοπ. Νὸο δοπιδηὰ δε Ὀθοη ρίνϑη ἴογ (18 δοΐ, 
Ὀαιὲ ἰξ νγᾶβ ἃ πϑίυ δὶ ΒεοαΌΘ:66 Οὗ {86 δηΐτδποθ οὗ 
ΑἌγοῦ Ὅροι [ιΐ8 ΟΒΊ66, 8 ρατί οὔ τ ῖορβ 88 ἐὸ 
Ὁ1688 9 ῬΘΟρὶΘ ἴῃ ἰ)6 πϑ9 οὗ ἰδ9 ἴομν. ΤῸ 
Ὀϊοδοΐης νγα8 ργομουποορα νγγ81}0 Αδγοῦ βίοοὰ ὉΡΟῸΒᾺ 
186 οἰοναιοα 8]009 (ποὶ δίθρβ, Βχ. χσ. 26) οἵ 89 
Δία. [π ἰδ ζο]οπνίης πογάβ, ασθ ἄστει 
ἔτουι οὔοτίτιρ, τὸ μανὸ ἃ γί μον ουὐϊάθηοο πὲ 
{86 τὶ οἰ δὰ Ὀθοῃ δον Ἰδἰὰ ἀροῦ {δ 6 το. 

γεν. 28. σους ἰηἴο ἴ89 ᾿δΌΘΣΠδΟΙΟ --- 
ΜοΒθοΒ ΘὨ(ΟΥΒ, ποΐ 88 ῥτίοδί, Ὀαί ἐο δομιρ]οῖο 189 
ἑηϊιαἰΐου οΥ̓́ΑΔτοα ἰπίο Ηἷβ ἀα{168: ἴον ἰδ ἰδιίον 
μδὰ ποὶ γοὶ δηϊοσοὰ ἰδ9 βαποίυασυ. Μυο οὗ 
1η6 Ῥυίθδιυ ἀσίν, [86 Ὀυγπίπρα οὗ ἱποθῆδθ, (86 
ἰτἰ πιπιΐης οὗ {86 βαογϑα ἰδῆῖρβ, ἐπ ογἀογίρ οὗἩ [89 
βῃθν- το, δίο., γδϑ δογϑαΐίον 0 Ὅο τίτϊα 189 
ἱδθοτπδοῖθ, δηὰ ἴθ ψγῶθ ὨΘΟΟΘΒΒΑΥΥ ἰμΒαΐ Αδιοὰ 
Βου]ὰ 6 ὀχϑοῦγ ἰηϑίταοίοα ἴῃ 4}} 8.958 ταί 6 Υ8. 
Αοοογάϊης ἰο ἐ᾿Ἰ᾿ 6 Τανρυτ οὗ Ζοπαίμδῃ, ὑπ 6 νυϑηὶ 
ἴῃ ἰ0 ὈΓΔΥ ῸΣ {80 ῥτοϊαϊβοὰ πιδηϊζεδίδίΐοῃ οὗ ἴδ 9 
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ΕἾΟΥΥ οὗὨ (6 ΓΚΟΒῸ; δηὰ ἰξ ἰδ ποὶ τ] ἰκοὶγ ὑπαὶ 
πο ἵνο Ὀγοίμογβ, 89 οὔθ (9 Ἰοδου δηὰ Ἰατ κῖνοῦ 
οὔ ἰδτρωϑὶ, ΠΟῪ δηϊουίηρ (Π6 Β5ΠΟΙΠΔΡΥ ΤῸ (Π0 δδὲ 
ἐἰπιο, δηὰ ὑπ οἶμον ἴ86 ἀρροϊηϊοα ΒἰρΒ-ργὶθϑὶ 
ὨΟ δηἰογίης ἴον [86 ὅτεί (ἴτη6, βου] (μ 68 ΒΑΥ͂Θ 

Ὠαϊϊοὰ ἴῃ 80] πλ ΡΥΔΥΟΡ 70. Θοἀ᾽ 5 Ὀ]οβϑίπρ ὑΡοῦ 
{89 ρϑορὶθ. Οα (δοὶν τείπγῃ, ΜΟοΒβο8β Ἰαυίπς ἀοῦῃ 
Βΐθ ἐθηηροΟΥΔΥῪ ῬυϊοϑυΥ ἔμππσιίοηθ, δὰ ἀδγοῦ 
ἰδκίης ἊΡ ἰδ ρογιηδπθῃηΐ οἴδοο, Ἰοἰμιὶν Ὀϊοϑδοὰ 
ἴδ6 Ρ6ϑορ]θ. (Οοπρ. 2 ΟἌγο. Υἱ. 8). [ῖὰὼ Ναιηῦ. 
υἱ. 241-26 ἰθ ρτοβογϊ Ὀθ4 ὑπ6 οχϑοὶ ότι οὔ ρυ 8 }γ 
Ὀοποάϊοιίοα υϑοὰ ΘΥῸΥ αὐποσ τασὰβ: Ὀυὺ ὑπ 60 9 18 

ΒΟ ονἱάθησο ὑμδὶ {μῖ8 [ὍΤΙ ἯῶῺ28 ΠΟῪ οι ρὶογθά, 
Ομθ ἰγβαϊιϊοι τπαῖκοα {86 ἕοτγμι ᾿ἰκο ἐμαὶ οὗ Ρβ. χο. 
17; 16 Τατχαπιβ οὗἨ Ζοπαίβδη δὰ “θγυϑα]θαι 
εἶνο ἰμ9 [0] οί : “ΤΗὸ ἤἥπογά οὗ (9 ΚΟΒΡ στο- 
οοἶἷνο γοῦν οἴξεγίηρς τῖϊι κοοὰ ρΡ᾽θαϑαγο, δῃὰ πλοῦ 
Ηὸ ογνοσίοοὶς δηὰ ρδγάοῃ γουγ δ8[π8.᾽} 
Απᾶ ἴδο κἴοιν οὗ ἴ89 Τιοσᾶἃ ἀρρϑασχϑά.--- 

Τ. 8 18 δοιηοί! 168 σοπδὶ ἀοτϑαὰ 88 ἱποϊυ θά ἰὴ (89 
γε οὔ (6 Το] πὶ τοῦβο, θα  ΤΏΟΓΘ ΦΘΌΘΓΑΙ ΝΥ 
Δ τΠΟΓΘ ΡΓΟΘΔΌΪ 8 Ἰοοκθα ὑροπ 88 βοῖηθ ρὶο- 
τίουδ τηδοϊοδιδιΐοι ἰὼ ἰθ6 οἰουὰ ὙὨϊοὴ σογογϑὰ 
ἐδ ἰδοογηδοῖο (οορ. ΒΚχ. χ]. 84, 8δ), οὖὖν οἵ 
ὙΓΒῖοῖ σατλο ἔτ (09 ὅτθ. 80 1Δηκο. 

Ψψον. 24, ῬΏΘΥΘ ΟΘΏ16 ἃ ἢτο.---ϑἰ τὰ ΠἸΔΙΪῪ τγ85 
ἐδ 9 Ὠἰνίηθ δρργοδαίίου οὗ βδουὶ 968 ΒΟΥ ϑγ δὶ {Ἶπ168 
ΟΧΡΓΟδϑθα ἰπ αἴϊον δᾷο8, ἰῃ {86 ὅγτο ἔγοπι {89 γοοὶς 
οοπδαπιίηρς Θἰάἀθου᾿ 8 βδογῖθοθ:; ἴἰὰ ἰμὸ ὅγο πῃ ΐοὶ 
611 ἀροπ [Π9 ϑδόγιδοϑ οἵ ΒΙ δ (1 Κίηρϑβ χυὶὶ!. 
88); ἰῃ [80 ϑῦβπον [0 ὈαΥϊὰ 8 ῬΥΆΥΟΥ δἰ [}9 
ἐτοδδίης ἤοον οὗ Οτηδη ὉΥ το ἤγουι θαύθῃ ὕὉΡ00 
δἷθ αἰίϊν (1 σιν. χχὶ. 26); δαὰ ἱπ ἰμὸ 1ἰκὸ ὅγο 
δοηδαπιίης δ 6 δαογί 608 δἱ βοϊοπιου Β ἀϑάϊςδιΐοι 
οὔ 86 ἰθρὶο (2 ΟἿ ν. υἱΐ. 1). Ασοοναΐηρ ἰο 9 ν- 
ἐδ ἰγδαϊιίοπ ἰδ ὅγτο ἐδυβ κἰηἀ]οἀ νγῶ8β ἱκορί νοῦ 
Ὀαυγηΐης (ΒΟΟΣ ὉΥ Ὠδίυγαὶ ΟΥ Βυρογηαίαγαὶ 
ΤἸωθ8η8, ἰ6 Βαΐα αἰ 60) απ} [86 ἰθρ]0 ντ88 
Βαϊ; ἰπ6 δχαΐη κἰηἀϊ]οὰ ἴῃ 180 Β8πι6ὸ ΤΔΥ, ἱἰΐ 
οοπέϊηαοά ἰο ὈυὰΓα τ1}} (86 τοΐϊχζη οὔ Μαμπδϑϑοῖ. 
Βυι ἰἴἰ 158 ἰο Ὀ6 τοπιοι! Ὀοτοα ἰμδὲ ἴπ9 ὅτο γἃ8 ποΐ 
ΠΟῪ ὅτϑι κἰπά]οα ὑροῦ (89 αἰίδν, Ὀυὶ Βαὰ ΔΙγοδαν 
Ὅοθη Ὀυγηΐηρς ἔπογ6 ποῦ ἴδῃ ἃ σψοοῖ. Ηον- 
ΦΥΟΡ (Ὁ Ὑ ̓ΒοΥϑίοτο ἰὑ ΟΧρσθδϑοα ἐπ Ὀίνίηθ δΡ- 
Ῥτοθαδιίοηυ, δῃὰ ὨΟΎΘΥΘΡ ΓΘΑΒΟΘΔΌΪΤ [6 [8.86]- 
ιο8 ταὶ τῖϑ ἰο ρογροίυδίθ δυο ἃ ἤγϑ, {Π 96 
ἰδ γοί, 418 οὶ! ᾿υδβι}]γΥ γϑιμδῦῖθ, Ὧ0 ΒΠΔΙΟΡῪ Ὀθ- 
ἔμθϑῦ {|}}8 δηὰ (88 Ἰεχοηᾶβ οἵ (80 οδί θα δϑουϊ 
δίίαν ἤτγοα κἰπἀϊοὰ ὉῚ ἰμ9 χοάβ ὑἐμβοπιβεῖγθθ. 66 
86 τοίογθῃσοϑ ἰὼ Κηοῦοϊὶ : ϑοτν. αὐ (η. 12, 200 ; 
Βοϊίη. δ, 28: Ῥδυδβδη. ὅ, 27, ἃ; ϑυοίοη. 71ὁ. 14; 
Ατϑαϊ. Ματο. 23, 6, 84. [ἐ 15. ρῬοϑββί Ὁ] 9 ἰμαΐ (18 
σοαιΐηρ ἔοτὶ οὗ (80 ὅτ ὩΔΥ Βατο διδὰ α ἔτ ον 
οὈ͵οεοῖ. ἴη (Π6 Ῥαπίοϊδιϊο ῬὨΪἸοΒορἾ68 οὗὁὨ [89 
Εβαβί, ἦτο 88 γοργά θα δ8 ὑπὸ ὉΠ Υοσϑαὶ ρυϊ ποὶ ]Θ 
οΥ̓́(Πο Οοϑιηοβ, Δῃὰ 88 ἱῃβογοηῖ ἴῃ 811 ὑδβιηρϑ. [ἰ 
ἦδ ποὶ ᾿ΠἸκοῖγ ἐμαὶ (89 ΙδΓδο] 198, δὲ (ἢ }8 ϑίδρο οἵ 
(εῖὶν ἰδίοτγ, ποῦθ Ὀτουρδὶ ἰηΐο σοηίΐδοί πὶ ἢ 
(16 ΡΒ᾿ΟΒΟΡΆΥ ; Ὀυὲ ὉΥ (18 δοί (Π6Υ͂ πτότὸ ἰδυρῆὶ 
ἐμαὶ ἤτο ἰἰ86}7 ψγὋ8 δοιῃὺ ὕγοια 89 ΟΕ, δπὰ το γὸ 
(8 συανάδα Ὀοΐογοιαημὰ δραΐηϑί ἰμ 680 Ῥϑηΐθ- 
(δοϊδεϊο ηοϊίοηθ, τι δῖοι δἱ ἃ ἰδίου: ρεοτίοἀ ὑπο Ὺ 
τοῦοἱ ΘησΟΌΏ(ΘΕ. 

Οοπδαμπιθοᾶ πρΡοΣ ἴδ αἰϊδσ ἴ86 Ὀυτηῖ οἵ- 
οτῖπα δη ἃ ἴ89 ζδῖ.---ῬαϊΓΙοῖκς ἀτριθ8 (παι (818 
τουδὶ το Ὀ66 αἱ (6 ἐΐηπηο οὗ {ἢ 6 ονθηΐηρ βδοτὶ- 
Ὅοθ, δὲ στ ΐσὴ ἰἰτηθ 8180 6 ΒῃΒΟΝΘ ἰμδὲ 4}} 180 
ΟἾΒΘΥ ἰῃδίδῃοο8 οὗἉ ὅγο ἔγοτῃ Βϑαυθη ὍΡΟΣ (86 Β8- 
ανὶῆδο ῬΤΟΌΔΌΪ οσουτγοά, δηὰ {πδὶ (86 Ὀυγηΐ 
οὔογίης οορδυμηθοὰ γ808 ὑπ Ἰδι Ὁ οὗ ἰῃ0 οὐθηΐης 

βοογίδοο. Βιῳ (δ9 ῬὈΡδδοοΐοαγ, 80 Ῥαγϊ οὗ- 
ἔοσίμπα δᾶ ἴδ ἔαϊ, δϑοπιβ Ὁπτι ἰδ ΚΘΌΪΥ ἰο 
Ροΐπὶ τὸ {86 Ὀυτπὶ οἴονίης ἴογ (μ 6 ΡΘ0Ρ]9 δπὰ {ἢ9 
ἴδιϊ οἴ ἴ89 Ρεδοθ ΟἸϑυϊς; δΙγοδαν Ὀστγηΐηρ ὑροῦ 
89 δ'ίαυύ. ΠῚ [6 οΥοπίης βδογὶῆοθ ἴΠ6γ0 ΤἯ88 
πὸ οὔοτίης οὗὨ ἰδὲ δρδυὶ ἔγοπι (Π6 Ἰδιμ 1156}. 
ΤΏΘΥ δβΒουιθᾶ ἴῃ ποπάον, ἐμδικβρίνίης δπὰ 

Ῥτγαΐβθ, διὰ 7911 οἱ ἔμβϑὶσ ἔβοϑβ (0 ψογβαΐρ τινὰ 
ογία! αν 88 ἴῃ 2 ΟἸ γοη. τἱΐ. 8. 
Το ντίοννδ οὗ ϑηχο ροὴ ἰδὶθ ΥΟΓΒΘ ΔΓΘ 6Χ- 

Ῥτοβδοά ἰὴ ἴπ0 ζοἰϊονίπς οχίγαοι : "“Αηὰ πον 
δ6οπιοδ ΕἾγΘ ἔγοιῃ 89 [ογά, (δαὶ 18, 811}} ουν οὗὨἉ 1} 
᾿ὈΘΓΏ 8019 οὗ (μ6 Οονθηδηὶ, δῃὰ ὈΪᾶσθθ προ [ἢ 9 
ΔΙ1ΔΥ δηὰ σοηϑαπιο8 ἰμ6 οὔογίης. 8.0 βρϑὰκβ8 (89 
Ρυγϊαἰῖνθ οηογζοῖίο {δι ι, ἰὰ πὰ ϊσῆ [86 πηϑάϊυτα 
οὔ (89 ὈΙνίημθ ορογαϊίου το 68 180] ἰὰ (86 ορο- 
ταϊϊοη οὗ ἀοὰ. [ 18 {μ6 οδββθῃιίδὶ ἐμίηρς ἰπ (89 
Εἰ ΟΥΘΡΟὮ 64), 6 γ] ἔδιι πδὶ ΘΥΟΥῪ τηθάϊυτῃ 
ϑιιουϊὰ Ὀ0 δαρροδοὰ ἰο Ὀ6 ἅγαγ. Ἠδῆσθ ἰθ ἰῃ9 
βϑίοηϑ οὔ ἐδο ὅτγϑί ἰ8Ὁ]685 οἴ {86 ]8δὲὃ'ὉῪ79 δηὰ ἰμ6 ἰπητη6- 
ἀϊδὶθ της οὗ αοα ; δηὰ νὸ δοῖβδ οἢ (μ) ρα ἢ 
οὗ ῥσίθβι υ ἰσϑαϊίοα ἄοπη ἰο ἰΠ6 Εδϑίθρ ἔγο ἴῃ 
186 Οπατοῖ οὗ (89 ΗΟἿΥ βορυ θῦγο δἱ 7 ταδί ϑηι. 
ὁπ 6 οἰβοὸν Ββαῃᾷᾶ, 86 πηράϊμπι ἰδ οὐουγιμίης ἰῸ 
[6 οτγίἴο8], πορϑαιῖνο, Ἀἰίοτγαὶ ὕδὶιἢ : ον ἰἰ, [80 
τηδίϊον 8 ἰοζοπὰ. Βυὶ ἐπ Ὀυταἰ(ἶνο, τοὶ ρου βὶγ- 
ἡποϊ θὰ ΡῬδθορΊο, ΒβΒαῪ ἱπ (86 δ ἱπίηρς ἤχιγοθ οὗ 
Μοβθθ δὰ Αδγοῦ, ἮδΟ δδίὴθ Ὀὑϑοὶς οαἱ οὗ (ἢ9 
ϑαποίθαεΥ, δηὰ ἰὴ {10 δα ΐης ὕΡ οὗ {μ6 5δοτὶ- 
οἶδ] ὅτο, (89 σίουυ οὗ (89 ογὰ τ Βοδθ0 Βρρθῶγαποθ 
ἔγοιι ἴ86 ΗοἿΥ οὗ Ηο0]1ὁ5 Μοδοβ δὰ Αδγοη δὰ 
Ὀθϑουρῆϊ. Τὺ νψ88 (πο ὅτι Εἰ Πλπς ὉΡ οὗ ἰΒ6 Βἰ ΚὨΠΪΥ 
δβἰχυϊδοδηΐ ὅτο ἤδιο ἴω ἱποὶρ πουβηΐρ, ὙὮ089 
ἔγρίσδὶ ργοδρχυταιίοη δϑιουϊὰ ὃθ ζι]Δ)16ἀ ἴῃ 189 
αἰοπίης δοτΥ ορογαιϊίϊου οὐδῦ ἐἢ 9 ΟΥ0588 οὗ ΟΓἰθῖ, 
8δηἀ---ποὲ ἐγ κῃ 6η64--- Ὁ ἸΟΥΟΟΒΙΥ, 411 [86 Ρθ0- 
ΡΪΘ ζ611 ὁπ ὑμοῖν ἔδοϑϑβ." 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ, 

Ι, Ι Ααγομ δ βίη οδονίης [0Γ Βἰ πι80 1 δηᾶ Ηἷβ 
ΒΟΏΒ, ἰπιη οὐ δ ο  Υ δὴ 8 δοπβοογαίΐος, δηᾶ 85 
μΐν γϑβέ ῥυίθθι δοί, 15 βῃοννῃ τηοϑὶ βιυγὶ ΚΙΏ ΡΥ 
(89 ἱπρογίθοιΐουῃ οὗ πὸ 1ΘΥ 1081] ῥτνίοϑί οοά. 
“Τηϊ8 οἶον γ͵ὰϑ ῬΓΟΌΘΔΟΌΪ τοχαγαάθὰ ποὶ 80 
Το 8 δου ῆοο [0 8 ονγῃ δοίιαὶ βίῃ8, 88 ἃ (γ- 
Ῥίοαὶ δοκποπ]οακηχοηὶ οὗ 15 βίη} Ὡδίυγο δηὰ 
οὗἉ ἰδ ἑαίυτο ἀαΐν ἰοὸ ΟΠΥ 70. 818 οὐ δ'η8 δηὰ 
{π|ο86 οὗ (0)}9 ῬΘορ θ᾽" (ΟἸ]δνῖς). ““ΤῊθ [δ χη δ κοί ἢ 
τ 65 δἰ -Ῥυὶοθίβ τ σα ΠαΥΘ ἱπδγπιῖγ ; Ὀυΐ (Ὠ9 
ψογὰ οὗ 6 οδίδ, ψδὶο δ γ͵δ8 δίῃοα (δ Ἰανν, 
τηλίκοι ἃ (ἢ βοπ, ν͵ῃὼὺ ἰδ σοπϑοογδαίθαὰ ζοόογουον-.. 
τηογο.᾽᾿ Ἠοῦ. νἱΐ. 28. 

11. Γ{ιδὲϑ να ἴσο οὔ (ἢ 6 δ᾽ χἢ -ὈΥΐθϑί, ἃ γονίἰογὶ, 
ϊ νγδϑ ἰγὺθ οἵ 4}1] οἰ ποῦ Ῥσουϊαιοῃδ οὗ ἰἢθ [ωοΥἱι1- 
οοἱ ἰασσ. “1, δοσοτάϊης ἰο (μ͵8, ΟΥ̓́Θ ΔΙΙΟΡ (ἢ 
τηϑηἷ 014 οχρίαιΐοη δηα σοηβοογαιΐοη ν᾽ ἢ σ ἢ ΑΆΓΟΣ 
δὰ γοοοϊνεὰ ἐπβγουρὰ Μοβεβ ἀυγίηρ 106 ΒοΎθῃ 
ἄδγβ, ἴθ δά 581:1}} ἰο δῖον ὉΡΟῺ 18 ΒΟΣΥΪΟΘ ἡ] ἢ 
8 δἷῃ οδονίης δηὰ ἃ Ὀιτηὶ οἴδενίηρ, (ἷ5 ἴδοι 
οἵαν βοποά [πδὲ (0 οδοτί ἢ ρΒ οἵ {86 Ἰὰτν οου]ὰ 
ποῖ. Θδατο ρογίθοιίοη (Η οὗ. χ. 1 844ᾳ.}.᾽" ΚοΙ]. 

Π|. Τὴ σοτητπο ΑΥΥ Ὅροη (ἢ 8 σπαρίον Ὀγίηβ- 
ἱπαᾳ ουαὐ ἰἰ9 ἀοοίνί αὶ δἰ χηϊοδσο, 8 ἰο Ὀ9 ζοιπὰ 
ΒΡ οί ἰπ (86 Ερ. ἰοὸ ἰδο Ηοῦ. ΑΒ Οἱδβονρ 
Ῥοϊπὶδ δγθ ἐμβόγο Ὀγουκἣξ οἂἱ βυτ  Κἰ ρΥ, 80 18 (88: 
““Αηὰ πο Ὡδϑη ἰδίκοι  ὑμΐ8 ΒΟΏΟΥ πηῖο ἈΪπι86] , 
Ῥυΐ δὸ ἐμαὶ ἰΒ οαἸ]οὰ οὔ αοἄ, 45 γα8 ἄδσοῆ. 80 
680 Ομ νὶδὶ ρ]ογ ὅς ηοὶ Ηϊ 561 ἰο Ὀ6 ιϑδὰο δὴ 
ΙΒ ργῖοϑὶ,᾿ ΗθΌ. ν. 4, ὅ. 



80 ΓΕΥΙΤΙΟΌΗ. 

1Υ. [ἡ (89 δρροἰϊπέμηιϑηϊ; ἴῃ (9 σοπδθοτδίίοη, 
δηιν ἴῃ (9 οπίτϑησο οὗἠἨ Αβγοόοῃ ὍΡΟΣ ἷβ οἰἶδοαῖα! 
ἀυιῖ68, ἷ8 τπιοαϊδίονί δὶ ἔπαοιϊ 008 ΔΓΘ ΘΥΘΤῪ ΘΓ 6 
αἰδιϊποιγ τοσοχηϊζοά. Τὰ 8 (ἢ6 ὨΘΟΘΒΘΙ(Υ 86. 
ἴογι οἵ α Μίοἀίαίον Ὀοίνοσθη αοα δηά τη, δπὰ 
88 αἰθιϊ ποῖ! Υ 88 1768 Ῥοϑδὶ Ὁ]6 ὉΠᾺ6Ρ 8 ἰὙ0168] 808- 
ἰ6πὶ ἰ8 ἑογοϑδιονοά ἴ[Π6 οΒσα οὗ Ηἰπὶ τὸ σδιμθ 
ἐο δ0 Πη83᾿8 γι τηοαϊδίον τὶ αο. . 

Υ. ἴῃ ΘΥΘΓῪ ΡοΟΘδ᾽Ὁ]9 ΨΔΥ͂, ὈΥ̓ ἀγοδ88, ὈΥ 8Δ0]υ- 
ἰἴοηθ, ΟΥ̓ ἰμβοΥΙρ ΙΟ.Β ΟὨἡ ΑΑΔΓΟΠ Β ἴγοηι]οί, ὉΥ͂ 
ναγίοά βαδογθοθα, 86 ποσοβδιιυ οὗὨ δο]ΐαθϑθ ἴῃ 
Τιλ}᾽8 ΔΡΡιοδοῖ ἰ0 αοἀ ͵ἰ8 ἀθοϊατθά. Υοὶ {μὶ8 
δου ὰ ΟὨΪΥ͂ Ὀ6 ἰγρίσα!Υ δἰἰδϊποὰ ὉΥ βἰ πέαϊ τα. 
ΨΟΡΥ Ρ]δίεΥ ὑἱμογδίοτο ἀϊὰ Αδγοὴ δπὰ κἷβ οδῖοϑ 
Ῥοΐαι ἰογναγὰ ἰο ἰμαί βορὰ οἴ 9 ποδῃ ὙΠῸ 
βιιουϊὰ Ὀγαΐδο (86 θοτΡ 8 ῃθδὰ, δῃὰ οὐίδίη (ἢ 9 
04] Υἱοίουνῦ ἰῃ τδὴ᾽ 8 ἰοῦ δίτυρρσίο σι (π9 
ῬονΟΣ οἵ οΥἹ]]. 

ΥΙ. [ (9 οτάον οὗ ἐμ οὔδογίρΒ οὗ ἄδγοι Ὀοϊἢ 
ἴον εἰ τη 8617 δηὰ (86 ρθοόρ]ο ἰ8 οἰϑδυιῖν ἐχργυοββοὰ 
{86 ΟΥ̓ΔΟΤ οὗ 186 8ῖ0 05 οὗὁἩ ΔΡΡΓΟΔΟΙ ἰο αοἀ ; ἔτϑί, 
(6 ογαίγθποθϑ οὗ δίη, ἰδ" ἰδ δοπβθογδίϊοῦ 
ΘΟ οἰ ΕἸ Υ ἰο Θοᾶ, ὡπὰ αδἵϊον (δ ῖ58 οοπιπι ὁ 
ὙΠ Ηΐω, δὰ Ὀϊοβϑίηρς ἔγοῦι Η πη. 

ἩἨΟΜΙΙΈΕΤΙΓΘΑΙ͂, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΙΟΑΙ, 

Μοβοβ, ἱπ6 ματοαὶ Ἰοδάορ δηὰ ᾿ἴδνν- αἶνον οὗὨ [5- 
ΤΟΙ, γοιΐγοδ ὕγουι ἈΪ8 ὑἰθ ΡΟΥΆΤΥ ὈΓΊΟΒΟΪΥ {1 6- 
ἰἰοηβ, δὰ ἀοἰΐνοτβ ἐπ θπὶ ΟΥ̓ΘΟΡ (0 Αδύοὴ πίἰϊπουΐ 
ἃ ὐτῦτγ, σοπίθηΐ ἰὸ 7014] (Π6 Ὀϊνίηο ψι}}. 500 

δθ0 ῃιἶϑί ἀοόγοδδο τ 8116 δἷ8 Μαβίοῦ ἱποροδεοὰ 
(ηο. 111. 80). Μοδοβ ἀϊὰ ποῖ βοοῖκ ἰ0 τοίβδίῃ δὴ 
ΟΠοΘ ἰο ψϊοῖ αοἀ μαὰ ποῖ οδ) θὰ δἶτη, ὁ0πΠ)Ρ. 
Νυαι. χυϊ.; Αοίβ χίὶχ. 18.1δ;, Ηοῦ. ν. 4: Ζ2υάε 1]. 

ΤῊθ “ ΟΊΟΣΥ οὔ δ Κοβὺ᾿᾿ δρροδγοά, διὰ ν8 
450 πιδηϊίθϑιθα ἰῃ ϑβο]οτοπ᾽ Β ἰθιηρ]8 ; {86 δβοοοπὰ 
ἰθ 019 τγὰϑ Ἡϊιμουΐ ἰΐ, δηὰ γοῖ ἰὕ τγ88 ῥτοιιϊβοὰ 
(Βας. ἰἱ. 9) ἰδδὲ (9 ρἴογυ οἵ {μὸ Ἰαδίίθν ἰθῃρὶο 
βου ϊἁ ὉΘ ζτοδίοῦ ἐμδῃ οὗἩ ἰμ6 ἴΌγηεσ. ΤὨΐβ 28 
{018} 16ὁὰ ψθὰ Ηθ τοδὸ ΟἿΟΣΥ γ͵δβ “88 οὗ ἰδ6 
ΟἾΪγ Βοροίίοαυ οὗ ἐμὸ Βδίδον᾽᾿ ἀρρεδγοὰ ἴῃ Βΐδ 
ἰθρὶθ. Απὰ δρδΐη, αἴϊον ἰμ9 δοῃβοογαίίου οὗ 
(89 ἀτοαὶ Ηἰκἢ-Ῥγίθδί οὴ Οδίναγυ, δηὰ Ηἰβ δ- 
ἴγϑησο ὉΥ Ηΐα δϑοθηβίοῃ ἱπίο (86 [γι Βδῃ οἰ ΠΘΥΎ, 
{86 κἴοτυ οὔτ ογὰ 88 τηδηϊζοϑιεὰ αἱ Ῥοηίο- 
οοϑί. ΟΡ θ ποσίι. 

48 Αδζοῦ δοσ (89 βδοσὶ ὅθε Ὀϊοδθαᾶ ἐμι6 Ῥθ0}]9 
Ῥοΐοτο δῃηϊουίηρ ἰμ6 βαποίυδ τυ ; 80 ΟἸτΊβὶ, δον 
Ηΐδ8 βδογίσο Ὁροὰ {μὸ ογοββ, Ὀϊοββεὰ Ηΐδ ἀϊδβοῖ- 
ΡῬΪ68 (κθ χχίγ. 60) Ὀδέογο ραββίης ἴηΐο (μ6 
ἈΘΑΥ͂ΘΗΒ ἰ0 σοί πυθ ὑπ 670 ΟΌΣ Ῥχίθδύ δηὰ [πί6τ- 
960550} ΟΓΟΥΘΥΙΏΟΤΘ. 

ΤῊσ ΟἸΟΥΥ δρροδγοὰ δηὰ ἐδ ἦσο οδῦ ζστί ἢ 
αὔον ἴθ οοπβοογαίΐοῃ οὗ 86 δἰ ζῇ - σοὶ, δηὰ 
αὐίον ἈΪβ βδογίβδοθ, διὰ αὐεγ 6 μδὰ δπίογοὰ ἰδ 
ΒΒΠΟΓΌΔΤΥ ; ΘΥ̓́ΘΏ 48 (86 το οἵ Ῥοηῃίθοοβὶ ΘΑΣθ 
δἴιογ ΟἸὨσίβι᾽ 8 δουβοογδίϊοα ἱῃ Ηἰἱδ βδοῦίῆοο οἵ 
Ηϊϑοϊζ, δηὰ δον Ηο δὰ ραββοὰ ἰηΐο (86 Βθδ- 
γὙθΏ8. Απὰ 88 ἰδ9 το ἱῃ [86 ἰδ ΌΘΓΠ80}9 δμοπνοὰ 
(86 Ὀϊνίηθ δρργοῦδαδίϊου οὗ (Βὸ [ΟΥ̓ 68] θγδίομι, 
80 ἐπιδὶ οὗ Ῥϑηϊθοοϑὶ ὀχργοβδοὰ ΗΪΐ8 ζοοὰ ρ] 68 δα 

Φοδη ἰδμο Βεριἑδὶ ἑοαμὰ δἷβ 70γ ζ0]8)1]οἃ ἴῃ ἰδδι  ἰπ ἰμ6 Ομ τ διΐδη. 

ΤΗΙΗΌ ΞΕΟΤΙΟΝ. 

)ο δὲ δῃᾶ ἴδ Ῥυαπίδμιηιοαϊ οὗ Μ αδαῦ δᾶ ΑΌΐΒα, τυ τ Τηδισποῖίίοσδ ἔου θᾶ ΠΡΟΣ 
ἴδδαῖ Βνϑηῖ. 

Ομάρεεε ΣΧ. 1--20. 

1 ΑΝ Νιαάδὺ δηά Ανίδυ, (οἷ Βοη8 οὗ Αδγοη, ἰοοῖκ οἱὑπμοῦ οὐἁ [μϑῦλ ΐ8 σϑηβοσ, δπὰ 
Ρυὺ ἤτο ὑβογοίῃ," δῃὰ ρυΐ ἱποθηβθ ἐμβογθοῃ,᾽ δηά οἥδγθά βίγδῃρο ἔγθ Ὀδέογο {86 0}, 

2 ψῃϊοῆ 6 οομμμδηάρα ἔθη πού. Απά ἔδογο ποηΐ ουἱ γα ἴγοιη ἴἢ6 [,0ῈΡ, διἀ 
8 ἀογουγοά ἴποηι, δὰ {Π6Υ αἰοὰ Ὀοΐοστθ ἴὩ9 10ΕΡ. Τῆθη Νίοβοβ βαϊὰ υηΐοὸ Αβοῃ, 
ΤῊ 8 ὦ ἐξ ὑπαὶ 86 [ΒΡ Βρδῖο, βαγίηρ, 1 ψ1}] Ὀ6 βαῃοι θα ἴῃ {ποιὰ {Π8ὲ οοπιθ ηἰρἃ 

4 τηρ, διὰ Ὀαίοτο 811 {Π6 ῬΘΟρ]6 1 νὶ}} 06 ρ]ογτι βοᾷ, Απᾶ Αδγοὴ με]ὰ μΐβ ρβϑοδ. ἀπά 
οβεβ οδ]]6ἃ Μίβιδεὶ δῃὰ ΕἸΖαρηδῃ, (6 80η8 οὗ 1226] [86 ὑπο]6 οὗὁἨὨ Αδτγοῃ, διά 
βαϊά απο ἔμδπι, Οὐπλ6 ΠΘϑΓ, ΘΔΥΓΥ͂ ὙΟῸΓ ΓΘ γθη ἔγοια δοίοσο (ἢ βαποίυδτγυ ουἱ οἵ 

δ {Π6 σδι!:ῃρ. 80 ὑπο Ὺ πϑηΐ ΠΟΔΓ, Δηα οΑΥγοα ἡ ([Π6 πὰ 1ῃ {πο ]Ρ οοδίβ ουὖΐ ΟΥ̓ (86 Ο8Π|0; 
88 Μοβοβ δα 8814. 

6 Απάὰ Μοβοβ βαϊά υπΐο Αβγοῃ, δῃὰ υὐΐο ΕἼθΆΖΟῚ δηὰ υπίο ΠΙΒδιηδγ, εἶδ βοηδ, [{π- 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΘΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 
Ὶ Ψοτ. 1, ΤΏτοο ΜΗ͂Β, (Ἱ]Ἱονσοά Ὦ᾽ ἰδ9 γαῖ. ΤΥ Χ᾽. τοαὰ “τ 6 ἐΝΟ ΒΟ. 

5 Ὑόοτ. 1. Τὴ 180 ΗδΌ. {50 δτεί ρτοποπα, {773, 18 ραται, ψ]19 [9 φοοοπά, κὰν 9,16 αἰοκαίατ, 16 ΜΈ8., ἔδιο βιαι, ΣΧ. ἽΞ 2 
δηᾶ 5γγ. παν ἔπο Ἰαΐίον ἴῃ ἐδ ΡΙΌτΑΙ. 

8 Ὑογ, δ. Ὀλὲῖ5"). Ὑπὸ ἴὉΠον ἥογαι ὈΓοὺΣ 3} 9} [6 αἴνϑῃ ἴῃ ἴδιο βδπὶ. 
πω ἄγοὰ ἘΝ 

4 γοσ. 6. θὴρ ΜΒ... ζ0]ονοα ὮΥ 6 ΧΧ, δυὰ βΚ'γε. σροοϊῆθε “ μἴ9 τουβδίπίη ς δυο." 
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οοΥοχδ ποὺ γοῦν μοβαβ, Ποῖ ΧΟ Πα γοὺ ΟἸοίμ68 ; 16βϑὺ γθ ἀΪ16, δῃά Ἰοβύ πσϑίμβ ΟΟΠπῚΘ 
ὌΡΟΣ 8}1 [Π6 ΡΘΟρΙ]6: Ὀυΐ Ἰδοῦ γοῦν Ὀτοίμσθῃ, ἴμ6 016 μουβθ οὗὨ ἴδγϑϑὶ, θ6 811 (Πθ 

7 Ὀυτγηΐηρ ποῦ ὑπθ 0Ὲ}Ρ Βαίδι Κη ]θά. 
σαίίοῃ, ]οβὺ γοὸ ἀἷθ: ἴογ (86 δποϊηίηρ 01] οὗ [86 [0 Ε"Ὁ {86 ἱΔὈογηδο]6 οὗ [86 δσοη 

Απῃπὖ γὸ Β8}.8}} ποΐ γὸ ουὖ ἔγοπιχ (86 ἀοοῦ οὗ 

ἐδ Ἄρου γου. Απᾶ {δ6Υ αἰά δοοοταϊηρ ἰο {π6 πογὰ οὗἨ Μοβεβ. 
8, 9 Απὰ 16 1} βρϑῖίζα υπίο Αδγοη, βαγίπρ, [)0 ποὺ ἀσῖηῖκ ἩΪΠ6 ὩΟΓ βίγοηρ ἀὐηκ, 
18, ΠΟΙ (ΠΥ Βοη8 ψϊᾺ [μ66, ψΒ θη γ0 σὸ ἰηΐο [86 ΔΌΘΓΏΔΟΪ6 οὐὗἠἨ 86 οοηρτορδίοη, 

10 ]Ἰεεὶ γὸ ἀἷδ: ἐξ δλαϊ δα ἃ βιδύαῦο ῸΓ ΟΥ̓ῸΣ ΤΑΔΕ ἔρια γοῦν ζ'ϑηθγ 08 : 8η6}7 (δῦ γ8 
ΤΩΔΥ͂ ρυὺ αἰ δγοηοο θούνθθη τι 804 ὉΠΒΟΪΥ͂ οομμτ0} 5], δηα Ὀούτθοη ὕῃ 0] 68 δα 

11 οἹοδη : δῃὰ ὑμπδῦ γ ΤΩΔῪ ὕθδοὶ (86 ΟὨΣ] άτϑη οὗ 1ΒγΆ6] 81] [86 βίδύθο τ 10} ὑμ6 Ο0ΕΡ 
δίῃ βρόκϑὴ υηΐο ἰμοτὰ ὈΥ̓͂ πὸ μδηά οὗ Μοβαβ. 

12 Αμπὰ Μίοβοβ βρβῖθ υηΐο Αλτγοη, δῃὰ υηΐὸ ΕἼΘβΖαῦ ἀπά ὑπο ΠΓΠΔΓΏΔΓ, ἢ18 ΒΟΏΒ ἐπα 
ψ6Γ ἰο, ΤΆΚΟ {Π6 τοδὶ οἴδγίηρ [οὈ]4{10}}] μα τουδὶ πού οὗ ὑμὸ οἥδγίηρβ οἵ (Π0 
ΤΟΕΡ τδά6 ὈΥ ἔγο, δηάᾶ οδί 16 πιλμουΐ ἰθασθῃ Ὀθβιά6 {86 ΔΆ : [ὉΓ ἰΐ 18 πχοβὶ ΠΟΪΥ : 

18 δῃηά γ9 8}}811] οαὺ 10 ἰπ {86 [8] ΒΟΙΥ Ὀ]806, Ὀθοϑῦβο ἴὉ ἐθ (8 ἄἀυθ, ἀπα (ΕΥ̓ Βοπιβ᾽ ἀ9, 
14 οὔ τἢ6 βδογίβοοθβ οὗ [6 [0 Ε} τυϑδάθ ὈΥ ἔσθ: 01 80 1 διὰ οοῃηπηδηαοαά. Απὰ 6 ψᾶνθ 

᾿ δγοαβὺ δηά ἤθᾶγο ββου ον [1609] 588}} γ0 οδὺ ἴῃ ἃ οἰθδη ρΪδοθ; μοῦ, δηΐδὶ (ΠΥ ΒΟΠΒ, 
δα (ΠΥ ἀδὰρ ο Β ὙΠ {60 : ἴον ἐΐον δδ (ΠΥ ἀτι6, δα [ΠΥ Βοηθ᾽ ἀυ6, εὐλϊοΐ ἃτθ ρίνβϑη 

15 ουἱ οὗ {Π0 βδογίβορϑ οὗ 6 οἤδυΐῃ οὗ ἰδ οὨ]άγσγϑη οὗ ἴβσβοὶ. Τῆθ ἤδανα βῃου]- 
ἀδγ [166] δῃμὰ ἰῃ0 γᾶν Ὀγααβὺ 884}} ἔθου Ὀσίηρ ψ]0 {86 ΟΠ Πρθ τπη8α6 ὈΥ ἢτο οὗ 
[86 180, ἰο ψᾶνθ τ [07 ἃ τἴᾶνϑ οἴδσίηρ Ὀοίοσο (89 ΓΟῸΒΕΡ; δηά [Ὁ βι.8}} Ὀ6 [81π0, δηά 
ἰὰγ βοῃ8᾽" ἢ (Π66, ὈΥ͂ 8 βία αὔθ [ὉΓ ΘΥΟΥ ; 88 80 [,.0Ὲ0ὺ Βα οομηδηααα, 

15 Αμὰ Μοβοβ ἀρ ΟΥ̓ δουρὰΐ ὑπ0 ροδὺ οὗ [86 βἷη οβδυίηρ, δῃὰ, θϑβο]ά, ἰδ τγ88 
Ῥαυγηΐ: δηᾶ ΒὨ0 88 ΔΏΡΤΥ ΜΠ} ΕΠ]ΘΑΖΑΡ δηα ΠΒΑπιδγ, (Π16 ΒΟΠΒ οὗ ΑἌτΟΙ, τολ οὐ τ0θγ6 

11 Ἰεῖι αἰΐνο, βαγὶπρ;, Ὗ ΒΟΓΘοσΘ μᾶνο γο ποῖ δαίθῃ {86 βίη οβδυίηρ ἰὴ [ἢ6 ΒΟΙΪΥ ρῥΪδοα, 
Ββοοίηρ 10 8 τηοβῦ ΒΟΙΥγ, διὰ Οοά μιὰ ρίνϑη 1 γοὰ ἴο ὈΘΑΓ [86 ἱπίαυ Υ οὗὁἨ [6 οοη- 

18 ρταορϑίίοῃ, ἴο τλΔ ΚΘ δὐομθηιθηΐ [Ὸ0Γ ὑπ οπλ"" ὈοίΌΓΘ {πΠ6 ΤΕ Ὸ ἢ Βοβοϊὰ, ὑμθ Ὀ]οοᾶ οὗ 
10 τγὰϑ μοΐ Ὀγουρὺ ἴῃ τ] Βΐπ {86 ΒΟΙΥ ρζαοδο: γο βῃου]α ἱπαθϑα αν θδίθῃ 1 ἴῃ (89 

19 [45] ΒΟΙΥ ρίαοθ, 88 1'ὃ οοῃητηδηαθα. Απᾶ Αδγοη βία αηΐο Μίοβοβ, Βϑβῃο]ά, {818 δ 
Ὦδγθ (ΠΟΥ οἴἶδγοα ἐμ  }γ βίη οβδείπρ δηά ὑμεὶγ Ὀυτγηΐ οβδυηρ Ὀοίοσγο 86 1ΖΟΒΡ ; δῃὰ 
βι οὶ ἐδηρβ αν ὈΘίΆ]]6 ἢ τὴθ: δηά { 1 δα οαΐϑῃ [86 βίῃ οβδσίηρ (ο ἀΔΥ, βιου]ὰ 

20 1ὑ αν θθθη δοοδρίθα ἱπ ἰδ βἰρῃίΐ οὗἩ ἰὸ 1οΒῦ ῦ Αμπὰ βοὴ Μοβοβ μοασὰ ἐλαΐ, 
δο ψὰϑ οοηῃίοπι.᾽ 

δ ΨοΣ, 6. ἼΘΙ ΟΝ. ΤῊ6 Α.Υ͂,, γο ἐδλα ἢ ποὲ ποονον ἰα χαϊΐο οοσξοοὶ, δηιὰ ἰδ [π 8680 κί ἢ ἰἢ τηοδὲ οὗ ἴπ 6 δῃηαοΐϑος 

Ψογδίοτν . Ὀυὲ [80 ἴατο. οἵ Οπϊκοῖοα, ζΟ] ] οσοὰ ὈΥ δονυθγαὶ 9618} δὰ οἵδον οοτηταθηίδίοσθ, αἶτοα ἐδ ὙΘΥΥ͂ αἰ ἤθγθης Β0Ώ86 Μὰ 
δλλῆ ποί ἰεί νου λαΐν σγοιυ, ἀοτὶνοα ἴσοσι [86 Ὧ20 οὗ »ΆΒ. Νυμι. τἱ. ὅ --- μδίτ. 

ΦΥ͂ γ, 8. Εἰπέ Μ859, κυ οε αΐο [6 ὩΔΠπ|6 οὗ Μοβεοα ἴον ἴῃδὲ οὔ ἄδσοῦ. Τδο τνασίδίίοῃ 8 ποϊηροτίδηξ; [θ0τ, 86 Βοοίπτογὰ 
Βιρκεοῖδ, [ἢ 6 Θοτητηι πίσδίίοη ἴο ΑΔγοΏ ΤΩΔΥῪ αν ὕθθη τϑᾶθ [ΠΥΟυ ἢ Μοθοδ. 

Τ γον. 10. Το απὰ κἱ 116 Ὀοκίπηΐης οὗἩ Υγογ. 10 ἰ6 οπιϊςἐδὰ ἰῃ το Βα. δῃὰ 411} οὗδος διπαϊϑηξ τϑγϑίοῃϑθ οχοορὲ ἴδ γυϊκαίθ. 

Β Μααν, 10. ΠῚ 8 ἰὰ οομἔτγεαδι ἰο τ Ἵ δ ΣΩΘΘΏΒ ΒΏΡΪΥ ἰμαὲ ΟἿ ἰ6 ΟΣ ΘδρΘΟΙΔΙ1Υ οορδοοσαίοα, Τὰ0 ᾿νοσὰ οὐη» 

ΦΠΟΝ ΘΟΏΎΘΥΩ 6 Β6890 Ὀδίξον (ἢ8η ὠπλοῖν. 
Φ γεν. 12. Οὐϊαῖίοα. 8600 Ἰοχίαδ) Νοῖο 8 οἡ 1. 1. 

18 Ψο;. 17. Το Βυτ. τοϑὰβ ἰπ 180 1δὲ ῥοσβοῃ, 1 λαῦο σίσεῃ. 
18 σεν. 11. Το ϊτίοθῃ Μ83., τοδὰ )ὺν γομ ἴῃ (πὸ 24 ροϑγβοῦ. 

14 Ὑοσ. 18. Ἐὴμο Μίδεογοίίο ρυποίαδείου οὔ 9 193 Βόσο ἱπάϊοδίοθα ἔδθ δγεοῖο; [8 σου] ϑϑϑῖὰ ῬΤΌΡΟΥ, ὨοοΥοΣ, ἴο οὐδ ἐξ 

δεοοογδΐης ἴἰο ᾿πταγίλὉ]6 ὑξαρο. Α1] ἔδο υοσϑίοῃβ τηβϑ ἃ ἀϊκι[ σε! Ὀδένγοϑῃ εἶνο ΘΑΏΟΓΠΑΣΥ, ἰηἴο πε ϊο ἢ ἢ Ὀϊοοά Ὀαὰ ποῖ 
Ῥεθη οαγτί οα, δηὰ [}ὸ οουτί Ἡμδτθ ἴδ 9 βοδὴ Βῃου ἃ αν ὕθοη ϑαΐθῃ. ἾΘ ὁδῇ ΟὨΪΥ οχργοῦβ {Π|5 ὈΥ͂ 8 σθδηδο οὗὨ [ὃ ἀσιίοθ. 

15 Ψον. 18. Μοεῖ οἵ ἴο νογϑίοῃϑ ἢδυϑ ἔθ ββδαῖτο, αδ 1 τισαϑ οοημβαπάεα, ἀνὰ ἴ6 ΠΧΧ, ὃν τρόπον μοι συνέταξε κύριος. 
16 Ὑοσ. 20. ἘΟΘΘΏΓΑ(16Γ ποῖοα ἐμαὶ “ 2.2.5 φαγίδώωγ λέσ ἀνομαλῶς φτο Ἀ12.Ἴ." 

ἘΧΈΟΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

“29 βμουϊὰ οσχροοὶ βοεσθ ἱπητηϑαϊθίοῖγ ἰῃ9 
ἀοδογὶ ριΐοι οὗ α στοαὶ ἱβδηξκ οδοντίπρ ζδδϑί οὔ 
(89 Ρθορῖίθ. Βυὶΐ ἱπδβίϑδὰ οὗ ἰμ}8 τὸ δύο ἰο]ὰ οἵ 
ἃ στοαὶ τοϊδίοτίυο ποι ΟἸ08086 8. βδογίδοῖὶδὶ 
ἴοδδὶ αϊδιυσροὰ ἰπ ἐδ0 ΥΟΡῪ Ὀορίπηΐος. ΤῈ 
ΒίΟΤΥ 8 ηοἱ οἵ ἐδ ἰμδῃϊς ΟΣ ῖπρ ἴθδϑὶ οὐ ἐδθ 
ῬΘΟΡΪΘθ, (88 οβίδ) τη ϑα] οὗ (9 :πβἰ δ᾽ ]δίΐοη οὐ ἐμ 
Ῥτϊοθίθβ. Τὴθ ἸΟΥ οὗ (80 ῬΘοΟρῖθ "γῶ8 ὙΘΡῪ δοοῦ 
ἀοϑβίχογοά ὮὈΥ ΔΩΧΙΘΟΥ ἀπὰ ΖΘ0ΔΣ; [ὉΣ (860 ἰπδάθ- 

αὐδοῦ οὗ 89 ἰγρὶοδὶ βδοσὶβοθ ᾿.88 Β00} 600 ἰ0 
᾿ἰχδι.᾽" 'δῆρο. 
ΤῊ ογθηΐδ οὗ ἰμὲδ ομβαρίοσς οσσυγγοα οἢ ἐΐδθ 

ΒΔΙῺΘ ΟΔΥ 88 8056 οὗ 86 Ῥγοοθαϊῃρ (866 γογ. 19), 
(8αΐ ἰδ ΟἈ ὑδὸ ἀΔΥ δὐΐον ἐμοῖς δοῃϑϑοσζγδίΐου ὙἘ6Ὰ 
Αδύος διὰ ἢΐ8 θ0ὴ8 ἢσβὶ οῃίοσοά Ὅροη {86 ἀϊ8- 
ομδγρο οὗὨ ὑμοὶν ῥυϊθθίϊγ Τὰ ποἰο8. Μ|Β98 ἐμ 6γ9- 
ἴογθ 8ι}}} ΡῬΘδιϑ Βθγθ, 88 ἢ οἷ. ἰσ., ἰῇ ἃ Ῥθοῖ- 
118} τοϊδέϊοῃ 88 ἰηισοἀ ποίη ς (86 πον-δὰθ ρῥτυὶοθδίϑ 
ἴο ἐμοὶν ἀυιὶ68, ἰδἰκῖης σατο ὑμαὐ 4}1} (ἴῃ 8 βΒῃου]ὰ 
Ὅθ τἰρθιγ ἄοπο, δὰ οοπιπιιπϊοαϊΐηρ 0 ἐμόσα 
ἔυτίμοσ ἰῃδίσυ οί οῃ}8 (Υ6 8. ὃ, δ, 12, 16). 



ΓΤΕΥΤΤΊΟΟΑΒ., 

ψοσα. 1-ὃ. Τ8ο δἷα, ἀοδί δηὰ Ὀυγτίαὶ οὗ Ναδὴ 
δὰ ΑὈΐδυ. 

γεν. 1. ΜΤαδδῦ δηᾶ ΔΌΣ, θοΐηρ ταθπἰϊοη δά 
Βτοὶ ἴῃ ὑμ9 φουθαϊορίοβ (Εχ. Υἱ. 23; Νυῃι. χχνυὶΐ. 
60), 89 Βαρροβοὰ 10 βαῦθ Ὀθθι Αδσγομ᾿ δ ὁ] ἀοϑὶ 
δοηὴ8. ΤΏΘΥ μιδὰ Ὀδοῃ δοϊοοιοὰ ἰ0 ΔΟΟΟΙΙΡΘΩΥ͂ 
Μοδοβ δηὰ Αδσγοῦ δηὰ (Π6 βούθῃηίυ οἱ άθυβ ἰη (86 
Βοριΐδο νἱδίου οὗ Εχ. χχὶγ. 1, 9θ. ογάθποσι 
δυχκοϑὶδ ἰμαὺ ὁ ρουθδρα ἰδμοὺ Ὑ0ΓῸ “χα οα 
ΔΌΟΥΘ ΠιΘΑδΌΓΣΟ ἐδτοῦρ [896 δουπάδποο οὗ ἐδ οὶγν 
τογοϊδίϊοηβ᾽ (2 Οονγ. χὶΐϊ. 7), δπὰ πεγὸ ἰοιρίοα 
ἰο᾽ ἱπιαφὶπο ἐμαὶ ἐμ 6 Ὺ τοῦθ ποί Ὀουπὰ ὈΥ͂ ΟΥ̓ ΠΔΡΥ 
Τ]6.65 ἴα ἰμ9 αἰδβοδαῦχο οὗ ἐμ9 ἀυϊϊ98 οὗ ἐμ9 
Ῥτίοδι᾽ 8 οδῖϑϑ.᾽ 

ΕΠ6 οϑηδος.-- ΠΏ ΠἼ9. ὙΤὶβ 18 [89 ἄγε {ἰπθ 
ἐμοὸ νοτγὰ ἰα ἐγδηβ᾽αίϑὰ οὐπδὲρ ἴῃ ὑπο Α. Υ͂., ὃ6- 
δϑ0δο ἰὲ 888 οσσυγτοὰ ὈοίοτΘ ΟὨΪΥ ἰῃ σοθηθοίΐοη 
αἰ ἰμ6 ρμοϊάθῃ οδῃάϊοδιϊοκ (ἔχ. χχνυ. 88; 
ΧΧΧΥΪ, 28), ΟΥὙ 88 8 Ῥ8Π ΤῸΣ χϑοϑίυϊηρ 11:6 Δ88:68 
ἔγοτα 89 Ὀγϑσθῃ δίας (ἔχ. χχυϊὶ. 8; χχχυϊῇῖ. 8). 
ΤΟΥ οδὴ ὯΘ πὸ ἀουδί, ΒΟΉΘΥΟΣ, ἐμαὶ 1 ἰδ 
ΣΙ ΚΕ ἰγαμϑαιθὰ μθγὸ ἱπ 8 Β0η86 ἱῃ ΜΒΙΟΣ ἱΐ 
ἔροαῦ θη] οοουγα δίϊμογδυάθ; αὶ (δ ἔδοὶ ἰμαὶ 
{Π6Γ79 18. ὯῸ ῬΓΤΟΥΪΟῸΒ πιθηίϊοι οὗ σεηδεγὲ δ 5 ἰοὸ 
ἐδ ῬΓΟΌΔΟΌΙΙ ἐγ οὗὨ βοὴ ππρϑοογἀθὰ σοσιηδηὰ 
Ββαυΐϊηρ δἱγεδὰν Ῥθθὰ ρίνθη ἴῃ σοβασὰ ἰὸ (μ9 

οδοτίης οὗ ἱποθδο. Τδπο ποτὰ ΠᾺΌΡῸ ἴον οϑ- 

ΒΟΥ ἷδ το} ἰδίεσ, ΟδΟΌΣΤΪ:Ρ ΟὨΪΥ 2 ΟἼιγοη. χχυϊ. 
19; Εσοῖς. υἱὲ}. 11. 
Ῥαῖ 'πόοθηδθ ἴΏΘΣΘΟΩ .--- [ΠΟΘ 89 ὙΒ8 ἰ0 ὈΘ 

Ὀυγηοὰ ροὺ ἴδ9 ροϊάθῃ δἰΐίδῦ ὑνΐοθ ἀδιγ; ἱπ 
(πὸ τπιογῃΐης, 0 (86 ἸΔΙὴρΒ οὗ 86 φοϊάθῃ οδῃ- 
ἀ]οβιϊοῖκς τ γὸ ὑγϊττηθα, δηὰ ἰῃπ 186 ουθηΐηρ θη 
μὸν πόσο ᾿ἰχμιοα {π Χχχχ. 7, 8). [Ιὲ ἀοοθϑ ποὶ 
ΟΣ ΔΙΏΪΥ ΔΡΡΟδΣ ἔγοπλ {16 Ὡδυγδιϊνο δί Ὑ]ἱιδί 
ἐἰπιο ἐμ6 δοὶ οὔ Ναάδὴ δὰ ΑὈΐδυ οοσυγτοα; Ὀαὶ 
ἕγοτα ἐμθ δϑυπάβδῃοθ οὗ οὐθῃίβ (μὲ μδὰ δ᾽ γοδαγ 
οσουχχοα οα (δ18 ἄδΥ, ἰΐ 18 ηοΐ 011} 0} ὑμαῖ {89 
Ἰδίίον ἰἶτπηθ 88 δὲ βαηᾶδ, 79 ὉΠΒΘΒΒΟΒΔΌΪΘΏ 658 
οὗἨ ἐδ9 ἐπι βοβίχηϑα ὮΥ̓͂ ἸΏΔΏΥ σοι θηἰδίο ΓΒ 
(911 διὰ οἰβοσβ) 88 8 ραχί οἵ ἰμοῖν βίη σϑπηοί 
ἘΣ οΐογο Ὀ6τηδἰ ηἰδἰ η6.---Αἡ ἃ οὔδοτθᾶ δίχα θ 
Βτ6.---ΤῈο βίη οὗ Ναᾶδ δπηὰ Αὐΐδυ ἰδ δ᾽ νὺ8 
ἀοδβοσί θα ἰπ (89 Β6πὶ0 ἔθσῖὴὼβ (Ναπι. 11]. 4; χχυὶ, 
61); αὶ ἰπ Ῥγϑοίθο! Υ τϑϑὶ ἱΐ σομβἰβιθα μ88 Ὀ66} 
ἐμο οσσδδίοι οὗ τουοῖ αἰ θτοηο6 οὗὨ ορἱηΐοθ. ΒΥ 
ΤΑΔΌΥ (Κυτίξ δῃὰ οὐ 618) ἱξ 8 Βαρροδβοὰ ἰο δδΥθ 
οομπβὶβιοὰ ἰὼ {πο οἴὔοτϊη ς οὗὨ ποθ 86 οἱ ρῥγορδιϑὰ 
δοοοταϊηρς ἰο (86 ἀϊτοοίϊουδ ρίνοι ἴῃ ἔχ. χχχ. 84: 
Βυΐ (818 ψου]ὰ γαίβοσ ανὸ Ὀθο ὁ81]64 ““ Βίχϑδῃ βε 
ἐῃοθηδο᾽ 86 ἰὴ Εχ. σσσχ. 9, δῃὰἃ 1ἰ ἀοθ5 οὲ Βθ60ῃι 
1 ΚοῚγ ἐμαὶ 89 Ὡθνν ῥγϊοδίϑ, το δὰ ὨΟῪ ὈΘΘᾺ 
οἶκαϊ ἀδγβ ἰα (δ 6 οουσί οὗ (89 ὑΔΌΘΡΏ8ο]6, που]ὰ 
μανὸ δὰ σοδὰν δοδοδδ ἰὸ ΔΩΥ͂ ΟἶΒΟΣ ᾿ΠΟΘΏΒΘ, 
ὙΠ ΟΡΟΔΒ ΟἾΒΟΡ ὅτο ἰ8δὴ ἰμδὶ οὗ (8 δ᾽ίδὺ τηιδὶ 
ΒαΥθ Ὀθ66π ἷπ ἰῃ6 οουγὶ ἴον σοοϊκίης ἰδ 9 Βοβὴ οὗ 
80 βδογὶῆοοϑ. ΒΥ͂ οἰβοσβ (88 ΚαοὶΪ)ὴ [89 βἷῃ ἱβ 
ΒΌΡΡοδοάἀ ἰο δαῦτο Ὀθθὰ ἰπ οδονῖης [86 ἱπόθῆ80 δί 
8ἃ ἰἴτῶθ ποὺ δρροϊηϊοα ; δυὶ ἰΐ ἀοθ8 ποὶ ΔΡΡΘδΡ 
ἩΔῪ δΒυ6ἢ 8 ἴδαϊξ βου Βᾶγο Ὀθθι ἀοδβονὶ 64 88 
“βἰχϑῆβθ ἤγο,,) δὰ ΠπΙΟΥΘΟΥΘΡ, 88 ΒΏΟΥΤΙ ΔΌΟΥΘ, 
ἦι βοοιϑ ποὲ ὉΠΉ ΟΙΥ δαὶ ἰὲ τϑ δοίῃ!ν {86 
ῬΤΟΡΟΓ {ἴτη6 [ὉΓ {89 ὈσΓΗΐηρ οὗἁἨ πὸ οὐθηΐης ἴῃ- 
60280θ. Κποδοὶ (μΐηκκ8 ἐἰδαΐί ΝΑ ΔΔΌ δηὰ Αδὶδὰ 
ΤΟΡοΒβοά, οὗ (μοὶ ΟὟ τοοίΐοη, 0 ῬΤΟΡΑΤΘ 88 
00:86 οἴὔογίης (0 ΔΟΘΟΙΏΡΘΟΥ (δ 9 δῃουίδ οὗ ἐδ6 

του υὰθ ἃ8 ἐμπμΠ6 Υ βὰν [86 Ὀἱνίηο ἤγο 1811] Ὁροῦ 
(0 880718096--- ὙΠΙΟὮ ΤΩΔῪ ΟΥ ΤΩΔῪ ποὺ ΠΔΥ͂Θ ὈΘΘΏ 
(8ο ζδού, 88 {979 18 0 ΟΥΣάθη00 ὉΡΟῺ ἰδ 9 Ῥοΐπί. 

ΑπΟΙΒΟΡ δηρροκβί(ΐοῃ οὗ Κποῦοὶ τουδὲ 6 δὐδο- 
Ἰαΐ ον τεῤθοίεα 85 αὐ γδυΐϑδηοε Ὑϊΐὰ (86 ἴθῃοῦ οὗ 
189 πατγαϊϊνο: “ον, γί ρειοποὰ Υ (89 οοπβα- 
ταΐηρ ἄτα, ἰχ. 24, ὑπ0γ οοηϑίἀογοᾶ δὴ δρροδδῖπῷς 
οὗ ἀοἂ προοδοβϑαῦγ." [18 Ὀοίίεν ἰ0 90] (86 
ΚΘΏΘΣΑΙ ορίἷοπ, δὰ ἰδἴκο (μ6 οχρυοββίου πί 85 
ὧι 18 ρίνοη, τιδικίηρ ἰμοῖν βίῃ ἰοὸ Βατο οοῃβίϑι οα 
ἷῃ οδοσίῃς δίγδηρο ἥγε, ὑἐμδὲὶ 15. ἔτο οἱμβὸσ 18 δὴ 
188 οοτοιηδη θὰ. “7.0 σοῦ ἰδίης 18 (δὲ 189 
δίγΔΏ 9 ΟΥ̓ ΘΟΙΙΙΏΟΏ ΗγΘ ΤΌΥΙΏΒ 8 ΟΘοὨῃίγαβὶ ἴο {89 
ἔτο οὔἐδο δαῃποίαδνυγ.᾿ [δηκχο. 8.0 Βοβθῃν 6 Υ, 
Ουίΐίγδι (]. χτΐ. 18), δηὰ οἰμοσα. [Ιἢ τὶ. 12 ἐὰ ἴ5 
γοαυΐϊγοα ἐμαὺ 86 ἤγο δθμουϊὰ Ὁθ δἸΙ͂'γγᾶγβ Ὀυτηΐης 
ὍΡΟΣ {89 δ] ᾶσ, δηὰ δ5 ἐμὶβ ἤγο τγηδϑ ἴου ἰὴ 6 60ἢ- 
βατηρίίοη οὗὨ ἐπ9 βδουΐβοοα, ᾿ὑ τουϊὰ παίυ τα! ὉΘ 
υπἀογβίοοά Ζ0. (Π9 Ὀυτηΐπρς οὗὁὨ ()}6 ᾿ποθῆβθ; ἴῃ 
ΧΥΪ, 12 ἴξ ἰ8 ΟΣΡΥΘΒΒΙΥ Ῥσγϑβογὶ Ὀθὰ ἴον {)6 ποθ ἢ 59 
οα ἐδ φτεδὶ ἀδὺ οἵ δἰομποιηθηὶ, δηὰ ἰΐ θθοϑῖηθ ἃ 
Ῥῶσί οὔ 89 δυυλθοϊϊδτη οὗὨ (8:6 βαῃοί ΔΓ ΒΟΣΎΪΣΟΘ 
(Βογ. νἱῖϊ. δδ. ΤῺ ἔδοὶ ἐδαΐ πὸ σοπιδπ ἃ οἢ 
ιπὶα Ῥοΐπὲ οὗἨ ἀοίδὶ} ἰὰ δηγνβοσο χοοοσάρα 068 
ποῖ ρῬχϑοϊυἂο μ6 δυρροεδί(ἑοα ἐμαὶ βϑιοῖν 4 οοιὰ- 
τϑδηὰ μδαὰ Ὀδοὴ ρίγθη. Αἱ 8}1} ουθηίβ, (86 56 86- 
ΤΑ Ῥυϊηοὶρῖο οὗἨὨ οὀχδοί σοῃ οσι Υ ἰο {86 Ὀ᾿Ιγὴη9 
σοτχηθηὰβ δου] ἤδγθ ργοτνοπίοα ΝΑᾺΔΡ δηὰ 
ΑὈΐδα ἤγοιι ΟΣ ( “ΒΓΔ Θ᾽ ΟΥἹ πποοιηπιδηοά 
το Ὀοίοτο (89 ΟΕ. 

ΑΒ ἴο 89 σδυ8δο8 Ὑδὶοἢ ᾿οὰ ἐμοὶ ἰο δοταναῖξ 
(ῖ8 β'α, (86 ΠΑΡΥΔΙΙΤΘ 18 640 Δ}}Υ βιἸοηὶ; Ὀμὰΐ (89 
οοὐμθοίϊοι οὗἨὨ ἐδ Ῥσχγϑοθρὶ ἴῃ τοῦ. 9 σῖτ (δ 18 
οὐϑῃξ ΒΘΟΙῺΒ (0 ᾿ΩΡΙΥ ἰμδὺ ὑμοτο δὰ Ὀδθ6η ΒΟΙΩΘ 
γἱοϊδιϊου οὐἷϊ. (βοο Ταὰσρ. Ηΐογοβ., Νὶς. ἀο γτα, 
Ῥαϊσίοῖς, εἰς.) Τἷδ τοῖχς πανὸ οοπουγγοά ψ18 
ΔΙΤΟΔΑΥ οχίβεϊηρ δρίτιιδ) ρυΐάθ δηὰ 8ε]7- πὶ]], 
ΟΥ Παῦθ ὑθιῃροτατῖγ Ῥχοδυοοὰ ἐμοπι. “ Εσχοτα 
Υ6Υ8. 8, 9, 1 ἴ6 ἸΣΚΟΙΥ ἐμαὶ (ΠΩΥ δά 1οδὲέ ἐδβοὶγ 
ΒΟΌΘΡΏΘΒΒ ἰπῃ ὑπ οαδί ππΐϊοῖὶ δδἃ Ὀαριη.᾽" 
δῆκο. Βυὲ βονονον (18 ΏΔΥ ἤᾶυθ Ὀδοῃ, ΟΣ 
Οογ δ ο᾽ 8 ΣΟΙ 8 ἱπ Η͵Ϊδο0: “ΒΥ (μὲὶ8 ΘΟ Ώ60- 
(ἴθ 18 ἰδυρκμύ, ὑπαὶ δ8 ὯῸ οχί ΓΔ] οὐθηΐ γ88 ἰὸ 
ἄοργαβδ τὶ φγίοΥ ὑπ89 Ῥχὶοϑί, Βο οι 89 ἴο δἢ- 
ῬἾΥ πο αὐ ϊδοὶδὶ 8 (0 18 ΒΘΏ868 ἴ0 Ῥτοάποθ 
ΘΧΣἸασδίϊου - κἷ8 τ Βοῖο ὑμβουρηβ δηὰ διίϑπίοα 
816 ἰο 6 αἰγχοοίοὰ ἰο ὑμὸ βδογεὰ οἱἶσοβ ψ 8108} 
816 δοτηϊηϑηὰοα δίῃ. ἯἿ9 δΓ6 τοπιϊηἀεα οὗ (86 
δι ο5ῖ8, ἘΡΒ. τ. 18." [Ιἢὶ ἰδ9 οχρσθβϑίοη 
ὙἘΙΟΒ 6 οοσοσιδηᾶοᾶ ὑδϑι οὶ, Βοβοη- 
τα 19 Ὁ οί 6 μείωσις οὗ ἔτοαυθηΐί ΟΘΟΌΓΤΕΠΟΘ, 
το ηΐῃρ “  ΐο Ηο ΓΟΓθ846.᾽} 

γεν. 2. ΕἾ το ἔσο ἴδ ΤΟΞὮ .---ὈἸΑῚ ἷγ 8 
τηϊγδου ]ουβ ὅτο 88 ἐμαὶ σι ΐοῦ σομδυμηοὰ (ἢ9 556- 
γὶβοο (ἰχ. 24). [ἰ αἰὰ ποὶ σοηδαπιο (πεῖν Ὀοάϊ68, 
ΟΥ οὐδ ἰδμοῖν οἷοί ῃΒο5 (τσ. δ), δπὰ 1ὑ τησϑὺ ΒΔΥΘ 
Ὅθθι ὉΥ 88 ἱπδάνογίθηοα 88 [8ηρο 88γΥγ8: “1 
(ΒΟΥ οδϑὴθ ἐδὺβ Βδιγοηρὶν οχοϊιθὰ πῖι ἢ {Ποῖν 
εἰονίης ἤτθ ἰηῖο {89 Β8]Γ ἀδυηο8δ οὗ 186 Β880- 
ΔΥΥ͂, (ΠΟΥ͂ ΤΥ αγοὸ Βοὲ ἰποιηβοῖὶυεΒ 8- ὅσο, ὉΥ͂ 
ὙΙΘΝ ΠΟΥ πογο ἀοδίγογοά.᾽᾽ 

ΤῊὴθ δουϑυὶν οΥ̓͂ (818 Ἰυάριμοηΐ ΤΩΔΥ ὍΘ δοΙῃ- 
Ῥασοὰ σὰ ἰμαὶ ἀροὴ ὕσεα (2 ὅδπι. νἱ. 7; 1 
ΟἜγοι. χὶϊ. 10), ρου 89 δ Όρδιμ- ὈΣΘΔ ΚΟΥ 
(Νααι. χν. 82-80), οὐ ἰὰ (0 Νον Τοβίδιπθεὶ τὴ ἢ 
(μὲ ὍΡροπ ΑἸδηΐὰβ δὰ ϑαρρηῖτα. [τ 8}} (Π:680 
8808 (9 ῥυπίβδιηοπί γγ͵αὸὋῪϑ πο ἀοίστιηϊπο 80 
τοῦ ἢ ὈΥ (6 δρρταγδίΐοι οὗ ἰ}:6Ὸ οὔδησο 1έβε! 7 88 
ΌΥ ἐδ9 ποοϑδϑὶίυ οὗ υἱπάϊοδίΐης Οοα᾽ Β σωρδ᾽θδ Ὺ 
δηὰ ὮΥ ἃ βἷρῃδὶ ἰυδραηιομὶ οπα ἰδ ὅτϑβί ὁδσοδϑίοῃ, 
Ῥτγεονοηίίηρ 8 σοροι οι οὗ ἐμ ὸ οὔἶδθποθ. ἴῃ δυσὶ 
8868 ἰὐ 18 ΤΟΥΥ͂ ὨΘΟΟΘΒΒΔΙΎ ἰο Βοραγδαίθ ἰδ ἰεθτη- 
ῬΟΣΔΙ ἤγοι ἰ89 ἱδουκὰὶ οὗἨ θοἰθσηδὶ ρυπιβτλθαε. 
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ῬῺΣ]1ο (68 αποἰοα Ὁγ Οδ]αο.) ππάἀου θα] ΡΒ. 68 
[8186 ἴἰο0 Δ. ὙΠῸ 6 Βαγ8: “Τ}10 ὑγὶοϑίϑ Νϑα δ Ὁ 
δυὰ ΑὈΐϊδυ αἰοὰ ἐμαὶ πον τοὶ 1ἶνο, τοσοϊνίης 
8Ὼ ἰΠΟΟΥΤΌΡΌ]6 ἴον ἐμοὶσ τηογίδὶ ᾿1ἴθ, δηἃ 98588- 
ἧης ἔγομι ογϑίασοθ (0 ἐμοὶ Ογζοϑίου :᾽᾽ Ὀαὶ γοῖ 
ἯΤΘ ΙΩΔΥ ποὶ δΥζὺθ ἵγομι ὑθιροΓ] ῬαΠἰθδιηθηΐ ἰοὸ 
δἰθυηδὶ ἀοοτα, δηὰ ἰδ 9 τϑοο]]οοιΐοι οὗ {818 ΣΔΥ͂ 
οὗἴδῃ ΒΟΥῪΘ (0 ΥΘΠΊΟΥ͂Θ ταῦοῖ οὗὨ ὑδ0 ἰῃδογ 80 ]9- 
Ὠ6358 οὔ (86 Ὀὶνίπο πη θοηίϑ. 

γον. 8. Ῥηϊ6 11 16 ἴμαὴ 186 ΤΟΝ δραῖϊσθ 
--“ οὶ ἴὰ ΡῬσϑοίβδοιυ ἐἰπο8ὸ ποσάβϑ, θαΐὶ δρδὶῃ δηὰ 
δρδῖη ἰδ ἰδοὶν βυρδίϑποο. ο0 Εχ. χχὶχ. 44-: 
χῖχ. 22; 16γ. Υἱϊ!. 88. Υοὺ {89 ὙΘΥῪ ὙΟΓΑδ ΓΩΔΥ 
βανθ Ὀθοῃ δροΐζθη, Δ᾽ βου πο τϑοοταρα, 88 ἱπ 
Ἐχ. χχχῖϊὶ. 12. Ῥσγίοθίϑ 8.6 σοῃ ] 8}}}7 ἀοβὶς- 
μδιϑά 88 {1080 ἐδδὶ "“οοπὶθ πἰρ᾿ ἰο αοά (46. σ᾿ 
Ἔσοϊς. χὶἱἱ, 18).-- 7111 ὍΘ δπαπιοι Βοἃ.---Οοπρ. 
Ἐχ. χῖχ, 4, δ. “Τὴ ἰδ οἵ ἰμ6 βδῃοίυυΥ 18 
Ῥτοοϊαϊπιοα ἰο πιθ8 : ἰδὲ 411 Δρργοβοῖι ἰο 768ο- 
ὙΔῈ οὗἩ ἰδοβὸ ὙΠλὸ ΑΥΔῊ ποὺ ἴο Ηϊΐαι, οὗ ἰδ9 
Ῥγϊοϑίβ ἴῃ ἰδ ΠΟΙΥ͂ δοὶβ οὗ βδογὶθοθ, 88. (6 ρυτ- 
ῬΟΒ6 οὗ 8πονίης ἔοσι} Φ μου ἴῃ Ηἶΐθ ΒΟ] 688, 
ἑ. 4. ἴῃ ΗΒ Ῥυγὸ δπὰ βίσίοι δὰ 8}1- [01] γ- αΌΒου - 
τἷηρ ῬΟΥΒΟΠΔΙ Υ; δηὰ ἐμπΐβ ὨΔ]] ον πα οὗἨ Ηἰϑ 
Ἡδῖη0 ἴῃ ἰρἢθϑὺ βο]ἰ.ἀ6 δου] ἃ παγθ ὑπ 6 γσοϑυϊὶ 
οὗ γον ϑδϊίηρ Ηΐπι Ὀοίοσο 41} (88 Ῥθορ]θ ἴῃ Ηΐ 
ΤΩ) 08 Υ, ἴῃ (19 ἴον οὗἩ Ηἰδβ πηδηϊ δίδου. Τὴ6 
Ῥῦτο δά ὉΓΙΠἸἰδηὶ οχίοτῖοσ οὗ ιΠ6 Ουϊίυ8 ἀοροη 5 
ἐπ 119 Ῥατὶγ δηᾶ ομαβίθηθδδ ὈΡροα (89 Τηοϑὲ Ρ6Γ- 
ἴοοί ᾿οἰο σοῦ Ρατὶγ δοὰ ἰσαί, Βυΐ πθὰ ΜοΒ68 
ΔΡΡΙΐΪθ5 {15 ἰατγ ἰο ἐδ9 Ῥγοβδϑῃΐ σα ϊϑδρ, ἱὲ ὁχ- 
ῬΓΘ5805 86 ἰχαὶδ ὑμαὺ ἰὰὸ 18 {1816 ποὶ ΟὨΪΥ ἷπ 
80 ΡΌΓΘ ΒΟΥΥΪ06 οὗ Θοά οἵ ροοά ῥτἱοβίϑ, Ὀὰδ 4180 
πὰ ἐῃ9 υῃοΐθϑῃ ΒΟΥΥΪ66 ΟὗἨὨ οΥ]] ῥγϊοδίβ. 5'μου]ὰ 
{Πι6890, [9 οἜΧχϑιηρῖο, Ὀγίηρ Ὀοίοτο ἐμὸ ΤΟΒΡ, ἰὰ 
ρῬϑβϑϑίοῃ οὐ θχοϊἰθιηθηΐ, βίσϑηρο ἤγο, ἔγο οὗὨ ἐδ 
Ἰπιοχισαίΐοη οὗ οσίσαναζβηοο, ἧτο οὗ ζβηδιϊοΐϑιω, 
ΠΟΥ͂ 880) Ὀο Βοϊζθα δὰ οοπβυπηοὰ ὈΥ ἐμαὶ το 
σμδηρθα, 88 ἰὲ γϑγο, ἰηίο ὑμ9 ὅγϑ οἵ (89 υἀσιηοπς 
οὗ δοβουδὴ ; δηὰ 180 ὈΥ δυ σὰ ᾿ιυἀ χπιθῃ 8 οὐ δι οὶ 
Ῥγὶοϑίβ Φοδόονδὰ ϑῃουϊὰ ὍὈὸ ρσἰογὶ δα Ὀοΐογο 8)] 
Ἠΐδ Ρθ90}]6---88 1 Β85 ΔΙ ΤΑΥ͂Θ ΟἸΘΑΥΪΥ Ὀθθῖι, 68Ρ6- 
οἶδ}ν ἰο-ἀαγ. ΗΟΥὟ ΓΙΩΔΩΥ͂ ἃ Ῥχγοιοβίϑηϊ σϑα]οὶ 
.88 8ογοδπιθὰ ἰταβο  ἀοδὰ ἱπ ἰμ6 βϑηοίυδυ 
Βαϊ ὑδὸ το ϊεθναὶ ῥτὶϑαίβ Ὀορδὴ ἰο Ὀθγη ὑπ οθτω- 
δοῖνοβ ὙὮΘῺ (Π6Υ ἰηἀ]οα {86 Βαπηθ8 οὗ ἐ: 6 ῬΥΤΘβ.᾽ 
1δηκο. 

Ααάσοῖ μ61ἃ πἰα ὕΘ806 τηθ8ῃ8 ποὶ ΟὨΪΥ ἐμαὶ 
9 δοβίδ ηθ94 ἔγοπι {8:0 συϑίοτη ΓΥ ὙΥ81}8 δη ἃ οΥἕθ8 
οὔ ἰο ουγθν: δαὶ ἰδ 6 υἱξογο ΠΟ ΣΩΣΤῸΣ 
δεαϊηδὶ ἰῃ6 ἠυάριηθηὶ οὗὁἨὨ Ααοα, ΟΥ Τοπιο;δίγθη00 
δεδίηδι ὑμὸ Δ 88 βοὶ ἔοτίι ὉΥῪ Μοβοβ. Τ}}}8 
ΤΩΔΥ͂ ῬΟΥΌΔΡΒ ΒΑΥ͂Θ ὈΘΟΠ τηδθ Θαϑῖὶοῦ ἰο ἷπὶ ὮΥ 
0 δἰπηπίηρ οἴἶοοὺ οὗ 850 στοαὶ δηὰ μυδάθηῃ ἃ 
Ῥογοανθπιθῃί, 

γον. 4. ἘΠο σοδδ οὗ ὕ::19].--Ῥ τοῦ ἔχ. τὶ. 
18 ἴὶ νουὰ ΔΡρϑδνρ ἱμαὶ ὕχ:ι οἱ νγσδ8 ἰ86 γουῃκοβὲ 
οὔ Αδγομ᾿ Β ἰἴχϑο ὑποῖο8ϑ. ΒΥΘΌΒΣΘΩ ͵ἴ8 υδοὰ, 88 
δ0 Γγϑαυθηι}Υ ἴῃ ϑοχίρίυτγο, ἴῃ [89 5686 οὗ ᾿ς ἢ8- 
θη. ΕἸΣΔΡΏΔη ἯΔ65 (Π.6 ““ οἰ οί" οΥ̓͂ 8 δι Ποτ᾿ Β 
Βουδβο, Ναπι. :ἰϊ. 80.-- οι Ὀθέοσθ [86 δαῆο- 
ζπδσν.---ΝοϊπὶΒοιδηάϊηρς (μΒ6 Φον δ ὑσδα τοι, 
ἐπδὶ ὑμ 60 ρον δηθὰ πίη μι δαποίυδτΥ, ἰὑ δ Ρ- 
Ῥθαρεβγοηι 8 ὀχρτθϑδίοη ὑπαὶ ἐη9 Ὀίνίηθ λα ρ- 
ταθῃΐ 7611} ἀροὺ [θὴ Ὑ81}6 ἐπι6γ σψτοσὸ Β01}} πῃ (9 
σουγί. ΤΟΥ Ὀυγὶοά ἐπο ἀοδὰ ἴῃ ὑμοὶρ ᾿ἴπθι 
δοδίϑ: ἰδ6δ0 Ργϊοδυῖγ ζδυτθηὶθ δα Ὀθθὴ ἀοδ]οά 
αἰϊὰ ἰ8)6 ἀοδὰ Ὀοάΐοθ, διὰ ψοσο Ὀυτγὶοὰ νὺὶϊἢ 
ἰδοὰ. Τόσο 16 ποίη 6180 ἀοσγδαϊηρ ἴῃ ἐμ9 
ἕοστα οὗ Ὀυγὶαὶ. Τὰ9 ὈυγῖΔὶ πίίμβουῦ (80 ΘδΡ 

ἯΓΔΒ ΘΟΙΏΙΠΟῺ ΤΡ 8] ΘΟΥΡθ08. Τὴθ ὈΌΓΙΟΥΒ ἯΘΓΘ 
8180 χϑιιϊηἀοὰ ἐμαὶ 89 ἀοδ τόσο ὑμοὶν Ὀτοίδ- 
ΤϑΏ.᾽" [ϑηζθ. Τ}} 8 ψγδθ ΠΟῪ {16 οἰκί ὧδ οὗ 
ἐπὸ πιορίἢ ; ἐδ ῬΆΒΒΟΥΟΣ ἰδ γἯΩ28 ἰ0 6 8181} 
ΟὩ (89 148, Μίδβηδ6] διὰ ΕἸΖαΡ δ ῬΟΤΟ ὑΠ6Σ0- 
ἔογϑ ὉΠ40]9 (0 ἴκϑοὸρ (86 Ράββουορ οὔ δοοουπὶ οὗ 
ὑμποὲν ἀοδ]ομιοηὲ ὈΥ 8 ἀοδά Ὀοάγ, ἴον {818 Ἰδϑιϑὰ 
ΒΕ6ΥΘ ἢ ἄδγβ (Νυ. χὶσ. 11--18). [Ι σον οὗ (ἢ 989 
ἴαοίβ Β᾽ αὶ δυμκαοδίϑ ( ὕπαεεισηποα Οοἰποίάδησεδ, Ϊ. 
14) (μδὺ 1ΐ τγδβ (9 6880 οὗ ὑμ:980 [ωοΥἹῦ65 Ὑ ὶο 
88 οοπδἰ ἀοτοὰ δηὰ ὑχονυϊ ἀϑαὰ [07 ὉΥ (0 164}0} υὗ 
(9 ῬΆδΒΟΥ͂ΟΡ οὗ (ῃ9 Βοοοῃα τηοπίν, Ναπι. ἰχ. 6-12. 

ὕόοσβ. 6, 7. ΑἹ] βίψηβ οὗ τυουτηΐαςς 8.9 ἕογυϊά- 
ἄφῃ ἰο ἐμο ὑγοδίβι ΒΥ ἃ βιθϑδεαυθηΐ οηδοίηθπὶ 
{686 Τ6ΥΘ ἰπ 8}} ο8868 Ῥδγυροίπα! ν ἰογϊἀἄθη (0 
86 δἰ -ρυὶοβὲ (χχὶ. 10-12), Ὀὰὺ ἴπ πιοάογδίΐοῃ 
Δ)]ονϑὰ ἰο ἐμ ΟΓΙΏΑΓΣΥ ᾿Υΐθδίθ ῸΥ ὑμΠ080 πδδτοϑί 
οὗ πη (ὁ. 1-6). Βογο, Βονουου, {ΠΟΥ ΔΓ 8080- 
Ἰυαίο!γ Του δι ἰο ῬοΐΒ, ἀου δ .} 688 ὈΘοδι.86 ““ ΔΗ͂ 
τοδηϊοδίδιΐου οὗ σγὶοῦ οἡ δοοουηὶ οὗ (πο ἀραὶ ἢ 
ὑπδὲ δὰ οοοαγγοὰ πουϊὰ Βαγνο ἱηαϊοαίοα ἀἰβϑθαι18- 
ἔδοιϊοι τὶ ὑπὸ ἡυἀριμοπὶ οὗ ἀοα (Κο11}); ““Ὁ0- 
6886, ἔἴγοπι ἐμοῖσ ομῆσθ, ὑπΠ0} Ψ6ΓΘ ΘΒΡΘοΟΪΔΙΪΥ͂ 
σοΟ:σογηθὰ 848 οομβοοχαίθα ῥσίοδίβ ἰὼ οὔ ΔΡΟ]Υ͂ 
τηδϊη δι πἰηρ, (89 ΒΟΟΣ οὗ Φοδονδῆῃ........ ΤῊΘθ 
ΡΘΟΡΪΘθ, οπ (ῃ9 οἶΒοῦ δηά, 88 ῃοΐ ΟΓΙΏΔΙΥ βίδηά- 
ἴῃ 80 ΠΟᾺΡ ἰ0ο Φοδονδη, ψγ0 ρογι ἰθἃ ἰο 
Ὀθνυγαῖ! τ86 Ὀυσΐηβ ΟΣ τἴ89 Τιοτᾶ μεᾶ 
Ἰπἱὴ ἀϊοᾶ᾽ (Οο0Κ). 
ὕποονοςσ ποῖ γΟΌΣ δ688ε.---Τ 7} ἷἰδ 89 

Β0η86 οὗ ἐδ69 ΤΧΧ, δὰ Ὑυϊ]ς., δὰ τθϑηβ ὑπδὲ 
ΠΟΥ͂ ῬΟΓΘ ποὺ ἴ0 ΤΘΙΏΟΥΘ (ΠΟ ΙΓ ὈΓΊΘΘΕΪΥ ἰΓΌΘΠΒ, 
88 {807 γΟτΘ 811}} ἰο χὸ αἰ γΘΟΟΪΥ οἡ τὶ ὑΠοὶν 
Ῥυΐοβυν ἔπ ποιΐομβ. 70 ΟΣ τη 6808 1 {6 γ4}}γ ἰὸ 
δεί ὕγεε, διὰ ᾿1ἰ ΤΩΔΥῪ ὑπο ΘΌΣΟ ΔΘ ΒΘ Υγ9 ἰμ6 δἀἀοὰ 
Β6Ώ580, “Ἃο πού δὸ δρουΐ πὰ γοῦν δαὶν ἀΐ88}6- 
ψο]]οὰ, οὐ δονίης ἔγοθ δῃὰ ἰη ἀἰδογὰθν (χὶϊὶ!. 46). 
Κοὶ!. Βοίδ ἰμΐβ διὰ ἰδ9 τοῃμάϊηρ οὗ 116 οἴ 68 
ὙΘΡΘ δΙΠΟῺ ἐδ. 9 ΤηοΒύ ΘΟΙΏΠΙΟΏ δῖ βη8 οὗ Ἰηουγηΐηρ 
διηοηρ ἰδ 7608. 

τιοδὴ σα ῦ ΒΒ ΟΟΥΏΘ ΠΡΟΣ 811 ΓΘ ΡΘΟΡΪΘ.--- 
ΤΌΟΥ ΤΟΥ͂Θ ἰο ΟΌΒΟΡΥΘ (δ 8 Ῥγοοορὺ ποὺ ΟὨΪΥ͂ 0. 
(μον οὟῇ 88106--166᾽ γ0 ἅϊ6---Ὀυϊ 6180 ἴον (9 
ῬΘΟΡΪΘθ᾽Β. [{ μ88 δ᾽ γοδὰγν Ὀθθῃ ββοόνῃ (ἷν. 8) ἐμδὺ 
86 δἷη οὗἩὨ ἰδ9 δἰ χῃ-Ῥυϊοηΐ, ἃ8 ἐμοὶ ὑμοοογαίῖσ 
Βοδὰ, Ὁγουχῆλ χυΐ ὑροὴ ἐδ Ῥθορῖο, δηὰ ἰῃ- 
υοϊγοὰ ἐμοὶ πῃ (Ὧ6 Θοῃμϑθαθθηξ ΡαΒἰΒῃτηθπέ; ἴπ 
0819 οᾶ80 ΘΙ δ σαν ἰδ ταυδὲ ἀο 80, ὈΘοδΌθΘ9 
Αὐσοῦ δῃὰ Εἷβ σϑοιηδί ἰῇ ς ΒΟ ἯΘΥΘ ΠΟΥ͂ (6 580}0 
δρΡρΡοϊοϊοα πιραϊαίογθ τὶϊῃ αοα, δηὰ Δ ΗΥ παϑυῖ 
οὗ ἀϊδβαιϊθέδοίουη νὴ ΗἰβΒ ᾿υάριαοοίβ πουϊὰ 
ἰῶδῃ Ῥἰδοθα ἐμθῖι ἰπ δὴ δἰἰϊϊὰ ἀθ οὗ ορροβὶϊΐοι ἰο 

οὐ, 
Ταουρὴ (86 Ὀυὶθδὶβ ταὶρὶ ποὶ ἐγ δδὶ ἀθ ἤγοτι 

(πον βδογοὰ ζΖυηοιΐοηβ, γοὶ Νααδὺ δηὰ Αὐὶδα 
ὍΟΥΘ οὗ ἰο 50 υπιηουγηθὰ. ἘΒ8.6 ͵ᾷ]9 Βουδ6 
οὗ Ιβδτϑ 6} σόσο ἰο Ὀθνσδὲϊ ἴ86 Ὀπτηΐηᾳ---οὶ 
ἰηαθθα 88 τουτιγηρ δρδιηδὲ ἐμ Ὀϊνίηθ ἡυὰρ- 
τηθηΐ, Ὀυΐ γοὺ 88 τϑοοχζῃϊσίης ἰμδὲ ἃ βαὰ σιν 
Ἀ.8δ4 ὈοΐΔΙ|19π {Β  ῃη. 

γον. 7. 7ἷο 5881} ἢοῖ δο οτῖ--ουἱΖ.: ἤοὸγν (6 
ῬΌΓΡΟΒΘ οὗ δοσοιρδηγίης ἰδ6 ΓΘ ἢ8 οὗ ἐῃθ 
βἰαϊη ῥχὶοβίβ ἰο ἱδμοὶν χτατο, δῃὰ ἴῃ ΔΩ ὙΔΥ͂ 
οοδβίηρ ἴγοτῃ ἐμοῖσ βδογοὰ χηοίϊοηβ οὐ ἱμποὶν 8ο- 
οουηί, Α Ιἰκ9 οομιδηὰ ἰδ τηδἀ9 οὗἑ Ῥδγροίυ δὶ 
ΟὈΪ σαιῖου ΡΟΣ ἐμο δἰ σι -Ὀσγὶοθί ἴῃ χχὶ. 12. ΤῈθ 
τοδϑυῦ 18 ρσίγοῃ---ἰοσ [86 διῃοῃτίηρ, Οἱ] οὗ [80 
ΤΟΝ ἰδ πρου γοῖι; οοηβοοσαίθα ἩΒΟῪ ἰο 
ΗΪ8 βουύυΐοο, (6 τηϊρὶ ποὶ ΤΩ δϑὶ46 ἔγοπι ἐξ 
ἴοσ ΔΩΥ ῬΌΓΣΡΟΒΟ. ὁζάρ: Μαιί. υἱϊ, 22. : 
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γεν. 8. Βραϊσθ υπῖο Αδσου.--- Εἰ ον ἰμτουρὰ 
Μοβεδ (869 Τεχίυδ) θοίθ 6); ΟΣ 6180 Αδγοῃ, Ὀδίης 
ΠΟ (Ὁ}Ὺ σοπειϊυἰοὰ δἰ χμ-ρσὶοδί, δπὰ πανΐηρ 
ΒΏΟΜ ἢ 8 Βα Ὀπιϊδδίοι ἴῃ Ὑμδὶ δὰ δὶ οοσυγτοά, 
ἯΔΒ Ἰη80 ἀἸΡΘΟΙΪΥ (89 χοοϊρἰϑῃὶ οὗἩ α Ὀἱνίηθ δοιη- 
τηηϊοαί'οἢ σΟΠΟΘΡΏΪΩρ' [80 ἀπ 198 οὗ ἰδ μνείοϑβίβ. 

γεσβ. 9-11. Θίσοικ ἄσίπ]ς.- -Ηοῦ. ἼΞ Ὁ υδοὰ 
ΒΔΡΡΔΓΘΗΙΥ ἰπ Νααι. ΧΧΥΪΪ. 7 85 ἃ ΒΥΠΟΏΥΙΩ ῸΣ 
Μΐη6, Ὀὰϊ ΚΘΏΘΓΔΙΥ ἰδκϑῃ ΓῸΡ δὴ ἰηἰοχίοδίϊης 
ἀνίηκ ργοραγοὰ ἔγοπι βτδὶῃ ΟΣ ΠΟΏΘΥ, ΟΥ 68ρ6- 
οἶδν ἔγοπι ρβαϊθιθ. ΤῈ6 Ῥγοβὶ Ὀἱ(ἱοο οὗ πὶῃθ δπὰ 
δίγοῃςς ἀὐΐηκ ἰο ὑμ6 ῥχίϑϑίδ 8 ΟὨΪΥῪ ἰῃ δοπποοίΐου, 
ὙΠῸ (μοἷγ βουνοθ ἰὰ (86 ἰδογηδοῖθ. ΒΒῸΣ ἐμ6 
Ῥτγοβοῦὶ (Βὶ8 τουδὲ Βαῦϑ διηουηῃίοα ἰο δΔῃ δ᾽ πηοδ 
διυϑοϊαίθ ῥνομὶ Ὀἱ ἴοη, 85 (89 ϑοσυΐοο οὔ Αδγοῦ δηὰ 
ἷ5 ἔν 8005 σου] δαγο Ὀθθι 11{1}6 1666 (ἢ ἢ οὁ0Σ- 
ἐἰἰπυουδ: Ὀαΐ δα ἰδ0 ρῥγὶοδιμβοοὰ σου ἰρ]ϊοὰ, οὗ 
ΟΟΌΓΣΒΘ {δ ἰΐπη9 οὗ ΘΟΥΥΪ60 ἴῸΣ ὁδοὶ οὗ ἰμθπὶ τδῦ 
χοἀυοοεά. Το οοπῃροίίϊοι οὗὨ (ἰδ ργοοερὶ πὶϊὰ 
νοὶ 068 ὈθίοΟΓΘ δῃὰ π|ἰδὶ ἔο᾽]ο 6 δϑϑιηδ δ᾽ ποδί 
ἘὨΘΟΘΒΒΔΥΪΥ ἰ0 ἰἸΩΡῚΥ ὑμαὶ ἰὺ γγῶϑ8 οδ᾽]οὰ ἔοσί  ὉΥ 
δοιηθ Υἱοϊδίϊοι οὗ ἰξ οα ἐδο ρμαγὶ οὔ Νωὰδῃ δηὰ 
ΑὈΐδα. Τμὶ8 δυρροκί(ίοη, Δ ρὸ ΒΔ γ8, “ 6 τηδὰθ 
ἘΓΟΘΕΟΝ ὈΥ [86 Οὐ ΒΟ 180 ὑποχρ δι ηϑα οοταηπιδηὰ 
6.9 κίτνϑη, δηὰ μὺ8 ἱπάοοά {0 ουἱϊνδγὰ δίγβηρο 

ἢτο 88 ΟὨΪΥ͂ (86 ΒΥτ680] οὗ {π 9 ἱπΏ ΘΓ δίγϑῃβο ὅτ 
οὗ πὶπο-ργοάυσοά φηἰδυδίαδηι, ψ ΐο ἢ 80 οἴϊοθῃ σδῇ 
ταΐϊηα]ο 1180] ἰπ ρίουδ δῃὰ δηϊηδι θα βρϑϑοῖοδ διὰ 
Ῥοθίῃβ, ὈῪ ψΐοῦ ἐπάθοὰ ΒΟΥ δηὰ πηθογ ὑμίη μα 
δ΄ οοηυδοα." Το οὐ͵οοὶ οὗ (86 οοτηπιδηὰᾶ ἰδ 
ὀχργοϑδοα ἴῃ τορβ. 10, 11: ἐπῶὺ ὑπῸ χοϊπὰ οὗ ἐδ9 
Ῥυῖθδίβ ταἰκς ὍΘ Οἶδα ἰὼ {89 ΘΧΟσοΐδο οὗ ἰδ οἷν 
ον ἀυϊΐ68, δηὰ ἰπ [80 ἱπδιγυοίΐοη οὗ (Δ Ρθο}]9 
ἷῃ τορδνγὰ ἰο ἐμοῖτα. 

γοτβ. 12-16, 89 οὈ]διίοι δαὶ τοσρδί ποὶἢ 
ἔτοτῃ (89 Βδουι ἤοϑθδ οὗἩ ἰῃ9 ἄδγ τηϑῃιϊἰοηθὰ ἴα ἰχ. 
17, ἙἘαὶ ἰὸ ἰῃ ἃ ΒΟΙΥ͂ Ρ]809---8Ὲ μδ5 Ὀθθπ 80 
οἴϊοη Ὀθίοτθ δοτη δηθὰ ἴῃ τοχασὰ (0 ἐμ ο60 ἰδ ρ 8 
Ὑ ΒΊΟΝ τος ὯΘ θαύθη ΟὨΪΥ ὉΥ (86 ῥγὶοδί8---ποῖ ἰῃ 
ἐδ9 δδῃσίαδτΥ, Ὀαΐ ἴῃ ἃ ρἶδοϑ ῥσγουϊ δὰ ἔου (89 
ῬΌΓΡΟΒΘ ἰὰ (89 οουγί--ἼΧ Χ.: ἐν τόπῳ ἁγίῳ. ΑἹ- 
ἴον (ἷδ8 [0] ἨἩτνϑὰ (86 ΒΟΙΥ πιοαὶ Ὡροὰ ἐλ 6 ῥγίϑϑίδ᾽ 
Ῥονίΐου οὗ (6 ροδ90 οὔἴἶογίῃμβ (τγϑσβ. 12, 16), οαί- 
Θἢ ὙΠῚ} ὑποὶρ 18 1211108 ΙΓ μοσὲ (86 σουγί, ἰῃ ΔΌΥ 
6168 ΡΪδοϑ. 

γόορβ. 106-18, Πο κοδῖ οὗ 186 δῖ οὔθσίπ κα 
δὰ ἱπάοοά Ὀδοη οδονοά ἴον ὑ86 Ὑβοῖα σουρτοβα- 
ἐΐοη (ἶχ. 8), Ὀπὲ ἰἰα Ὀ]οοὰ μϑὰ ποὶ Ὀθθπ Ὀτουρδὲ 
ψὶ ΐη (89 βδποίθασγ. ὕπάον {π6890 εοἰγουτηδίβη668 
Μοδοθ δι ριον ἀθοΐδγοδ, απ Αδύοπ δον 
δοκηον θα εδ, ἐμαὶ 18 868} βου], ἀπάὰοσ οτσαϊ- 
ΠΔΙΣῪ Οἰγουιμηδίδϑηοοθ, Π6Υ9 Ὀθθὰ δαίθῃ ὈΥ ἰδ 
ῬΥϊοδίβ, ἰμδίοδαὰ οὐ Ὀοΐηρς Ὀυγτωθὰ. Οτίζϑη οδδ- 
Τδοίουΐϊσεβ ἰὺ 88 Ὀοΐῃρ ἱπ ΘΟΠΒΘα ΘΏΟ6Θ 8 ᾿Ρ6Γ- 
ἴοοί βδουϊθοθοκ Τμΐδ δ ον 8 ἀΐδι ποῖ] ἐπδὲ ὑπ Δ 
ἴοσ (λ9 Ὀυτηΐηᾳ οὗὨ ἰδ6 δἷα οἶδεντίη ς (05 (89 τ 8ο]9 
δοηφτοχαίίοι (ἰν. 19, 12) ἰπγηοὰ Ὁροῦ (δ9 ἰγθαί- 
Σοθαὶ οὗ (μ6 ὈΪοοά, 88 οθο8 ΒΟΥ ἱπ γον. 18, δὰ 
Ὡοΐ ὕροῦ {πὸ ἔμοί ἐμδὶ ἰὶ τγὰ8 οὔοτοα 70} 4]} (ἢ 
ὁορῖθ. [ἐ ἰδ βαϊὰ ἰπδὲ Μοδϑοβ υσϑδ ΒΏΔΤΥ Ὑτῖῖ8 
ϑᾶδῶσ δἃιιᾶ Σ ΣΙ, τ} }]90 Αδγοὴ ἰδ ποὶ 

τηθῃϊϊοποᾶ; ἀουθι1088 Ὀδοαῦδο ὑπο ἔδυ} τδϑ Ὑΐ|} 
ἐδπότα 85 ἔμ ΟΥ̓ΔΙΒΑΥΥῪ Ῥσίοδίβ, ἰο μοῦ ἐμὲ ἀυγ 
Βοϊοπροά, δηὰ ποὶ ἰο {δ δἰ μη ὑεοαι. [1}ΔΔηρο: 
“ Ἐ]ΘΟΣΔΡ δηὰ Ποῦ δἷδο, ὑμ9 ὑνο σοιηδιἷης 
Β0Ώ8 οὗ Αδγοῦ, δαῦθ ΒΡΡΑΥΘΏΪΥ δἀὰθ δὴ ΘΥΤΟΡ ἰπ 
ἕοστῃ ; ὑπαὶ ἰδ, ἑὯοΥ οὐκὶ ἰο Βαγο δδίϑῃ ἐμὶ8 8.68} 
οἴ (89 ποδὶ οὗ (μ9 δίῃ οὔοσίης (μοί ἱποῖν ον, Ὀαὶ 
ἴδοι οὗ (86 Ὀ60Ρ160) ἰπ 8 ΒΟΥ ῥἶδοθ δα Ὀοὶτκ ὃ 

τηοδὲ ΒΟΥ ἰδίης. Τὶ ἔπ Υ δὰ πορϊοοίοι ; 511] 
ἴΏΟΤΘ, (ΠΟΥ͂ δὰ Ὀσγπὶ ἰδ ροδὶ. Βαὶ 17 (ΠΟΥ 
που] ἔδυ ἰγοαὶ ὑπ6 βῃ κοδὶ οὗ (9 ρϑορὶϑ, 88 ἱΐ 
{89 Υἱΐαα] ἤον (89 δἷη οἴἶδονίπρ οὗἨ Ὀσ]]οοἶΚ6 τῶ ἴἰο 
ὍΘ ΒρΡρΡΙϊοἃ, (Π6Υ οὐρδί δἷδο ἰο δύο Ὀτουρδὶ 18 
Βἱοοά ἰηΐο (80 Ββ:οίυδεγ; Ὀαὶ {Π6Ὺ δὰ ποῖ ἀθπθ 
ιἷ8, δὰ ἰδυ5 Παὰ γτἱοϊοίϑὰ ἐδο σχἰίααὶ ἰὰ ἱπτο 
ΔΥΒ᾽᾽ [{ε., ἢ 006 ΟΥ ΟἴΒΩΡ οὗἠἨ [80 {ΐἴοσ ΨΑΥΘ; 
Ὀυὶ 88 (6 Υ μὰ ἰσοδιϑαὰ [9 Ὀϊ]Ϊοοὰ ΘχδοίΥ δα (ΠΟΥ͂ 
016 Θοιηθπαοά, μοὶ ἔδυ οοπδίϑιεὰ ΟἿ ἴα 
89 τοὺς ἰγοδίπιοθηϊ οἵ ἰμθ 8466}}}. ““1π οὗ Ὁ 
τΟΡὰδ: δίησα ἔθ Ὀ]οοὰ Βεαὰ Ὀδθα Ρουτοὰ ουἱ δἱ 
89 Δ'ίδν ἱπ {μ9 οουγί, ὑΠΟΥ τπισδὲ 8|80 ἴῃ 60186- 
4άθποθ ραὶ ἰ86 688} οὗ ἐδ δία οἴἶογί:β, βίηϑο 1 
ἯΔΒ ΟἾΤΘῺ ἰποῖ 88 ἃ εἰχηΐ ἔγοιι ᾿μουδἢ, δ 8 
ΤΘΟΟΙΏΡΘΩΒΟ ὈΘΟΔΌΒΟ ἐμο0Ὺ Ὠ᾽δὰ 88 ῥγίοϑίβ ἰὸ ΘῈ 
ἐμ τυϊδάροδδ οὗ τ6 οοηρτοχζαίίου, δηά (0 πιδῖκθ 
δίιοποιρθηὶ Ὀθΐοσο Φϑβοόνυλ. Βαὲ δἱ (ἢ 8 ΘρΡσΟΘΟΒ 
οὗ Μοβοβ, δύο ΚΏΘΥΗ ΠΟῪ [0 ὁχοῦδο ἰπ80}7 δη ἃ 
μἷ8 δοῦϑ. Ι͂π 86 ὅγβέ ρἷδοο, δὶβ Βοὴ8 "διὰ ἀθῃ9 
ποῖν ἀαίγ ἴῃ τοχδγζὰ ἰο {μοὶν οπτῃ δα δηὰ δυσγηῖ 
οἴογίηρ. ἴῃ ἐδς ϑοοοῃὰ Ρ}]806, ἐδῖ8 ἔοαγία] δοοῖ- 
ἀϑηὶ οὰ δαρροηῃϑα ἰο Ἀἷπι δῃὰ ἰμβοῖω, δὰ τοδὰθ 
ἰδοπὶ ἱπόοδρϑὺϊο οὗ οδίΐορ. ΕΗ’9 δρρϑα δ ο ἔδϑοϊ- 
ἵπρ: πουϊὰ ἰξ ρ»Ί6850 Φοβοόνδὰ ἱζ Βὸ βδου]ὰ δαὲ ἴὩ 
Βα οἷ 86 ἔγϑιηο οὔ ωἱπὰῖ ΤΗΐδ ἰἰῶθ Αδζοη δδϑ 
οομαᾳυογοὰ Μοδβοβ. Τ| γεί υἱοϊαἰΐου οὗ (λὸ ἰαῖν 
Ῥτοοοοάσϑὰά ἤτοι φτοδδ ἀΐδγοβροοὶ οὗ {86 ἰὼν ἐπ 
ΘδΓμ δ] οοπάσοι;; ἐμὶ5 βοοοῃὰ υἱοϊδίϊοη ργοοοοδοἃ 
ἔγροιχ ἃ τἰκιίθοῦθ δρὶ τυ] οἹοναίΐοα δΌονθ ἐδ 
Ἰοίίον το; οὐϑη ΜοκβοΒ τητδὲ Δ|10νν.᾽ 

γον. 17. ὅο Ὅθεδσ [86 ἐπ] ΣΤΥ οὗ [86 ὁ608- 
βτιοκαῖίος.--- Τῖθ οχργοβϑδίου, οῦγονοῦ ἰὴ σ}} 
ἰΐ ΤΩΩΥ̓ Ὀο ἰο ἀοδηο [1:6 οχδοὶ [ἰπἰ{8 οὗ 18 τ 68 ἢ- 
ἰηᾷ, οοτίδί ὉΪῪ πιδιεθδ ἔτσο ροΐπὶδ οἶθαν: ὅσαὶ, ἰδὲ 
(86 θδίϊηρ οἵ ἐδο 868} οὗὨ {86 ΟΥΑΙ ΏΔΙΥ δἷη οἶδεν; 
ὉΥ ἰδ ῥγὶοδὶθ 88 80} ϑδϑδϑῃί αὶ φαγὶ οἵ 18 εἰϊ 08]: 
δηὰ ποοοῃά, ἰπδὶ (πὸ ῥγίοδίϑ, ἰῃ σϑοοϊνίς ἰδ 9 
δδογίδοο δηὰ υπάονιδιχίηρ (0 τοδῖο οχρίδίϊοι [Ὁ 
οἴῃ, ἀἰϊὰ δοὺ ἱπ ἃ τηϑαϊαίογίδὶ οαρδοὶϊγ. “19 
ΤΟΥ͂ οδιϊης οὗἨ ἐπ Ῥθορ θ᾽ 5 βίῃ οδοχίηρ δγρυο 
{89 δβἷῃ οὗ {86 ῬΘΟΡΪΘ γγθτθ ἴῃ βοηθ βοσὶ ἰδίὰ Ὁροῖ 
{89 Ῥτῖοϑίβ, ἰο Ὀ6 ὑδίζοῃ ΔΎΔΥ ὉΥ ἰδ οτ.᾿᾽᾿ Ῥαίτγιοκ. 
Ταΐθ οαϊΐη, ΒΟΎΘΥΘΥ, ἀο068 ποὶ οοππίϊπίο τὶ 
6 δρυϊηκιίηρ οὗὁἨ 180 ὈΪ]οοὰ “44 ἀουδῖο δίοπο- 
τοϑηθαί,᾽ ἰο ποῖ ζδηκο σἰ ΒΟΥ οὈ͵οοίϑ; Ὀαϊ ἐδ 
δΙΤΡΙΥ 8 ἰθθδοὸρ ῥϑζί οὗ ἰδ οὔθ δἰοῃδιηθηὶ οὗ 
τ 68} ἐδο Ὀϊοοὰ τγᾶϑ (ἢ 9 ΤῇογῸ δδβϑηίΐαὶ ρογίζου. 
ΤῊο οβῆοο οὗ {μο ρῥτὶϑδίβ, τοοοϊ νυνί {μ9 νΥἱοίϊτα δὲ 
ἢ 9 ΡΘορὶθ᾽ 8 δηά5, νγδϑ ὙΐΓ ἰΐ (0 το δὴ δίοῃϑθ- 
τοϑηξ ΟΥ “ΟΥ̓́Θ᾽ 7050 80 ῬὈΘΟΡ]Θ᾽Β δ::8.. 
Ηανΐπς υράογίδικοι ἐμὶβ, [π0 ΤΟΒΡΟΠΒΙ ὉΠ 00: 
{8086 81:8 ἱῃ 8 οθτίδίη βθΏ89 τοϑίϑὰ Ὡροὰ ἰδϑτα: 
(ΠΟΥ͂ τυδὶ ὉΘΕΣ ἴΠ0 ἐπ απ Υ οὗ ἴ86 οοηβτο- 
καϊίοι.---ΤῊ}}8 88 ΟἿΪΥ ῬοΟβϑ1 016 ἰ0 40 ὉΥ͂ ἃ ϑἰσὶοί 
ΟὈδονΥϑηοο οὗ (89 Ὀἰγίηθ δρροϊπίτηθηί, ϑ᾽ποθ [86 
δδουῖδοο οουϊὰ Βαγθ Ὡ0 ἱπμοσοιὲ οἴὔοδου. ΤΒΟΥ 
τηϑὶ Ὀοΐὰ δργίηκὶο πὸ Ὀ]οοὰ διὰ οδὶ {86 ἤθδῃ. 
Ἡίιουΐ {μο Ἰδίίον, “180 Βδοσὶῦοθ ν͵δδ ἱπιροσγίοοι 
δηα ἰδ δἷῃ τοιιδἰηϑὰ.᾽" Οτίχϑη. 

γον. 19. ἴθ Αδγοῦβ ὁχουϑο ἰμδὲ “δϑρίσιδὶ 
οἰονδιίΐοῃ δῦουο ἐμ Ἰοίίον ᾽᾿ πὰΐοβ ζϑηρο δ88 
ποίϑα Ὀθοοτῃ68 ΥὙΘΣῪ ῥἰαΐη. [ἐ ἰδ εἰν κίηρ ἰο δὰ 
(818 ποῦ ΟὨΪΥῪ ἰπ ἰδ9 ἰανγ, Ὀᾳΐ ἰπ τοκαγά ἰο ἐμ 
ὙΘΥΥ͂ ΘοηΐΓΟ οὗ ἰδ9 1δνν, [80 δἷῃ βδογίβοοϑ, δὰ 
(δῖ, ἰοο, ἰπ {89 ΥΟΡΥ ἄγει τηοτηθῃΐ οὗ 18 ἰππιὶἐ- 
ἰαϊΐοα. Ομ ΑΔγομβ υπβίποδδ ΠΟῪ (0 οδὶ ἐπὶ 
οοτίης οορ. Ηοδβ. ἱσ. 4. 

γον. 20. Εἶο νσδθ οοῃίθῃῖ.---" Μοδοθ δα πὶ - 
ἰοὰ Αδγοῃ᾽ Β ρἷςδβ, Ὀυὺ ἰὶ ἰδ ποὶ δβίδιϑὰ πβοίδοσς ἢ 9 
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Ἧγ88 οΟὨδοΙΪΟῸΒ ἐδδὲ 6 δὰ δἰ π)5617 δροΐκθη 88. }}γ 
διὰ η0ΓἿ οοποραθὰ ἰμο μοϊηὶ δὶ ἰϑϑδυθ (88 τὸ δηὰ 
ἷπι ἀοἰπᾷ ΟΠ Δηοίδθος οοοδδίοη ἰῇ γϑίοθθῃοΟ9 ἴο 
ἐδ δοιι]οπιο:ὲ οὗ {89 ἐτχο ἰγἱδθ8 δὰ ἃ Πα], Ναπι. 
χχχὶϊ. 6), διονίης (μδὲ (89 ῥνγίϑδίϑ βδαὰ ἄοῃθ 
Ἡδδὶ Μδ85 ἴῃ ἐἰ8ο 7 γυἱχηί, 88 5, Αὐυρυδίΐη, ὑη0 Ἰαΐο Σ᾽ 
Τογρύπιθ, Κυτίς, δηὰ οὐβεσϑ, ἱπίογρτοὶ {80 Ρ89- 
δαᾷο; Οὗ ΒΘΙΠοΡ δ9 γίο]ἀθἃ ουἱϊ οὗ ΒΥ ΒΥ 
τὶ! ΑδΡοἢ᾿ 8 παίυγαὶ ἔθο!ηχθ. 780 ]διιοΥ 8110Ὁ- 
μδίϊτο ἰδ ῬΟΥθΔΡΘ 9 00 ῬγοΟῦΔΟΪΘ Οο86.᾽ 
ΟἸδασῖς. Βιυΐ ποὶξποῦ διυοσμδίϊγθ 18 ὨΘΟΘΒΒΟΣΥ. 
Βοὶὰ Βοτὸ διὰ ἴῃ ἰμ9 ο880 οἰϊθα ἔγοτη ΝΌΠΙΌΘΣΒ 
(Ρδγαῖϊοὶ ἰο πῖον 4180 8 Φοϑι. χχὶϊΐ. 10-81) 
Μόοϑοϑ τοπιοηδίγαιθὰ δχεϊηδὶ δὰ Δρρδϑηϊ ἀἶδγθ- 
κατὰ οἵὨ [0 δοτηπιδηὰ οὗἨ ἀοὰ ; δΒ60 νἃ8 δρροδβδοὰ 
ὙὯ6η δδδυγοὰ ὑμδὺ πὸ αἰδγοκαγὰ νγ͵ὰ8 ἰηἰοπάοα, 
δηὰ (δαὶ ἴα {μῖ8 6886 ἰπ6 δοὶ νγ88 Θχοθρίζομδὶ 1}- 
ἀον ϑῃιγο δχοθρίΐοῃδὶ οἱ ουπηβίδ 668. 

ῬὉΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΉΙΟΑΣΙ, 

Ἰ. ΒοΊοΒοβοη ΒΟΥ Υ͵οο (ἐθελοθρησκεία, ΟΟο]. ἰΐ. 28) 
ἷ6 ἀἰδροαϑίηρς ἰο αοά, 88 ἃ βυνδιϊιαἱΐου οὗ πδδὶ 
Ηδ διδ88 ποῖ οοεηδηἀθαὰ (ὉΓ Ὑδδί Ηο 88 οοτ- 
τϑδοὰ. [ἰ ἰδ οὔ 89 παίυτο οὗ ΓΘ] ]ΐ αι δπὰ ἱκ 
80 τοχατἀοὰ Ὀγ Ηΐπι. “ΤῊ ΒΥΤΩΌ0]108] τιϑϑῃΐη 
οὔ {μϊ8 ἰδίονυυ 18 ὙΘΡῪ ἀδο} δῃ ἃ ΘΟΙΙΡΥΘΕΘΗΒΙΥΘ. 
ΕτνοΥΥ κἰδ τἰο αοἄ, ΦΥΟΥΥῪ Βδουῖῆοθ [0 ΗἾπ|, ΘΥΘΥῪ 
δοὶ οὗὨ 1:98] ἱπῃ Ηἰἷβ βογυΐοθ, ΠΟΎΘΥΘΡ ἰὲ τηΐϊχμὺ 
οἰ μοῦ ΐδο ουαἰπγαγὰϊγ Ὀθ τἱ χα, 18 ἀἰδρ᾽θδβίης ἰο 
πο Τοτζὰ 80 βοοὴ 88 ἰδ ὅτο οὗ 580][-ἀ6}}14] ὁ68.508 
ἰο οτἱσίπαίο ἤγοτῃ ἐμὸ ΗΟΙΥ βρίτῖϊ, 1 ὅοσ. χὶϊδὶ. 8.᾽ 
Ο. τοῦ Θου] δ οὶ. 

1. Νδάδὺ διὰ ΑὈΐπα τοτο Ὠοποτοᾶ τὶν Ὀοΐῃ 
“δγουχὶ θ᾽ (0 Θοα, δῃηα γοτὸ ἰμ9 δρροϊη θὰ 

ΤΒΟΏΒ ἰῸ ὈΠΤΏ ἰΒΟΘΏΒΟ ἴῃ (Π0 ῬΤΟΡΟΥ ὙΔΥ. 
ΠΟΥ͂ Ρογυογίϑα ἐμοῖν οἱἕοθ δῃὰ δουβοὰ {ποΐτ ὑγὶ- 

γΙ]ορ6, δηὰ ὑΠῸΥ Ῥοτβϑιθά. Ηο κΘΏΘΓΔΙΪΥ αοα᾽ 8 
εἰἴι6 Ῥογυογίοα γος Βδρη ἰ0 Ὠἷπὶ ὙΠῸ ρου τίβ 
δῆ, δηὰ ὑδ18 δδυτ 15. ἰηἰθηϑὶ οὰ πῃ ΡΥΟΡΟΡΙΪΟΏ 
ἰο ἐδ) φτιϑδίῃϑβδϑ οὗ (δοὸ κσίῆ, 2 ον, ἰϊ. 16. 

ΠΙ. Πδμοθ οολθδ ἐδθ ζΘΠΟΙΔΙ ῥσυὶποὶ 8 ἐμαὶ 
Το] κἰουβ γοϑροηβὶ Ὁ ἰγ ἰ8 ργορογιἰοηθὰ ἰο τοϊὶ- 
ακἴοιια ῥγίν!]ορο (ΥΟΡ. 8)- Ῥυγϊηοίρὶο οἴϑῃ ἰῃ- 

ἐφὰ ὑροῦ πῃ οἂὐν [ογ᾽ 8 ἰθδοβίης. 
ΙΥ. ὕπάον ὑπο οἹὰ δογϑηδηί, ἀϑδίῃ, 85 (89 ὕγυϊ! 

οὗ δἷη, Ὀὑσουχεὺ ἀοδ]οπηθηῦ ὉΥ 18 ἴουοι. Ἐγθῃ 
ἴδιον δηὰ Ὀγοίμοσδ τοῦ ποὺ ἰουοὰ ἰδ ἀθδἃ 
Ὀοαΐοθ οὗ ἐδ {8119}, 16δὲ 1890 δου]ὰ Ὧθ ἀςεῇ]οα. 
ὕὍπαον ἰ8Π0 ΠΟῪ δογϑηϑδηΐ, δα 885 Ὀθ65 δοπαυοροὰ 
ὮΥ Ηϊΐπὶ 80 ΚΩΘῊ ΠΟ δ'ῃ, δῃᾳ ἀθδίμ Ὁ Ηἰπι 80 
ΣΟΒΟ ἤγομι ἰδ6 στῶγθ.0 ““ΝῸ ἸοΏρΟΥ, {δογοίοτο, 
ὍΠΟΟΡ ἰμ0 αοδροΐϊ, ἰδ ἀθδῖδβ. δὴ ὑποϊοδη ἰδίης. 
“ Β]οδοοὰ δζὸ ἰδο ἀοδὰ ἱἐπαὶ ἀΐο ἰῃ ἰμὸ 1οτὰ,᾽ 
Βον. χὶν. 18. Το 1,υογϊοαὶ ατν, ὉΥ ἰἰ8 ἐγθαϊπτηθης 
οὗ ἀοδί δηὰ Ὀυτΐδὶ, ΒΒΟΥΒ 08 οὐὔν οοπάϊἰἰοη ὉΥ͂ 
ΠΑίΌΓΘ ἰῃ σοηϊγαϑῦ ὙΠ} (9 ὈΪοΒδίηκΒ αίνϑη ὉΥ 
Ηΐπ γᾶο ἷἰ8 1μ6 Βοδυγσζοοίίΐου δηὰ ἐῆο 1,176.᾽ 
Ὑ ονάβονί. 

Υ. Τὺ νδϑ γοαυΐϊτοά οἵ 8ο ΤιοΥ (ἴ68] ρτἱοδίθ {πδὲ 
ἷπ {πον ΒΟΥΥΪΟΘ ἴῃ ἰῃ9 ΒαποίΌΔΥΥ ἰδ6Υ δδουϊὰ 
ἀνΐπκ ποῖίμον τ ΐ 9 ὯΟΥ δίγοηρ ἀγίηκ. Ξἰπα αν 
8ι. Ῥδὺϊ Ῥγουϊάθβ (1 Τίπι. 111. 2, 8) ἐπὶ {89 
Οδνϊβεϊδη πΐηἰβίσ  τυδὲ 6 “ποὺ ρσίνγοη ἰο τὶπα,᾽ 
δηὰ ψ 60 τϑαισίης ἰὺ ἴον ἷβ ἱπδνηἶοβ, δμουϊὰ 
;δ6 ἷξ πιοάογδίθὶυ (ἰδ. γ, 28). Τμοοάοτοι. ΤῈ6 
Βουυΐοο οὔ ἀοὰ τηῦδϑὲ Ὅθ “48 ΓΟΔΒΟΠΔΌΪΘ ΒΟΥΥΪΟΘ,᾽" 
Ὑτ} δου ἴ68 αἰ πραῖγοὰ, δὰ ποί ἀϊδίαγ θα ὮΥ 
διιϊ βοΐ) βιἱ πη υ]δηίδ. 

ΥΙ, Βοα (89 Ἀσίοϑίϑ δὸ βαϊὰ (τόσ. 17) ἴο 

Ὅθϑαςσ ἴδ9 ᾿παΌ ΕΥ οὗ ἴ86 οοπβτιοβϑιοῦ, (ἢ 9 
ἐθιηΡΟΓΔΙῪ δηὰ ἰγρίσδὶ ομδγδοῖον οἵ ὑμ6 1, Υ] εϊσ] 
δγβίθπι 8 δὲ ΟὯοΘ τῃϑδηΐϊζοοί. [ἱ γγα8 Ρ᾽ δ᾽ ΠΥ ἰτὰ- 
ῬΟΒδΙὉΪ9 ΤῸΣ πη, ἮΒΟ γοὶ Πδά (0 ΟΡ Βδου 008 
ἔοτ ὑἐμοΐὶν οὐ δίῃ, ἰο Ὀ6ΔΡ (9 δἰη8 οὗ οἰ γ8, δηὰ 
80 Ῥγοβοηΐ ὑμοπὶ 88 ΒΟΙΥ Ὀοίογο αοα, ὀχοθρί 88 
{Π60Υ τοργοϑοηϊθα βοιηοὶ ἷπρ 6180, σἱΖ.: (80 ᾳτοδὶ 
Ηἰκὰ Ῥυϊοϑὶ τῆο δοιὰ δίομϑ 70. ἰμ9 βίῃ οὗ ἰδ 9 
πουὶϊὰ. 

ΥΨΙΙ. Το Ὀυτηΐηκᾳ, ᾿ἰποίοδά οἵὨ οδἰΐης, ἐδ9 ΠΟΘὮ 
οΥ̓ 89 βδἷη οὔογίῃρ, δ] δοαυϊοδοοὰ ἰῃ ὉΥ 
Μοεθβ, ἰ5 ἰηϑίσυοίγο ἀοοίν ΒΔ }Υ 88 μον ΘΥ0α 
ἰπ {μ9 πιοδὲ τἰχίᾳ ρατὶ οὗ ὑμ6 [ον 168] αν, “8 
οογίδίῃ ἔγοϑάοτῃ ἰῃ ἐδ 9 ΡΣ δηροιϊηθηΐ οὗἨὨ [810 ΤΪΠΟΥ 
ἀοία 116, νυ ὲ]9 [80 θυ βίδησθ οὗ [Π9 τυ] 5 ἰδ ἰσορὶ 
ἰωνίοϊαῖθ.Ό [ὑ ἷἱ8 οὩθ οὗ 9 Θχδιλρ]98 ἯὋὸ Ο0668- 
Β' σΠ8}}Ὺ τηθοϑί οὗ 8 αἰδίληοίΐοη Ὀθΐης ἠυάϊοϊου Ὁ 
δηὰ ΒΟΠΘΒΙΥ τηδὰθ Ὀούνοθη {μ0 Ἰοιίον δηὰ ἰἢ9 
δρὶγῖὶ οὗ ὁ Ἰδνν." Μυγρῆγ. ὕπάον {με ΟἹὰ 7686- 
ἰδιηϑηὺ 88 ὑπο {Π0 Νον, αοἂ ἀθβῖγοβ “ΠΟΙΟΥ͂ 
δὰ ποὶ βδοσίβοθ᾽᾽ (Ηοβ. τἱ. θ6; Μαῖὶ. ἰχ. 18; 
χἰΐ. 7). 

ἨΟΜΙΙΈΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

πη (δῖ οΒαρίου, ἰπβίθδα οὗ ἐμ οχρεοίοά ἔοδέϊ- 
Υἱτΐοβ οοῃδοαυθοΐ Ὅρος; ἐδ ἰπδυκχυτδίίΐοι οὗ (89 
ΠΟῪ Ῥγίοδίμβοοα, γὸ δπᾶ ἃ θαυ] λυάἀχιμθηί; 80 
{86 δἷῃ οὗ Πηδὴ ΟΥ̓́ΘΡ σΟΠ68 πῃ ἰ0 ΠΠΔΥ (6 χοοὰ 
νοτῖκ οἵὕὁἨ αοἂ δηὰ ἰυτη ἰο ποσανοοὰ Ηἰἶθ σὰρ οἵ 
Ὀϊοθϑίης. ΒΥ ἐδ ῖ8 ἔδθαυίι] ὀχ δι} ]6 81} νν]}}- τοῦ - 
ΒΪΡ ἰ8 Βῆονεῃ 0 Ὧθ0 ἀἰδρ᾽θαβίῃ ρ----4}} δἰἰδιηρὲ ἰο 
ΒΟΙΥΟ αοἄ ἱπ ορροδί(ΐοῃ ἰο {89 ψγδγβ οἵὗἠ Ηἰΐβ δρ- 
Ροϊπίμηθηῖ. “ΤΏΘΥ 6180 οὔ; ἃ βίγδηρο ἅτϑ, γὙ8ο 
ΟἿΟΣ ΔῺΥ ὑδίηρς οὗ ὑμοῖν οσσῃ ἰο αοἀ νἱιίμουΐ ΣᾺ] 
δηὰ ΒΟΠΌΪΝ δοϊκηοπιοαρσίης ἐμαὶ (ΠΟΥ ΠΑΥ͂Θ ΤΘ- 
οοἰγοὰ 4}} ἔγοπι αοα.᾽ Ἐβιϊῃβ. “Βο; νὰ Ὀσίης 
κ08] πίϊπουὶ Κηον οακχο, ταϊϑοομοοὶίθ οὗἨὨ ζαϊ ἢ, 
ΘΌΣΗΔ] δήοοιϊοδ, ὑπὸ ἀονΐοσοδ οὗὁἨ οὐὔγ νὴ|ὶ}}- ἯΟΣ- 
ΒἘΪΡ, δ ροσβιϊ ΐουβ ἀογοιϊϊοβ ἱπίο αοά᾿ Β βουυΐοϑ, 
“ὁ Ὀτίηςς ΘΟ ΠΟ ὅγο  ο Ηἰβ αἰίασ.0 Τ71680 ἤδιηοθ8 
ἭΘΙΘ ΠΟΥ͂ΟΣ οὗ Ηἰβ Κι παρ; Ηο μδίϑβ Ὀοίὰ 8}- 
ἰδσ, ὅτο, ὑτὶοδί, δῃαὰ βου δοϑ.᾽ Βρ. ΗΔδ]]. 
ΤΟ φτοδίμοβϑ οὐ ἰμὴ8 Ῥυπίβδτηθηὶ γγ88 ἰῃ ΡΓτο- 

Ῥογιίοῃ ἴο ὑμ9 δρροϊπίθὰ Ὡθδύῶθθθ ἰο ᾿αοἀ οἵ 
(8080 πῖῖο δὰ οοπάθα, ΡΡΥΪΥῚ]ορο δἰ γ8 
Ὀγΐη 8 ΓΟΒΡΟΙ ΔΙ ὈΙ]Ἐγ. ΤῸ ἡυδρηιοηὺ οο ΟΒοτα- 
ίη δηὰ Βοϊμθαϊάδ πιυϑὲ ὍΘ ᾿ιοδυον ἰἢΔη ὕὈΡοῃ 
βοάοτῃα δηὰ ἀοπιοστῖα. Οομραγο ΗθΌ. ἱΪ. 8; 
χὶὶ. 28. 

αοὰ πιδὺ 186 {δ ΒΔΙΩΘ ΤΊΘΒΠΒ [Ὁ Βῃονίηρ Ηἰδ 
Ἰοῦο δὰ Ηἶβ δῆψοσ. Ηθ οοπδβυπιθοα {Π0 580} }ῆ 00 
ὉΥ ὅτο; Ηο δε19ν Ναδιδαῦ δηὰ ΑὈΐμα ὉγΥ ὅγο. Το 
ῬΘΒῸΪΟ ἰο υ οὗὨ Ηἰδ δοιΐοῃ ἀδρϑῃᾶβ ου οὔὖν αἰ ὰθ 
ἰοψαγὰβ Ηΐθ. Τδο βαπὶὸ 6080}9] ἰΒ ἃ ““ΒΔΥΟΡ οἴ 
4ἴὃὁὲ υηἱο |1{6᾽ δηὰ οὗ “ ἀθαίϊι υπῖο ἀοδίῃ.᾽᾽ 
Ακϑδίη: Ηο οἶοφοηῃ 1808 ΓὉΓ Τη8}8 ῬυπίΒῃτηθηΐ ἢ 9 
Υ̓ΟΥΥ ἰπδισυπιοηί οὗ π᾿ 8 δ'ῃ ; {8.680 1068 δἰπηοα 
ΌΥ ἔτ δῃὰ ρμοσγίβϑιιδὰ ὮΥ τὸ; 80 δ'δο (89 δορᾶ- 
ὨΪΐοΏΒ οὗΥ̓͂ Κογδὰ, Νυπι. χυὶ. 86. Ηο ὑπᾶον ἰἢ9 
αν οὗ Ηΐβ Ῥγουϊάθῃοθ ΔΙῸ 00} 8 ΡΒ 551008 τη8ἀθ 
{80 Τῃ0808 οὗὨ Ρυπίδηϊης ἔμποιι, δηἀ οὔθ [89 οὉ- 
ἦοοίδβ οὗ ὑπ] να] δι ὈΪ (10 ΟΥ ἀθδῖγο, τ θη δί- 
ἰδἰποᾶ, Ὀθσοπιθ ὑῃ 9 ὙΘΥΥ ΒΟΟΌΓΚΟΒ οὗὁἨ ἰμ050 ἯδΟ 
βΒουρδὺ {μθπι. 

Αδέοῃ δοϊὰ δ ὕῬ68090, 85 {Π9 τἰ χε ίθουῦβ τασϑὲ 
ποϑᾶδ ἀο Ὀοίοτο ἴδ ᾿υὰδριῃθηίβ οὗ αο, ΒΟΤΤΘΥΘΡ 
αἰδιγοβδίης. 860 ΦοὉ ἷ. 22; Ῥδ. χχχίχ 9. ἔδοσθ 
οδῃ ὯΘ ΠΟ ὮΟΡ6 δῃᾷ 0 σοηῃΐοτί ἴῃ ἐμο ποτ] ἱΐ γγὸ 
ΤΩΔῪ τἰ ΙΓ ΪΪΥ Τυτυ δὲ ἰμ9 ἀοΐϊημε οὗὨ “0.9 
Φυάχο οὗ 8}1} ἐπ ϑασι.᾽" 



ΣΈΝΙΤΙΟΤΒ. 

ΤῊ6 ἰουσὶ οΥ͂ ἐ!6 ἀοδαὰ οομιπιππίοείθα ἀ68]6- 
τοὶ, Ὀθ. (86 ἰουοσῖ οὗἨ ἐμθ αἷτον οὗ ᾿ἰΐ9 οδυβοὰ 
δἷπι ὙΠῸ ἮΔ8 ὈΟΤΏΘ οὔὐϊ ὀῥὈοη ἰδ ὈΪδΩΓΡ ἰο δγὶδ9 
ΓΚῸ Υἱὶ. 14), δὰ ἰδὸ ἀδπι|801] ἯδῸ εἱορὶ ἰῇ 
ΘΒ ἰο ατὐῖβθ δῃὰ ναὶκ (Δ ασὶ νυ. 42). οτγάβ- 
σον. ἢ 4068 ἰμ0 Απίϊγρο ΘΧοο] [86 ἰγρ6. 

Αδτοῖ δὰ δἰ βυσυϊνί ηκς δοὴδ τηϊχηὺ ποῖ ἰθαᾶνο 
ἐδ Βαποίι ΡΥ ἴο ΤΌΤ (8086 ἯδΟ δα 784]16η, Ὀαϊ 
811 [9.86] τυϊχὺ ὈθιτΑΙ ἰμθηὶ; 50 8 {π6 ἱπιπιοάϊ- 
δἱο βοσυΐοο οὗὔ αἀοὰἂ τογῸ ργοβϑίπα ἐμ 8η 8]}] 6890 : 
ὙΠ ΠΔΥῪ Ὧθ τἰρμὺ δὲ δῃοΠΒῸΣ ἰπι|0, ΟΥ 0 Οἶδοῦ 
ῬΘΥΒΟΏΒ, τηδὲ ὍΘ ΤὈΤΟβΟΏ6 ὈΥ͂ {Π080 ὙΒῸ δΑΥΘ ἃ 
ἄσίγ ἰο Θοάα ἩΣ τ ῖο ἰξ ἰηϊοτίοτοθ. Ηΐβ 860- 
Υἱοῦ ἰ8 ὑπ Ῥγίπιο οὐοοὶ ἰ0 νγ!ο ἢ 4}} οἶμον (μΐπχα 
τασδὶ σΟὨ όσα μι ΘΏ18Β6}768. 

Τ0ιὸ ῥσϊοθίδ᾽ ΦΟΣΎΟΥ 8 μοὶ ἰ0 ΘΟΙη9 Οὗ ὙΪΏΘ ΟΥ̓ 
βίσχοῃᾳ ἀσίῃκ. ἴῃ (μ0 Βοσυΐοθ οὗ ἀοὰ ἐμοῦ γὙ8ο 

ἄγδνν ποὺ ἰο Ηΐπὶ ἴδγτο ποοα οὗ 411] [8:6 σΔἰ τη 688 
δά οἸθΟΥΟ88 οὗ ἰδοὶν ταϊηαβ, ἰοδὲ ἰμογ ἀο Ηΐπὶ 
ἀἰϑῆοποσς 8 1}]6 ΠΟΥ Ρῥσχοΐοθϑϑ ἰ0 βοσυὸ Ηϊω. Τὴ 
οχοϊίοτηομί οὗ ποσβιΐρ, το ἢ σομ6Β οὗ (ἢ 6 δΌυδ6 
οὗ Ηἰδ5 κἰδδβ, ἱβουσὰ βιονίηρ ἰ(8617 π Θ᾽] οαῦθηοα 
ΟΥ ἱπ ΠΊΟΥΘ ὑπδη πδίασδὶ ΣΖθ8], ἰ8 ἢοὐὺ ρ᾽ϑδϑίης ἰ0 
Ηἰὰ. 
τοι (86 ἔδυ] οὗ {86 ῥτίϑδβίβ ἰῃ ποὺ ϑδίϊης (8 

βοθἢ οὗ ἰδο δίῃ οὔοτντίηκ, Τοοαογοί (δ π18 Γαδ δουΒ 
οὔ (δ ἀαὶγ οὔ (πὸ Ομ τ δι πιϊῃ ἰδίου : “ Ηθησο 
Ἰοδσῃ ὑμδὲ γὸ ὙΐΟ οδὶ οὗ [μο86 ἰπἴηρ8 Ὑδιὶοΐ Δ ΓΘ 
οἴογοα ὈΥ ἐμὸ Ρ60Ρ]6, δπὰ ἀο ποί Ἰ᾿ὲγο δοοοτάϊηρ 
ἰο (89 ἸΔΥΤ, ΠΟΥ Αἰ ΘΏΪΥ ῬΥΤΔΥ ἰο αοὰ ἴον (μαι, 
ὙΠ] Ὀτίηα ἀοτῃ Ρθηἰβηηθοὶ ἔσοπι αοὰ;" δηὰ 
Οτΐζομ βδΥβ (μα ἱὰ ὈΘΒοοτοδ (86 Ῥγτὶϑδί ἢγϑί ἰὸ 
ΤΆ ΘΚ 6 Εἰ τ 561Γδοοορίθ80]6ο ἀοα ὈΘΙΌΓΟ ΒΘ ΡΓΘΒΌΙΩΘΒ 
ἰο βϑοῖ ἔσοῃιλ Ηΐπι δοσθρίδῃοθ ζἴὸσ (δ: ΡΘΟΡ]6. 

ΡΑΒῚ ΤΗῊΠΒΡ. ΤῊΝ ΠΑΡ ΟΕ ΡΌΒΙΤΥ. 

ΟΠΑρίεβδ ΧΙ.--ΧΥΎ. 

“714 Ῥγεϊνεἴκα»» Οονάέδέονις οὐ δαεγίβεε. ἐλε 7γρίεαϊ Οοατερεξες 
από Ῥιγίνέηρ."--Ἴ ΑΝΟΕ. 

ῬΡΕΕΙΙΜΙΝΑΒῪΥ ΝΟΤῈ ΟΝ ΟἸΕΔΝ ΑΝῸ ὕΝΟΙΕΑΝ ΑΝΙΜΑΙΚ --ΑΝῸ ΟΝ 
ΒΘΕΕῚΓΕΜΈΕΝΤ ΒΥ ΟΟΝΤΑΟΊ. 

ΤΏοτΘ 885 ὈΘ6ΘΏ 0 11{{10 ἀοθδίθ 85 ἰο (80 οτἱ σίῃ 
δηὰ κτουμπὰ οἴ ἰδ αἰδἰϊποιΐοι Ὀοίτοθη οἰοδη δηὰᾶ 
ὉΠΟΪΘΔΏ δηΐπιαδ. Ὁ ἃ αποβίξζοη ὁ} ΟὨΪΥ ὍΘ 
βοιι]οὰ ἰδίου οαγ. [πὶ 66. γΥἱὶ. 2 ΝοΟΔᾺ 8 ἀϊ- 
τοοίοα ἰο ἰδ ἰπίο {80 διῖὶκ “οὗ ΘΥ̓ΟΥΥῪ οἴδδῃ Ὀθδδί 
ὮΥ ΒΟΥΘΏΒ, {86 τη84]6 δῃηὰ δΐ8 ἔθῃ}8]6,᾽᾿ τ} 119 “οἵ 
Ῥοδϑὶθ ὑἰμβδὲὶ 8.6 ποὶ οἴϑδῃ ὮΥ ἔνο, (86 τιδῖθ δηὰ 
εἶδ ἴοταδ]9." ΤΏΟΓΟ ἯΔ8 ὑπο ΔΙΓΟΔΑΥ͂ ἃ γοϑοῦξ- 
πἰσοὰ ἀϊοιϊποιΐοη, δηἃ ἐπα ἀἰδιϊποιΐου δὰ πο- 
ἐμέ ἰο ἀο νὰ ἐμ0 896 οὗὨ δηΐπιδὶ ἴοοά, βἷ ποθ 
ἐμὶα δὰ ποί γοὶ Ὀθθπ Δονοὰ ἰο δῆ. Αἴἵοσ ἐμ 6 
δοοά, τ μθη δηΐπια] ζοοὰ γγ88 αἰ 6} ἰ0 πδῃ (6. 
ἦχ. 8), 10 νδϑ αίνϑη υἱἱμουὺ 1Ἰπιϊ δέΐοθ, “4 ΕΥ̓ΟΥῪ 
τοουϊης ἰδίης ἐμδὺ Ἰἰνοί 8841} Ὅο τηθαὺ [ὉΣ γοῦ:; 
ΟΥ̓́Θ 88 ἐδ φτοῦ ΠΟΡῸ δαγο 1 αἰγθη γοῦ 8Δ]} 
πίη ρβ.᾽ [ὁ ΔΥ ἱμογοίοσο ὈῸ οοῃβάφοιΥ δί- 
Βιιιϑὰ ὑπαὶ (18 αἰδεϊποίζοι ἀἰὰ ποῖ Βαγϑ ἰἐβ οτῖ- 
εἷι δὰ στουῃά ἴῃ ὑπ 6 Βα 1 {8 Ὁ] Θ 688 ὉΣ υπδαϊ8}6- 
π668 οὗ ἀἰδογοπί κἰπὰβ οὗ δηΐπιδὶ] ἴοοά, 88 88 
Ῥόθῃ οοπἰοηοὰ ΌΥ δὴν. ΝοῖνΒοΥ οουϊὰ ἰξ ΡοΒ- 
Β'ὈΪΥ δυὸ ὕθθη Ἰουηάοαὰ ἴῃ ΔΗΥ͂ οοπϑί ἀοτ αι 088 
Ῥοουαν (0 ἐδ ΟΒΟΒΘΏ ῬΘΟΡΪο, βἷποο ἰΐ 8 ἈθΥ9 
ουπὰ οχίβίϊη 80 ΤΏΔΩΥ δρθ8 Ὀοΐογο ὑμο 08]} οὗ 
ΑὈτδμαπι. [πιηοἀΐδίοὶΥ δὐΐορ ἰμ6 δοοά, πον- 
ΟΥ̓́Θ, ἯΘ ΝδΥ6 ἃ Ῥχγδοίϊ68] δρρὶ᾽ ἰοαιΐοη οἵ {μο αἷ8- 
ἐἰποίζοη Ὑγιΐοῖι ΒοΘΠ8 ἰ0 ΤΥ 18 ΟὈὐθοὶ ψὶ ἢ δυΐς 
βοϊουὺ Ρ]οΐμποδδ; “Νοδ Ὀυϊ] θὰ δὴ δ'ίδ ὑπο 

ἰ8ὸ ΟῸΒΡ; δηά ἱοοῖἷς οὗὨ ΘΥΘΥΥ οἴδδη Ὀθδδβὶ, δηὰ 
οὗ ΟΥΟΥΥ οἷοδὴ ἤον)ὶ, δηὰ οδογοά Ὀυτπὶ οἴοτί σι ρ8 
οὗ (δ9 δἰ (ὅδεῃ. Υἱῖ!. 20). Ὑπο οΥἱ ίμδὶ αἷ8- 
εἱποίΐοι πσπί ἐπογεΐοσο Ὀ6 μο]ᾶ ο δυο Ὀθ68 θ6- 
ὑσσθθῃ δηΐπ|8}8 Αἰ δὰ πηδὲὶ ΓῸΥ δβδοσίῆοθ ( ΟΡ. 
Οδινίη ἴῃ [μ6γΥ. χὶ, 1)... Οἱ πῇῖνδί στουπὰ ἰδ 860- 
Ἰοοίϊοι γγῶβ οὐἱ αἱ π}}γ τηδὰθ ἴθ᾽ δδοῦὶ δοϑ ἰδ ἩΒΟΪΥ 
ὙΠ ΚΠΟΝΩΏ ; Ὀαυὺ ἰὺ 5 δἸΙιοσο  ὮΘΥ ῬΤΟΌΔΌΪΘ (μδέ {89 
βϑῖηθ Κἰπὰ οὗὁὨ δηΐπι8}5 τ ϊο ἢ ΘΓ “οἶοθη᾽ ἷπ 
{89 ἰἶπη9 οὗἨ Νοδ ψχοτοὸ ἱποϊυάοᾷ ἰπ ἰδ 118ὲ οὗ (89 
οἸθδὴ ππᾶὰον ὑδ9 1,οΥἱ 681} ἴδν. ΜΔῺΥ οὔ 80 Ἰδἰ- 
(0 Ὁ, ΒΟΎΘΥΟΣ, ΟΣΟ ποὺ 8Δ]]ΟὙ78Ὁ]9 ζῸΣ βδονὶ ῆσο πἢ- 
ἀον ἐμ βδπιο 1, ΠΟΥ ἴδ ἰὑ ΚΟΥ (μ8ὲ {ΠΟΥ ΟΥΟΡ 
ἯΓΘ; ΟὉ (80 Οἶοῦ Βδηᾶ, 8}} ΣΟ δἀπι 1881 Ὁ16 [ὉΓ 
ἴοοά πη ΝΟΔΝ᾽ 5 ἐΐπηο, 8 }}]9 πρᾶον ἐμὸ [, ΟΥ̓ 68] 
ἸΔῪ ἸΏΔΩΥ δῖὸ ἑογυυϊἀοη. ὙΓΒΐ16, ἐμογεΐογο, ἰ86 
ογἰ κὶπαὶ ἀϊδιϊποιΐοι τουδὶ Ὀ6 βουρδέ ἴῃ βδονυ  βοὶδὶ 
086, ἰὺ 8 ῥ]αΐπ ὑμδὲ (86 ἀοίεἑϊα οὗ (8 ἀἰδιϊποίϊοι 
ΔΥΘ ἸδΡκοΪυ το δε υπὰον ἰδο 1,οΥἹ ἶσα] ἰδ τ Ρτο- 
δου δίπς ἴ86 απ ΐπιδ]5 (μὲ Ἰδὺ ὯὍθ Δ]]ονοὰ [ῸΡ 
[οοἀ. 
ΈΘη ἱπαυΐγγ 18 ΠΟῪ τηδὰθ 88 (0 ἰμ9 στοππὰβ 

οΥ̓͂ ἐμὲβ ταοὰϊ δοδίΐοη, {8 ΟὨ]Υ βοόϑδοι ρίγοῃ ἴῃ (ἢ9 
Ἰδν ἰ(86}7 18 Θοτρυθθηδῖτο (ογ. χὶ. 48-47; χχ. 
24.26; Ὠραϊ, χὶν,. 21): “ΕῸΡ 1 δὰ 9 ΓΟῸΒῸ γο} 
θοὰ: γο 884}} (ποσοΐογο δδηοί γ γουγβοῖνοδ, δὲ 
γθ0 6.18}} Ὀ6 ΒΟΙΥ; [ὉΣ 1 δχ Βογ." “1 διὰ ἰδ 



ΡῬΒΕΙΙΜΙΝΑΒΥ͂ ΝΟΤΕ ΟΝ ΟἸΕΑΝ ΑΝῸ ὉΝΟΙΕΑΝ ΑΝΙΜΑΙΗ. 

ΠΟΆΡ γοὺυν Οοα, πο παγο βοραγαιθα γοῦ ἔγομι 
οἶδ οσ Ῥθορ]ο.᾽ Τμΐἷ8 ροϊηΐδ Ρ] ΔΊ} ἰο ἐμ δ6Ρ8- 
ταϊΐοι οὗ ἐδπο [βτϑοὶλίο8 ὉΥ ὑμοῖὶν ργθβου θα δ 
οὗ οοὰ ἔγοπι οἰ ΕΡ παίϊ00}}.8 ; δῃηᾷὰ ἰὶ 8 ἱπαϊβρυίδ- 
16 ὑπαὶ (Π0 οδέοοὶ οὗ (8080 ἰαν78 ἯὙΔ88 ἰο 0806 8]- 
τοοϑὲ ἱπδυττη οἰ 8Ὸ]6 ἱτ ροα τ θηίβ πὶ ἐμ 6 ἨΔΥ οὗ 
Τατα  ἶδὺ δοοΐδὶ ἱπίθ σοῦ 80 ὈοίΘ6ῃ {80 Τδτδο ιο8 
δὰ (Π9 ϑυττουπαϊηρ Ὠϑαίμοη. ΒΘ {π18 80Ρ8- 
Ταϊΐοη τ8Δ8 ἰοὸ ὍὈ0 ὈΓΟΪΘῺ ἀονη ἰη {89 ΟΠ τ βϑιΐδη 
ΟΒυτοῖ, δὴ ἱηἰϊπδξϊοι ἰο ἐμαὶ οοοὶ οου]ὰ ποὲ Ὀθ 
ΙΏΟΤΟ ΟἸΘΟΙΊΥΟΙΥ ΘΟηΥοΥΘα (μ8ῃ ὈΥ {86 Υἱβίοῃ οὗ 
Βι. Ῥοίον οὗ δ βθοὶ Ἰοὲ ἀονσῃ “μου ἢ ΟΓΘ 8]] 
ΤΏΔΏΠΟΣΡ οὗἨ ἔουτ-[οοἰθοἃὰ δοδδίβ, δηὰ ογοορίῃς 
ιΐηρσα, δηὰ ἔονὶβ οὗ {δὸ οἷν," τῖἢ ἐπ ὁοπι- 
τοδηᾶ, “Εἷ80, Ῥοίορ, Κι} διὰ ϑαὶ᾽"᾽ (ἀοίβ χ. 
18). Τδο οἴοοιϊγθηθδ8 οὗ {6 βϑοραγδιΐοῃ, μον- 
οτον, ἰ8Β ἰο ὍΘ δουρδΐ ἱπ ἰμ6 ἀοίβ11]5, ποὺ ἴῃ 
80 βοῃοταὶ ομδυδοίονῦ: οὔ ἰδ αἰδβιϊποιΐοη, δα ἰΐ 
δ πον Μ6ὸ}} Κατα (παὺ [86 ΟΥΑΙ ΠΑΓΡΥ ἀϊοὺὶ οἵ (89 
ἘκσγΥρ ΐϊδηβ δηὰ οἰδονῦ πδίϊοῃδ οὗ δηιαυϊι γγᾶ8 
ΒΒ Δ (14}}γ 080 βδῖθο τς (δαὶ οὗ (6 ἴδσδο]- 
δϊο8. αν ουβ ΓΘΘΒΟῚΒ σἴυθη ὉΥ [6 7αι Π6 .8 δηὰ 
οἴβοτβ, ἢ ΓΟΡ᾿198 Βονγίης ὑπεῖὶν ἐμ] Δ ΟΥ, ΠΙΔΥ͂ 
Ὧο ἰουμὰ ἴῃ βροποον, ὧδ ἰός. ξεν. 1. ο. υἱῖ., ἃ 1, 
ὙΠ8ΐ ἢ Θυπδβίἀογβ {π9 ἰσχὰθ ΤΘΔΒΟΏΒ (β6Ύϑὴ ἴῃ 
ΠΌΤΟΥ) Ὀεΐηρς αἰτθα ἴῃ ἰδ 70] ονΐη ς βοοίΐοι. 
ΟΟμΡ. δἷβο Οδὶνίη ἴῃ [μοΥ. χὶ. 1. 

Ἶι ἴ5 ἰο Ὀ0 οὐϑογυθὰ (δαὶ {89 αἰδιϊπηοίΐοη οὗ 
οἷοδ δηὰ υὑποϊϑδη δηΐπ81]8 μ88 Ῥ͵δοθ ΟὨΪΥ αἱ 
ἐπ οῖν ἀθαῖῃ. ΑἹΙΊ ἱνίπς δῃΐπ8}8 6 Γ0 αἰ ἶὸ οἴθδῃ, 
διὰ 80 ΗἩΘΌΓΟΘΥ δὰ 0 ΒοΥῸΡ]9 ἰῃ Πδπάϊϊηρ ὑμ9 
Ἡἰνΐης 858 ΟΥὁ ουὐθὴ (9 ἀοζς. ΤῈ Ἰίοῃ δηπὰ ἰἢ9 
δ αῖο, ἰοο, 88 88 Ὀδ6Ὴ Ὑ760}} οὐϑογυεὰ ὮΥ ΟἸδυῖϊ, 
ὝΤΟΓΟ υδοὰ ἴῃ [86 τηοδὶ οχδὶ θὰ βυπο 1 18πὶ οὗ Ῥγο- 
Ῥμοίΐο ἱπιαροῦυ. Βυΐ 845 800} 88 ἰδ6 8δῃ 7188 
ἭΟΤΘ ἀοδά, ἃ αὐρβιίοη 88 (0 ἐδποὶνγ Οἱ ΒΏ 688 
ΔΙΟΒΟ; ἰμ}9 ἀοροηδορὰ οῃ ἔνο ρῬοϊΐπίβ: α) ἐδ9 
ἸΠΔΠΏΘΥ Οὗ [Π6 δῃΐπ)8}᾽ 5 ἀραίμ; δηὰ δ) {πὸ πδ- 
ἴυγο οΥ͂ (ἰδ 9 δε ΐ πη] ᾿ἰβο] 7. ΑἹ] δῃΐπι8}8 ὙΒΔΙΘΥΟΥ 
Ὁ. ἀἰοα οὗἨὨ ἐπθίηβοῖγοβ οτο ἀποΐοδῃ ἴο ἰδ 9 
᾿ϑγϑοὶῖ 65, δἰ που ρ (6 Υ τϊρῆὶ ὍΘ ρσίνϑη ΟΣ δοϊὰ 
ἐο ““ϑἰγδηροῦθ᾽ (θ θα}. χὶν, 21), δὰ ἐπ ἰου δὰ 
οΥ̓͂ ἐμοὶ ΟΔΥΟΔ8805 σομτηπηϊσαίοα ἀοῇϊ]οτηοπὲ 
(ἴον. χὶ. 89, 40). Τμὲβ ἰμθὴ γα οὔθ Ὀτοδὰ ἀΐδ8- 
ἐἰποϊΐοη οὗ (80 ἴῶτνν, δῃὰ νῶϑ ον θη }}ὺ Ὀδβοὰ 
ὍΡΟΙ ἴδο ἵδοὶ ἐμαὶ ἔγοπι δισι δηΐπια}8 {μ9 Ὀ]οοὰ 
μδὰ ποὲ Ὀθθὼ τἰπάγαυ. 

Βαὶ ἃ ἀϊ ἴθ τ η66 18 ἔα ΠΡ τηαὰθ Ὀοίθοη δηΐὶ- 
ΤΩ 88, ΟΥ̓́Θ ἩΒΘῺ ῬΓΟΡΘΥΪ δἰδυρμίοσοα. Ι͂ῃ ὁ 
ΥΟΥΙῪ ξΟΠΘΓΒΙ ὙΔΥ͂, [80 Β}Ϊ128]8 Δ] ον θὰ δ Γο βυοἢ 
88 ἴδ ὈΘΘῺῚ ΦΘΏΘΡΑΙΪΥ Τοσορηϊτοα διμοης 84]] 
ὨΔΪ0η8 δηά ἴῃ 81} ἃιχθ8 88 τηοδὺ ΒΔ Ὁ] Τογιΐης 
{89 δίδρὶο οὗἁ δηΐπιδὶ Τοοὰ ; γοὺ 09 ἰδ οδηποὶ 
Ὅθ οοῃβίἀογοα 88 ἰουπάοἀ ὉροΩ γρίθηΐο ΟΥ ΒΥ 
οἶβὸν ῥτί ποῖ ρ]68 οὗ πηΐγουβαὶ δρρὶϊοαιΐοι, δἷποα 
ὯΟ δ0} αἀἰδιϊ ποῖοι ΜἯ͵δ5 γοσορηϊςσοα ἴῃ (86 φζτδηὶ 
ἴο Νοδβ. Μοσϑουοσ, {δο ΟὈ]  σαιΐοι οὗἁὨ ἐΐα οὔδοῦ- 
ὙΔΠ0Θ ΑΘ ΟΧΡΓΘΒΒΙΥ ἀθοϊατϑα ἰο δ γθ ὈθΘη ΔΌΓΟ- 
ἀνϑὰν ὈΥ ἰδ0 σουποὶϊ δἱ Φοσγυβαίο, Αοἱϑ χυ. 
.ὸ ἀἰδιϊηοίΐοη τ ὑμοσοίοῦθ ἰθιῃροσασυ, δὰ 

ῬδοῦΪϊΙ δ᾽ (0 ἔἶ6 σἤΟΒΘ ΡΘΟΡ͵]θ. [{8 πιδΐη οδ͵ϑοί, 
88 ΔΊΤΟΔΟΥ ΒΟ, ΜγΔ8 ἐ0 66} ἰθϑ ἃ βορδζαίθ 
Ῥ60Ρ]6, δηά ἰΐ 18 ἱπυοδίϑαά τὶτ (89 δβοϊ]θσληϊΥ οὗ 
8 τοϊϊχίουδ οὐδοσυδῆσθ. ἴῃ γτουϊάϊης τοσυΐα- 
ἀΐοπδ ἔον (δ ἷδ ρΌΓΡΟΒΟ, οἶμοσ οΟὈ͵θοὶδ ψότο ἀουδί- 
1955 ἱποϊ θη δ} γορασά θα, βυοῖ 85 ἸΔῈ οὗ Βϑ δ᾽ ἢ, 
είο., Βοηα οὗ Ὑ8ῚΟΝ ΔΓΘ δρρδοῃῦ ὍρΡροη ἰδ ΒΌΣ- 
ἔδοο, ἩΝ119 οἴμοσβ 119 ἰάθη ἱπ ΟἿΌΣ ἱζῶοσδῃοθ 
οἵ Ἰοοαὶ ουδίοτηβ δηι οἰτοιπιδίδηοθ8. 

Βοίογο οἱοβίηρ ἐμΐ8 ποίθ ἱὲ ἰ8 Του  Υ οὗ τοιρδτκ 
ἐδπαὺ ἐμ9 ἀυ δ] 8.16 ποίΐοιβ πο ἢ ζοσπηθα ἐπ Ὀδ 518 
οὗ ἐδ ἀϊδιϊποιΐοα Ὀοίνθοη οἷοδη δηὰ ὑπο] 68 Ὲ 
δηΐτ)818 διθοπρ ἰμ9 ῬοΥδίδῺ8Β ῬΟΣΓΟ ΔΌΒΟΪυἰΘ]Υ͂ 
οοπίσδαϊοιοὰ ὈΥ 86 ἱξμθο]οἋὙ οὗἁ {μ9 18Γγ86] 168. 
ΤΏοΒΟ δηΐτ8}]8 ῬΟΡΘ Οἷθδη διηοηρ (6 ῬαγΒοοδ 
ἩΔοΝ πότ Ὀσ᾽ἰονο ἰο μαῦ9 ὈθοῺ ογοδίθα ὉὈΥ͂ 
Οτυχά, τ Ὡ 116 (μο80 Ἡ δἰ οὮ Ῥγοοοοαοα ἔγομι ἐδ9 
ΟΡ] γυίποϊρὶο, Αμβσίωωδη, τοῦθ τποϊθδῃ. Τ80 
Ηοῦτονθ, οὐ ἐμ9 ΟΟΠΙΓΔΥΥ͂, ΟΥΘ τηοϑὲ ΘΙ ρΒδίϊ- 
ο81}γ ἰδυχὺὶ ἰο τοῖον (0 οτἱ κἰη οὗἁὨ 4}}1 ἐμβὶῃ 8 ἴο 
Φοβόναι, δηὰ ΒΟΟΥ͂ΟΣ δΔΌΒοΟΪὐΘ τὶ ὍΘ (89 
ἀἰδεϊηοιΐ ἢ διροηᾷξ δηΐπια δ, ἰὑ τῦῶβ γοῖ ἃ ἀϊδίϊηο- 
(ἴοι Ὀοίνγϑθῃ ἰδ 6 γττίουϑ ποτ κ8 οὐ (9 οὴθ Οσθ- 
δίου. 
ΤῊ κΚοπθγα] Ῥσὶποὶρ]95 οὗ ἀοίοτιοϊ δι οι οὗ 

οἴθδῃ δηΐϊτ8}8 ἮΟΥΘ (10 8816 Διηοῃρ (δ 9 [5Γ86]- 
1168 88 διηοης ΟΣ δηοίοηὐ πδίϊοῃβ; ἴῃ αυδαρα- 
Ῥοάβ, ἰδλ6 ἤογτηδίίου οὔ {μ6 ἴοοί δὰ ἰμθ τιοϊμοὰᾶ 
οὗ πιδδιϊοδίΐοι δῃὰ ἀϊοϑίϊοι ; διποῶς Οἰγὰβ, (89 
τοὐθοίἑοη 88 Ἀπο͵ὁ8ῃ οὗὨ Ὀϊγὰδ οὗ ῬΓΟΥ ; δῃὰ διυιους 
ἤ5}), (80 οὈγίουβ ροββοββίουῃ οὗ ἤπ8 δῃηὰ 8068]98. 
ΑἸ] (8658 Του 8 οὗ αἰδιϊποιΐοα ἴῃ ἐμθ ον] σαὶ 
ἸΔῪ ΔΥῸ ΒΟΥ δηὰ ΟΥ̓ ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΥ͂ τη80}16 ΟὨ 
89 858 οὔὗἠἨ ῬΟΡυ]ΔΡ οὈδογυδίϊου δηὰ Ὀο]ϊ οὗ, ποὺ 
ΟὨ ἐδπδὲ οὗ Δηδίομι θοαὶ ὀχϑδοίμοθθ. Οἰμον τ ἶ80 ἰδ 9 
ῬΘΟΡΙῸ σψουϊὰ αν Ὅθϑθῃ οοῃἐΐῃ}}}Ὺ 114 Ὁ]0 ἰοὸ 
ΟΥΤΟΥ, ββοϊοη ἰ δσοδ!γ, (86 οδτηο] πουὰ 6 δβαϊὰ 
ἰο ἀἰνϊὰθ ἐπ Ποοῦ, δηὰ 89 ΓΘ ἀοοβ ποὺ ΘΘῪ 
ἰμο οὐαὐὦ. Βιυῖ ἸΑῪΒ 70 ΡΟΡυΪΔΥ 080 τουϑὺ π6668- 
ΒΑΥΪΥ ΘΙΩΡΊΟΥ ὑθγῖ8 88 ἰῃΠῈ0Ὺ ΔΙῸ ῬΟΡΟΪΑΣΪΥ τη- 
ἀετοίοοά. Τ|686 τηϑδιίογβ δΔ1.Ὸ οἷδῃ τοίοσγοἂ [0 
88 δοϊδης 8.0 ΘΥΓΟΥΒ; ἬΌΟΘΓΘΘΔΒ ἐπ0γ} ὙΟΓΘ ΒΙ ΡΥ 
ἀθβουὶ οἐἱ ΟΏ8, ὩΠΘΟΘΒΒΑΡΙΪΥ ῬΟΡΌΪΑΥ, 0. ἰδ6 απο ̓- 
δβιδπάϊηᾷ, δηὰ οηΐοσοοιαθηὺ οὗἁ ἰδ 1600. 

Βοδ᾽οιιθηὺ ὉΥ οοῃίδοὺὶ ΟΟΙΏ68 ἴου Ασὦ ὙΟΣΥ 
ῬΓΙΟΙΩΪΏΘΩΝΙΥ ἴῃ ἐπὶβ ΟΠΘΡίΘΡ, δ8 1 18 4160 ἴγϑ- 
αυθ ΠΥ τηοοἰϊοηοα ΟἸΒΟΉΒΘΥΟ. [Ιἰ 15 ποὶ βίγϑῃρθ 
(μδὺ ἰῃ ὁ δὰ ψΟ86 οἀυσδίΐο 8] ῬυγΡρΟΙΘ 8 
ΘΥ̓ΟΓΥΉΒΟΓΙΟ 80 γἱδίη, {818 τπηοδὲ οἴϑοιϊἑγθ δυγηθοὶ- 
8 δου ]ὰ ποϊὰ ἃ ΡΪδοθ, δηὰ ἰμὸ οοπίδιηϊηδίϊῃ 
οἴἴὔοοὶ οὗὁἨ σΟΏΥΟΡΒΘ Ὑ1ΓῈ ΟΥ]] 6 ὑπ}8 ᾿ΓΊΡΥΘΒ8 
ὍΡΟη ἰἷ8 ῬΘ0}]9 ἰη μοῖρ βρὶ τὰ 4] ἰηΐδθογ. [Ιὲ 
πΠ8 8.48 ἰΐα ραγὶ τὶ 4}1 οὐ οΣ Ῥσϑοορίδ οὗὨ σο0γ6- 
τ ΟὨἷ8] ΟἸΘΔΏΠΘΒΒ ἰὼ πογκίηρ οὐὐ {Π6 ρστοδῖΐ βρὶ- 
τἰνυα] ΡυγΡοϑοβ οὗἩ ἐμβὸ ἴα. Βυὶ Ὀογοπὰᾶ ἰδὶ8, 
{δοτο 8 Βοσὸ ἱμυοϊγοὰ ἰδ στοαὶ ἰσυαΐῃ, Ὀυὲ ἰπι- 
ῬΟΥΙΘΟΟΥ τουθδὶϑὰ πάθον ἐπ οἹὰ ἀϊδροηῃδβαιίουη, 
μαὺ ὑπ ὈΟοάΥ͂, 88 γ6}}] 88 ἐμ βουϊ, 885 ἰΐβ ρασγὲ 
πὰ ἰμ9 ΤοϊλιϊοηΒ Ὀοίγοθῃ αοἂ δηὰ δῆ. ΤῈθ 
ὈΟΟΥ, 88 Ὑ6}}] 85 ὑπὸ δου], ἯΔ8 ἃ δι οσου ὉΥ ἰδ9 
ῬΥΪΏΘΥΔΙ δβοίθηοθ ὌΡΟΣ δίῃ, δὰ ἰμ9 ὈΟΑΥ͂, 88 
γ70}} 88 9 δου], 888 μαζὶ ἰῇ ὑπὸ γοἀοιῃηρίΐοη οὗ 
Ομτῖδι, δὰ διαὶ (86 τοδυγτοοίίοη οὗ {πὸ ͵υ8ὲ. 
ΤῈ αϑοοίϊο ποίΐϊομθ οὗ ἐμθ τηϑάΐθϑ γα] δζοδ σθ- 
κατάρα πὸ ὈΟΔΥ 88 ΟΥ̓] ἰπ ἃ β6}80 ΘὨΓΙΓΟΪΥ͂ 
ἱποοιῃραί Ὁ19 υνλ ἢ (Π9 ΤοΟρΡΥδδοηιδίΐοηθ οὗ ϑογὶρ- 
ἰυγο. Εοτ ποῖ ΤΩΘΡΟΙΥ 8 86 ὈΟΟΥ [86 Βαπαπιαὶἃ 
οὔ {86 δου], δηὰ ἐδ: ὨΘΟΘΘΒΑΓΣΥ ἰπδισγυτηθηί οὗ ἐ89 
800} 8 δοίΐοη, Ὀυΐ {8} ΒΟΥΥΪΟ6 οὗ (86 ὈοὰΥ͂ 88 ν6]} 
88 ἰμ9 δου] ἰδ χτοοοζηϊσοα ἰπ ἐδ6 Νοὸνν Τοβίδιηοπὶ 
(6. 5.. Βοιὰ. χἰϊ. 1) δβ ἃ Ομυϊβιίδη ἀαίγ. Οἱ ἐἐβ 
πορδιῖγο βἰάθ, αἱ 1θδϑί, ἐμΐ8 ἐσ δ ττδϑ ἰδυρδὲ 
ὕπο [Π9 οΪα ἀἰδρομδδίϊοη ὮΥ͂ {8:6 ἸΏΔΩΥ ἰατγ οὗὨ 
ὈΟΑΪΥ Ρυγὶίγ, (86 Βουὶθβ οὗ πϑΐοι ΒορίΒ ἰπ (πὶ 
ομδρίοσ. Το 1805 οὗ ἱπρΌΣ Υ ἤσγοτῃ Ργϑὶοδὶ 
οοπίδοί βίδῃη 88 δ δρροβάϊχ ἰο (89 Ἰδννβ οἵ ἰοοὰ 
Δα 88 δὴ ἰηἰγοἀυοίΐοη ἰο ἐμ Οἶδὸῦρ Ἰδνγβ οὗ 
ΡαΣῖΙΣ, διὰ ἴοσια ἐδο σοπηοοίΐης Ἰἰηἰς Ὀοίνθοη 

61). 

87 
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88 ΤΕΥΙΤΙΟΒ, 

ΕἸΗΞΤ ΞΕΟΤΊΟΝ. 

Ζαντα οὗ ΟἸοδ δᾶ Ὅμοϊθδη ἘΠ οοᾶ, 

“7Ὰς ΟἸδαμμεέ:: οὗ τᾷ: δαεγύβεε---ον ἐᾷε Ορνα ὁ “Δ: Οἴεαν ανα ζύμείεανε Αἰ ίνεαϊ,."---ἸΆΝΟΣ. 

; σπβαρ. ΧΙ. 1-47. 
1.2 ΑΝ ἰμ6 [ΒΡ 6 υπίο Μοθεβ δῃὰ ἰο Αδγοῃ, βαγίηρ ὑπο ἴμοπι, ροαῖκ ππΐο 

1.16 ΟὨΠ] ἄτη οὗ » Βαγίηρ, Τ666 αγὸ [86 Ὀοαδβίβ [8}1π18]8}] ΜΒΙΟὮ γ8 88}4}} δὲ 
3. διημοης 8}} (Π6 Ὀοδϑίβ (μαὲ αγὸ οἢ ἴΠ6 οασίῃ. ὙΥ̓Βδίδϑοονοσ ραζίοι ῃ 886 δοοῦ, δπὰ ἰδ 

οΙονοη ἔοοίρα [8ηἀ ΘοΟμΡ] οὐ ΘΙ Υ δορϑγαΐθβ (Π6 Βοοῦ"], απά ολοπνοίθ [86 ουᾶ, διποηρ 
4 τ} Ὀοδϑίβ, (μδὺ 8}84}} γὸ οδί. ἰεριήαν τή μι [8680 888}} γ0 ποῖ οδὺ οὗ ἴθ {μὲ 
ΟΠ6 (86 ουά, ΟΥ οὗ ἴδηι ἐμαὶ ἀϊνἀ6 [Π9 Βοοῖς αϑ (π6 οδηπλοὶ, Ὀδοδῦθο ἢ6 οβόπτοία 

δ {86 ουά, Ὀυΐ ἀϊν!ἀοιἢ ποὶ (86 Βοοῦ; ΒΘ δ ἀποίοδη υπΐο γοῦ. ἀπά {86 οομου,") θ6- 
οϑυδο 6 ον (9 οὐυά, Ὀὰῖ αἀϊνγιἀοί ποὶ (6 Βοοῦ; ΒΘ ὧδ ὑποΐίοδη ὑπο γοῦ, 

6 Αμὰά ἔδὸ Βαγο, θϑοδυδο 8δ6 ομβοποίδ ἴδ οὐὰ, Ὀυὶ ἀἰν! οι: πο (86 Βοοῖῦ; ΒΘ ἰδ υποΐίθδῃ 
7 υπΐο γοῦ. Απά [89 5πίῃο, ᾿μβουχὰ Βο6 αἰν!ἀο [Π6 Βοοῦ, δπὰ Ὀ6 οἴογοα [οοϊοὰ [δηὰ 
ΓΌΟΟΥ͂ βοραγϑίοθ (0 Βοοῦδ], γοῦ ἢ6 ομθυγοὶ ἢ ποῦ [9 ουὰᾶ ; ΒΘ ἐδ Ὁποίθδη ἴο γοιι. 

ὃ “ [8 61» ΠΟΒᾺ 8}}8}} γο ποῖ οδὶ, δηὰ ὑμοὶγ σΓΟΔΘΘ 88}4}} γο ποῖ ἰουοῖ ; ἸΒΘΥ͂ αγὸ υῃ- 
68} ἴο γου. 

9 "ἼΒΟΘ 888]] γο οδὲ οἵ 811 ἐμαῦ αγὸ 'ἴπ 10:9 ταῦθσβ : ὙΒδίβθοουοσς Βϑίἢ ΗπΠΒ δηὰ β08]68 
10 ἴπ {89 ταΐογβ, ἴῃ [16 5688, δῃὰ ἴῃ {π6 τί γ σδ, ἔμθτὰ 88}8}} γα οδί. Αμπὰά 411 (δὲ δδανϑ 

ποὶ ἔπ δηὰ Βο8165 ἴῃ [Π6 8688, δῃά ἰῃ (Π6 τοῦθ, οὗ 811 ὑμαῦ τῶουθ ἴῃ (86 ταδΐδσα, 
δηὰ οὗἩ ΔὴγῪ Ἰἰνὶηρ ὑπ τ οἢ ὧθ ἰπ [(ῃ9 ψαύθσβ, ὑΠ6Ὺ δλαϊΐ δδ δ δθομπδίϊοη ὑπο 

11 γου: ὑπο Ύ 888}} 6 ΘΟΥϑῃ 8 δοζηϊηδίίοη υμΐο γοῦ ; γὸ 81184}} ποῦ οδί οὗἉ ἐμοὶ β6βῃ, 
12 ἴοι γα 8841} Βαῦο ὑπο σγοδϑοβ 'ἴῃ Δθοσαϊ δίῃ. ἸΒΟΟΥ͂ΟΣ δαὶ Ὡ0 Ξη8 ΠΟΓ 

Β68168 ἴῃ {Π6 ψαύρθσβ, (μδὺ δλαϊΐ δὲ δι Δθουαϊηδοη υηΐο γου. 
18 Αμὰ {1686 αγὸ τὐλλοῖ, γο 88}8}} ἢανθ 'π δροιαϊηδῦοη διμοὴρ (6 0 Ν]8; (ΠΟΥ 

Β[.8]}] ποῦ Ὀ6 Θδίϑιῃ, ὑΠ6Υ αγὸ 8 δρομιϊηδίίου : [Π6 68ρ}9,Ϊ δΔηα {8:60 οβδι ἔγαρο," δῃὰ [89 

ΤΕΧΤΟΌΛΙ, ΑΝ ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

ι γος. 2. ΠΗ ἰο 6 ἀϊδετουὶ ποσὰ ἤγοσα 13 ἰὼ ἔδο ὭΪοννίηξ οἰδῦοο, δυὰ ἐδ ο ἀ! δότοῦοου ἐμοῦ ἢ Ὁο τοοορτεοῦ ἐπ ΑΔ, ἄς 
δο ἰγδηδϊδίίοη, δα ἰἰ ἰδ ἰη ἴδ ββαση  ἶο γογαίοδ. Ὗμο ἴὍτταος 6 δ τοοτθ βοῃογαῖ ἴδο Ἰοϊῖον (οί. ασῃ. ;. 94) τοῖδσα ἴο 
ἴδο αὐδάσχιροίο ἰπεοϊαάοα ἰη ἐπ δοςιοἢ (Υ ΓΒ. 1-8) ἰὼ οοπ το σιἐπσεϊου ἤσοσι Ὀἱτὰδ δη ἃ γορε]οα. 

8 γος. 3. ΓΟ »Ὸ ΓΡΌΥ. Το ἰάδα 16 (Βδὲ οἵ ποῖ σβδγοὶγ ρδγίδ!!]γ (ΠΠΚ6 ἐλ οδσιοῖ), ὑτιξ ὁοτα οὐ ον ἀϊνεις 
τ: πο τος 

ἴδο Βοοῦ, Τδο βδω. ΧΧ., γε. δά παἰηο Μ5Ι͂, τηδῖκο ἐπ|6 σ6}}1 τοῦτο ἰπάοδοϊίο Ὁ, Ἰπδοτέης δ σπλρο Ῥοΐίοεο ἐΐο ἴωσὲ 

τοζά. ς 
8 γος. δ. Ιϑϑη. ΤῊ δῖ πὶ] [6 Ἰπἀϊοδίθα ΒΟΤΟ 86 ΟὨΘ ἰδδὲ Ομ 5 [6 οὐ (ΟΓΣ ΔΡΌΦΟΔΙῸ ἴο ὧο 60), ἰ Ῥα. εἰν. 18; Ῥγον. 

χΧΥχ. 26, δ ενίας ἐπ πο τοοῖκα, δηᾶ ἴα {86 ἸΔΈΣ δὰ ὈΘΙΏβ' ὙΟΤῪ το. ΤΊ ΘοσΌζα οἰ δοΉ 6 ΓΘ ΟἿΪΥ ἴῃ 186 ΡΔτΑ]]οἱ μἷδου, οι. 
χὶτ. 7. Ἠοτοῖδο ΧΧ. γοπάογ ἰὶ δασύπους, Αα. λα : ἴὰ θοῦ. χῖν. Ἴ, 6 ΤΥ Χ, 626 χοιρογρύ 
ἩΠΙΟΝ (6 δΔἀορίοα ὮΥ ἴμο Ὑ]κ. ἱπ Ῥοῖϊδ Ρίδοοα. Θ ,. τδηδίδῦρο 1 Ῥαὸν, τὴ ϑγγίαοσια, π εἰς ἰδ δαϊά ἴο ἢ6 
681|1ο ἐφοΐωκ ἰὰ Βουίδοσι Ασγαυΐ, Εὐχεϊ σαγο: “Ἴμ6 Τὰς. ροίμιῖδ ἴἰο [δ16 ΒδΣΩΟ ὙΠ6Ὼ ἐξ ἰχαμοϊδίο ἐξ ]}, ΚΟΒΘ, 

ἘΠΘῸ (Ἰδαρονὴ εἷποθ ἐμο Ῥαὸν ξοφ8 ὮΥ ̓ ϑαρβ." Τμὸ Ῥυκο οἵ Ατεγ]9 (Βαΐξε οἵ δ, Ὁ. 364) σρϑαχο οἵ 5 σροοί ποῦ οἵ 1: ἴῃ ἐδ 

Φοοϊοκίοδῖ Θαγάθηβ. δπᾶ σίδίϑα ἐμαὶ ἴὰ τι δἰγυοίατο οἵ ἔδο ἰϑϑῖ δηὰ ἴδο ἴοοὶ ἰξ ἐδ δϑαί πι]διϑᾶ ἐὸ η9 τ οοοτοδ. Οὐγῦον 
οἰδββοά [ὲ π τ (Ὧ9 Ραομ γάοταιθ. Το ΒΑΌθΩΒ ππάἀοταϊοοὰ ἐξ ἐο Ἀ6 ἃ τα], δΔηὰ γγοσο [0] οσσοὰ ὉΥ Γαΐδος δηὰ 189 Α. Υ͂. ἴπ 
ἴδιο ο] 4 τοτὰ ὥὥπεψ. Βοοίιασὲ (Ηἴογος. Ὁ. 1Π|., 6. 33) υπάδοχοϊδηδε ἐξ οὗ [06 υονγῦσα ΟΣ δοαγεπιοδα, δορὰ 860 Θοδοηΐηθ, 
δηὰ οἰδοτα. ΑἸ που ἢ τ 6 πογὰά ἰπ (89 Α, Υ͂. ἰδ οογίΔίὨΥ Ἡτοῦκ, γοῖ δ ἐξ ἰθ οὐθοϊοῖο, (ξ ΘΟΘΙδ ἸΏ ΘΟΘΘΒΆΣΥ ἴΟ ΣΩΔΚΟ ἃ οθσι Ὁ 
ΨὨΙΟῺ οου ] ἃ ΟὨΪΥῪ ὃὉθ οἰἴμος ἴο ὑ8ὸ ΗΘ Ὁ. ποσὰ, ΟΣ ἴο 19 θοίθη 180 πδπιθ. 

4 γος, ἴ. Το οορδιγαοίίοη 16 ἔΠ6 δα 9 86 ἢ τόσ. 8. 66 ποῖο 3. 
δ γος. 9. ΤΏο βατη., οὐο ΜΞ, 180 υΧΧ. δῃὰ ὅγχε. ὑγοῦχ ἐδ οοηαποίέου 1. 

5 ἢ 
γον. 15, Τὴ μδηγο, νυν ἢ Τουτγίθϑη ΜἸΒΑ, Ἦότο Ῥγοῖῆχ [ἢ 6 ΘΟ] αΠσἴοι. 
Ἷ γον. 13, Ὕ77) ἰδ τριοσανγ ἐγασιοϊοιθα δασὶφ ἰΏ ἴμο Α. Υ͂., ἀστός ἰπ [89 Υ̓Χ᾿ δηὰ ασνίΐα 'ὰ ἰπ6 Ψαὶς. ΚαΙῖροΣ δαγα 

ἐδ ἴα “16 Ὀογοηὰ α ἀουδε."" Τῆι δαῖτ τηϑδηΐημ [8 ακίτοη ὮΥ Ῥαγεὶ δῃὰ Θοδοηίηδ, ΑΙ Ὡουρσῶ Ὀοΐδ που]ᾶ ἱποϊυδο αἶϑο ἔδο ϑαῦθο 
οἵ νυϊέμγο. ΟἸἰαεὶς 5 ργοροδοὰ οπλϑηδεξίου, ἐλ6 ργεαὶ υμϊέωεγα, δοεῖηδ ἐποΥΘίΟ ΓΟ ὨΠΏΘΟΘΘΘΑΓΥ. 

8 γον. 13. ὈἋΡ ΤῊ». Βοίδ, ὮΥ Ῥτοροηάδδσδῃοο οὗ δυιθοσίΥ, σροοίοθ οἵ οδαῖοα, διά ἔδο ἕοττοου 0 δ|ιο ΠΕ πὸ 
ΠΟ Τὴ τ 

ἀοδβουῖ θα ὮΥ οαεπίγαρε; ἴῃ ἸαξδΥ σρϑοΐδα 16 ἢοὶ οοτίδ! ]γ ἰδἀϑηἐ δοᾶ, [8 ποτὰ οσσαγτγίπα ΟὨἿΥ Ὦοτο δηὰ ἴω ἴδ 6 Ῥασδῆηοϊ, ουξ. 
χὶν. 12, ΤΠῸ ΧΧ. τοπάογα ἁλιαίαστοξιαφοῦ φαρίΔ. ἘΌχαὶ ὑῬτοζοσο Ῥαϊαγία, ἰμο ἱδοὶκς 6. ἴκοῖοον Ῥταΐοτα 80 ϑυῆδο σιεδίωσα, 
βοεόοι. (Τ Βοδδυσ.), δίαος ϑαρΐδ. ᾿ 
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14, 16 οβργδγ," δῃὰ {86 νυϊίυτο," δῃὰ {Π6 Κι 6᾽9 ΔοΣ ΗΪ8 Κιπᾶ; "θυ υυ σαν δἰΐου Ὦ]Β 
16 Κιπᾶ : δὰ 86 ΟἿ] [οβίσι 5], δῃα {86 πἰρῦ αν [ον}}], δηα [86 ουοίκονν [ρ0]1}], 
17 δῃαὰ {Π6 παν ῖκ αοσ ἢἷδ Κἰηα, δῃα {86 ᾿ἰ{16 οΥ],}6 δια {πὸ οογιηογδηΐ, απὰά [86 στοδὶ 
18, 19 οΥὟἹ],᾽6 δυὰα [80 βυδῃ," δηὰ {86 ρΡ6]]οδπ, δῃα {86 ρῖϑσ δϑρὶϑ [ΠΡ δηὰ [86 

βίου κ,,Ὁ {Π6 Ὁ Βογοπἶ ΔΟΣ ΔΟΓ ἜΜ 8ηα {86 Ἰαρνίηρ [ΠΟΟΡΟΘἾ], δα {86 Ὀδί. 
420 Α1}" 0ν]58 ἰμαῦ ογϑθρ [8}1 τὶηροα ογζοορίηρ [1057], σοϊπρ' Ὁροὴ αὐ ἔουν, ἐλαϊἧ δ6 
21 δὴ Δθομπλπϑίοῃ αηΐο γοῦ, Ὑοὐ {Π686 ΤΑΥ͂ γο οδὺ οὗ θυ Ηγίπρ οσθορίησ ἐμίηρ 

ἐμαύ ροϑίμ ὑροὶ αἰ ἴουγ, Μ ΏΙΟΒ Βανϑ ἸορΒ ἀθονο ὑπ ῖν ἴδοϊ, ἰο 168 ψ]γμ8} 5 ὍΡΟΙ 
22 {86 Θϑυίῃ ; θύεπ ἴΠ686 οὗ {Π6πὶ γ8ὁ ΤΔΥ͂ δδὶ; [86 Ἰοουδί δ κἷ8 Κὶπα, διὰ ἐμ μδ]ὰ 

Ἰοουδὺδ αἰἴο 18 Κἰπα, δῃα [86 Ὀθο01655 ΔῸΣ ΗΒ πα, δηα [Π6 ρτΑΒΒΠΟΡΡΟΙ ΠΟΥ Ὠ18 
29. κιπά, Βυΐ }] οἶλον Αγίηρ οτθορίπρ ἐμίηρβ, τ Β1οὰ μᾶνὸ ἴΌυΣ ἔδοί, λα δὲ δὰ 80ο- 

ι 
3 γεν, 14, ΠΕ ἽἼ, ἃ ποτὰ, ἀπ. λέγ. Ιῃ ἴπ6 ΡδΙα 1161 μραβδαζο, ᾿οπί. χίυ, 18,116 ἜΝ. Τίδ ΘΕΥΤΔΟΪΌΘΥ ἰηΔἰοδίοδβ ἃ σατο- 

ττ 

ποτ Ὀἰτὰ οἵ διτνσίϊε Πίγρης. ΤΧΧ. γύψαακοιϊειγε, ΤΌ. πιυμδιααχίσ. ΒοΟΠαγί σοπδίθτΒ ᾿Ν Δ δροοίοβ οὗ δ ΟΥ ΖΔ]οοη. 80 
Ἑαϊδομ. Τὼ θα, χῖν. 18 [61 ἰδ πιϑροηθα αἰϑὸ Γ Ἴ, πιδκίηςς ἐθοιγ ὍὯ9 φασί οι ΐο8 οὗὁὨ ὑυἱγὰδ; ναῖ ἴμὰὶ ποσχὰ ἰῃ θεοῦ, [6 

τ . 

οτωϊ οα ὃγ ἴΠ6 βδτο. δηὰ ἴον Μ{595. 
10 γος. 14. τ Ν ἐδ ΟἿΪΣ ἴο "6 ἰἀοηεδοὰ ὮΥ πο ὅκοϊ (δὲ 1ξ Ποτοὸ βίδπ δβ ΤὉΣ ἐμ: πϑῖηο οὗ ἃ οἷἶα85--αῆόν λί ζΣἰπα, δρὰ παι 

Ὺ 

ἔπ ΨΦοὉ χχυἱϊί!. 7 [ἐ [6 ἀροῖκϑῃ οἵ ἴογ 115 ατοαῖ ϑοῦποδα οἵ αἷρί, Ὑπὸ ΠΧ Χ, σϑη 618 ΠοΙῖο ἀέίο, ἰὰ Ὀϑαΐ, δδιὰ Φοὺ υμζέμγε. ΟἸασὶς 
ΣΏΜΚοΒ ἰξ τηείτι γέσαϊία. 

1 Ὕογ. 1δ δηὰ γοῦ. 20. Το βδῃι., δὴν ΜΒ, διὰ υουβίοηδ ῬΥΘΩ͂Σ {Π 6 ΘΟΠΙ ὨΒΟΠΟΏ. 
18 Ὑεγ. 16. Π.) ΡΠ ὯΞ. ΧΧ. στρουθός. ΤΏ ποχὰ 18 ἘΠΙΙΌΓΙΩΪΥ τη ἀδσοὰ οἱοέ [ἢ ἐδο ἰοχέ οὗ {86 Α. Υ.; Ὀπὲ ἴῃ (Ὧ9 

“4.......5.5 
ταλτρ. οἵ δοῦ χχχ. 29: 158. χί!. 21; χχχίν. 18: χἹ τ]. 20, 11 [6 σοπιάϑγοα οοἰγέος [ἢ δοοογάδῃοο τ ἔπΠ9 Τατα., ΤΧΧ΄, ὙΌΪΕ. 
διὰ 8.1, δηᾶ Ώοτο ὁδη ὈΘ6 ἢ0 ἀοῃθὲ παὶ [Π]8 8 {86 ἔγτιϑ βοῆβοι ΤἘδπὸ ἴοι. ϑδηὰθ ἴὸγ 106 Ὀἱτὰ σοἸ]θοιίνοῖγ, οἵὐἨ ἁ Ρνοϊἢ δΒοχϑβϑ. 
Ἐοκοῆ.: “ΥΓοχ, ΛΞ, δρροαὶίδ εβί δχ τῦοσθ αυοάδπι Ογ θη! υπι, αι} ποπληθ γραίαν, πιαίετ, βια, δἰέα, ααἰπια! τα αυοσχυπάδια 

ποι οἰ δ8 ργαῆκοτο βοϊοηξ δἰ 6 τοδροοία δἰδιΐβ οἱ θ06ΧῸ8.᾽" Βοοδατί, Βοσονογ, ἘΠ] Ὡἶκα 1ἴ ταϑα ἢ ἀϊδὲϊ πο. τὴ Υ [86 6 Π1816. 
15 ον. 16. ΤΠ (το ὉΓΊ, ἐο ἀο νἱοίφηο6), ἰαϊογργοιῖθα ὮὉΥ Βοσθαγι, δπὰ ΟἾΠΘΙΒ οπ ἷΦ δυϊδοτιν, οὗ ἰῃ9 σῃδῖθ 

οαἰτίς ἢ; ὑὈπὶ [δΪ9 ἰ ΠΟΥ͂ ζΘΠΕΓΑΙΙΥ͂ τεῤοοίοά, ΤῊο Τατς. Οπκ. μὼα ΜΎΝ, δηὰ Ταγρ. ὅοόστβ. δὲ) 5 ΤΊ ---ἰισα]ίοιοσ. ΟΙΒοτα 
τ Ω 

(Ε οὔο]) οοπαίδον [Ὁ 1:9 σμοζοο » Ὀπὲ δ τοῃδοτίης οὗ ἴδ ΤΧΧ, δηὰᾶ Ψαϊε., οιοῖ, 16 ΠΟΥ Θὐορίθα ΤΠΟΥῸ ἘΟΌΡΤΑΙΥ 1 ΔΏ ΔΗ ΟἴἾΟΓ. 
Ἦ Υος, 18. πῦ ΟΟΟΌΪΒ ΟὨΪΥ ἈΘΙῸ ἀπά ἰμ Ὁοιξ. χὲτ. 156. ΒΠΟΡΟΙ υμαογδίδηᾶο ἰϊ οὗ 8 δρϑοῖοϑ οὗ μανὶς ἱσαϊυϑά ἰῃ ϑυτία 

ἴον Ὠπηϊΐηρ σΆ:6 1166, αἰο.; Ὀπί ταοδὲ ΟἵΘΡ ἰῃἰοΥρτγοίοτ πηδοτβίδηά ἰἐ οἵ ἃ βοὰ Ὀἱγά, Ἡμοίθοῦ (86 δἰογτν ρείγεῖ (Βοομασ) Οὗ 
ΤΩΟΓΟ ΚΟΏΟΥΑΙΙΥ ἰδ δοὰ σὼΐ αἴζοτ ἴῃ0 ὙΌΪΖ. απὰ ΧΧ, λάρος. 

ἡ οτ. 11. ΟἿΣ. Ὑθοτο βθοῖηδ ἢ0 δυιβοϊοηξ τραθοι ἴ0 αποδέΐοη [Ὧ9 ΘΟΟΌΓΤΘΣΥ οὗ πο Α. Υ., τδίοῦ 15. δα οί ΔΕ ἔμπας 
οὔ τ δοοίουςξ νουϑίοηδ. Ττίδίτασα ἰἀθι 868 [0 πὶῖὰ ἢὍη96 4ἰδης πισγτίἀἰοπαῖτα οοταταος ἴῃ 5γτίδ. Βοομαγῖ, μπονουεσ, που]ὰ 
Σεράον Τεϊέοαι, Δηὰ Ἀἰξαα Διρλίεκαιυκ. 

16 γοτ. 11. ΤῈο Α. Ὗ. 18 ρῬΓοθΔΌΙΥ τίς. ὙΠΟΊΧΧ,, Ταϊᾳ. δὰ Ταγα. Οηϊκς. Βατο 1 έο, ἩΠΙς ἢ δοοτὴβ ἴο Ὦλγθ ΔΓΪδΟῸ ἴγοτω 
8. τυϊδρ᾽ δοθτηθηῖ οὗ [μ9 ποζι οὔ ἔμ ἴοχῖ, σαί μοσ (δὴ ἴσοσῃ ἃ αιὔογοσις γα πβιδείοι οἵ η10}". ΤΏΘΥ ἃΓὙ9 ζ0]οοὰ ὮὈῚ ΕἸ καθ 

δηὰ οἴδοτα. 
Ἱ Ὑοτ. 18. ΠΏΣ. Ὑὴ βαπιθ πογὰ [8 υβοά, γϑσ. 80, 70. πιοῖφ (ὑΓΟΡΘΌΪΥ οἰμδτμ 0 }): ΒΟΣΘ [ξ ΓοίθΣΒ ἴο δ Ὀἰγὰ, βῃὰ [ὲ [5 

ἩΠΚΕΙ͂Υ 1πδὲ [815 [6 ἔῃ ποτὰ ἴ0γ ψ Ὡς Πώ οἴδυάδ ἰῃ ἰδ9 Τυ ΧΧ. απὰ ας. Βαὲ ἰξ 6 ποὲ ῥσοῦβθ!ο ἐμδὶ {πὸ Ιϑταο!ἐο6 που ϊὰ 
Βάτο σοῖο τ ἢ ἕῃ σοπίκοὶ πίῖἢ ἔμ6 1018. ΤῊΝ ρῬσορομάθγδησο οὗ δ ΠΟΥ ἐν (806 ΕἾ ΠΓ) 18 ΤῸΓ θοΙη6 γαγίει Υ οὗ οὐ], δοσοῦ- 
ἴης ἴο μὰς Ομδιά., ὅγσ. δὰ δι; Ραϊτιοτο ἀθ65 Ποῖ ἀρρθασ ἴο ὃ δι δοϊθηξ σοΓίΔ ΠΥ 0 Μαγγδῶξ ἃ σμβδΏρο ἰπ ἰμ0 ἴοχέ οὗ 

[ο Α.Υ͂. 
18 Ὑοσ. 18. ὉΠ. 1ΧΧ. τεπάοτγίης ἀουνείυ!. ὙΒῸ Ὀθδὲ δυι μοσι 86 αατθὸ ἴμδῖ δοῦ!θ δρϑοὶοϑ οὗ σεζέμγε [5 ταοδιιξ, 69- 

ἘῪ 

ϑεοηΐαα (πο 6 δ ογ.) οὐ] τοδῖκο ἰξ 8 ὙΘΥῪ ΒΙ4}1 δροοΐοα, οὐ ἐδ εἷσο οὔ ἃ οσγονσ. Οἰμοτβ σομπδίάον ἐξ τηοδὲ ὈγΟΌΘΟΪΥ ἐδ ἰδγρθ 
Ἐςσνυρίίδη τυϊίαγο, τ ναβη ̓ ἀρλῆμο τύλους Ῥοτθαρθ βοταθίίης οὗἨ τῃϊδ Κἰμηὰ πβ ποδὶ ΟΥ̓ σίον φαρίς. ἘΔΙΒοῖ, κογογηδάᾶ 
ΟὨΪΥ Ὁν ἴδ οτάρτ οἴ ἴπο Ὀἱγάη, που] ττϑηδὶαῖθ ᾿ἀεργ Ι Σ 

19 Ὑοι. 10. ΣῚ ὉΠ, υΧΧ΄, Αᾳ., βγαι., Τῆθοά,, λέγον, ας ΤΧΧ. ἴῃ 900 χχχίχ. 18 εἰογὰ, ἘἰμοΣ Ὀἱσὰ δηδνγεῦβ Μ|0}} 

ΦΌουσΘὮ ἴο [Π6 οἰ γΙΩΟΙΟΑ͂Υ͂ δῃᾶ ἴἰο π9 μαλδβιχοθ 8 6Ὼ ἰξ ΟοσΌτγα, Θη αίογξ [6 88 1ΠἸΚΟΪῪ ὑο ὃθ9 Υἱὲ 88 ἤδγομ. 
80 Ὑογ. 19. Τδθ Βδπι. δηά δἰχίϑοῃ Μ153. ὑτοῦῆχ [86 οοπή ποϊίοη τι οἷν ἰ8 Τουπά ἴῺ [86 Ῥϑγα! οὶ ρῖδοθ 'ἰπ Ῥουξ, ἘΡΥ ἰδ9 

Ὑδηι Ἷ 1 ἘΌΟΡΘΙ ψνου]ὰ οοηποοῖ ἴμ9 σογὰ 1 [ἢ9 ργεοεάϊης 88 δὴ βα͵ϑοϊίνο; ὑὰϊ [ζ δϑοῖπδ Ὀθεΐοῦ ἰ0 οομδίάοσ ἰΐϊ 85 δῃ δοοίς 
σοίδὶ οπιίνεϊοι). 

δι Ψ6γ, 19. Γ3.)}ὲ., ΤΏ πιοαπίηξ οἵ ἴδ τοπἀοτγίης ἴῃ Τάγα. ΟὨΚ. ἰδ πη κηονση, ὅγγ. γοίδίῃβ (9 ΗθὉ. ποσὰ, χχ, χαρα- 
τ: 

δριός, ἃ ὈΓτά ἸΟῪ τοι ΚΑ ΌΪο ἴον 118 ατοράϊηοδο ΤῊῸ ΠΟΌ. ΟἸΥτΩΟΐοΥ ἰ6 πποοτίαίη. ΟἿατκ ἰάθη θα ἴῈ τ] Ἐπ9 σγοαέ 
Οματαάγίμε “αϊοπφημ). ἘΠτοὶ ἀοβηοο ἰ᾿ Σ αγγοί, απὰ θ0 θθδθῦ. Βοοβδατσί, (οἹονίηρς 19 οἰγιπο] Ε Ὁ οὗὨ τ06 ἘΔΌΌΪΏΘ, 

ἀοῦποα ἰἰ (δα απστγν δίγα, δηὰ οομδίάοτ ἰΐ δοῦιθ βρϑοΐθβ οὗ οβαὶθ [1 βοϑδ ὑσοῦβθ!ο δαὶ [Π9 Α. Υ. ἰ5α Ὑσοηρ, θαι ἀππῆοῦ] ἴο 

ἀοϊοττα ηο Ὁροη 8 βιυι Ὀθι ἴο. 
8 γον. 19. 2 23. ἘἘΠὸ δίχὰ ᾿ἰοηάἀοα 65 Ὡοὲ Ὀθθὴ οϑγίϑ Ὁ [ἀθοςδοὰ; ὕὈπὶ (89 ΔΙ ΒΟ ΣΙ Υ οὗ ἴθ ΧΧ΄, ἔποπα, δοᾶ 

δ αΙΕ.. ΜΡ Ἰπ ἢ Ὠθτο ὮΙ] οσοά, ΤῊΘ Ασαρ. δἀορίθ ἴἰ, δῃὰ 1 ἰο Τ0Ποτοὰ ὉῚ Εἰσοθ. Βοοδασὶ ποῦ]ᾶ τοη δῦ πιομηίαίπ οὐοῦ 

Ξ, Ὕογ, 20. ἢ»Π γι 03. Το ἰάθα οὗ 7οιοῖο ἰλιαί οΥέξΡ ἰδ τιοὶ 1086 δίγβῃ 5ὸ διὰ ρτοίοθαιθ 'π Ηοῦ. ἔμδῃ 'π Ἐμρὶ δι. 
1.5 

Τῃο ποσὰ γι ὉΥ {18 οἴ γΙΔΟΙΟΒΥ͂ τλοδ8 ἔδοδο οτοδΐαγοα ἐμδὲ τη ΕἸ ΕΡῚΥ δου ἀδη ]γ, στγᾶῦσω, ἩΏΘΩΟΘ 1 σδιηθ ἴο Ὀ6 Δρρ]οᾶ 

ἴο ΤΟΤῪ ταῦποῦ ἴῃ ΒΩΓῸ6 ΟΥΘΔίαΓοΘ Δϑ ὙΦ ΤΡ Ὁ, ΥΟΙΤΩΪΏ, [1Ὁ σΔῺ ΠαΡΪΥ Ὅ6 νοῖίζοασ ὀχργραθοὰ ἔμλῃ ὉΥ ογοερίνρ θιΐπρα. 

Θοῖες ἀροῖὶ 81} ἔθεεν ἀοεδ ποῖ ΠΘΟΘΑΔΑΓΙΚ ἸΏ68 0 ΒΘυΪῺμ } δὲ Ἰοὰς ἴθοῖ, θαἱ εοίης τὙϊἱ [Π6 ὈΟΑΥῪ ἴῃ δ μβογίξοῃϊαὶ μοβὶ- 
τίοη. 

Ἅὲ ον, 21. ΒῸΣ [9 "Ὁ οἴ ἐδ ἰοχὶ ἐπ ἀ᾽ γί δ Ἶ 7, δηὰ 8ὸ ἴδ βίδτῃ. δῃηἃ ἸθΩΥ Μ59, 80 1ξ πιυδὲ ποορδέδ  Υ Ὀ6 πιπάοτ- 

88 ἰὲ ἰδ 10) [Ὧ6Θ ὙΟΙΒΙΟΏΒ. 
γον. 21. ΕἘῸΣ 5} ἴδο βδ1. δηὰ ἰδ γγϑονθῃ Μ535,, .ὰᾶγθ ὉΓΞ. - 

, Ψ. οι. 22. Βοοϑί]ο Ἢ ΘΟΥΊΔΙΏΙΪΥ πτοῦρς; ἴον ἰδ 16, 11 [Π6 τεδέ, τα υδί δ Υ9 ὈΘΘῺ ΟἿ οὗ ἴδιο Ἰοδρίης ἱπδοοῦ, ἘποτΘ ΔΙῸ ΠῸ 

ΤΩΘΔῺΘ οὗ ἰἀοοξ νης δ680 ἴσους νασίϑιϊοθβ ἘδΟΝ οὔ ἔβοτη δίδηὰδ [ῸΣ 8 οἷδββ " δῇιοσ 815 ἰπά."} Ὑπὸ οἵ ἔδεσα, ἴθ Ὁ »Ὁ δηὰ 

159 ὈλΛΠ, ἄο Ὀοῖ οὐστιν οἰϑοῆοστο. ΤὮΘ ΟἾΠΘΓΒ ΧΟ οἵ ἵγεαηθηξ ΟΟΟΈΓΣΓΘΠΟΘ, ΒΠ ἃ ΔΘ ὉΠΙΤΌΣΙΩΙΪΥ ἰγαπαϊδίοα ἰὼ ἴμ6 Α. Υ͂. [Ώ9 

ἤτηι Ἰοοιαί, τη Ἰασὲ ργαιελορρου. Τὶ που] ῬΓΟΌΔΌΪΥ 6 Ὀοιίον πὶ [86 οἵ σαδ68 ἴο ΤΌ] οὖν ἐπ 9 ΘΧ ΘΙ] οὗ 9 οἷάοσ Ἐπε δΒ 

Φιὰ πιοσὶ πιοάσοσιι ΥΘΣΒίΟΩΒ ἸῺ ΧΟ Υὐ οἱ ΒΙΏΡΙΥ [89 ΗΠΘΟΓΟΥ͂ Ὠαι68 ἰϊβουΐ διἰετντίης ἰΓϑη 818, ἰοω. 
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90 ΤΕΥΙΤΊΟῦΒ. 

24 τοϊηϑίίοη υπΐο γοα. Απα [Ὁ {π686 γὺ 8881} Ὀ6 ὑποίθδῃ: ἩὙΒΟΒΟΟΨΟΣ ἰουοδοί [80 
20 σϑΓοδ86 οὗ ἔβϑῖῃ 8881] 6 ὑποίθδη ὑπ0}] {μ6 οσθῆ. ἀπά ψβόβοονον Ὀοδγοίμ οὐσλέ οὗ 

[86 ολγοδδο οὐ μ6 πὰ 88}8}} ψαϑὴ 8 οἰοίμοθ, δα Ὀ6 ὑπο ]οβῃ ὑπ|}] [86 δύῃ. 
26 772 οαγοαβοδ οὗ ΘΥΘΤΥ͂ Ὀδαδὶ ΜΒΙΟΩ αἰν! οἴ ἰπ6 Βοοῖ, δπὰ 28 ποὺ οἱονθῃ ἔοοίοα, 

ΠΟΙ ομόσοίι (πὸ οὐ, αγόὸ πο βη το γοῦ : ΘΥΘΣΥ͂ ΟΏ6 ἰδμδὺ ἑουο οὶ ἢ {ΘΠ Ἶ 5}}8]] ὃθ 
27 πποΐοθδη. Αμὰ ψ}δίβοουο ροϑίῃ ὉΡΟῚ δὶβ ΡΘΒ, ΔΙΏΟΙΣ 8} ΤΩΔΏΠΟΥ οὗ Ὀοδβίβ ὁ (ἢδὶ 

50 οἱ αἰΐ ἴουν, (Βοδβθ ἀγὸ ὑποίθδηῃ υπΐο γοῦ : σι ο8οὸ ἑουοθοί ἐπα ῖν ΟΑΓΟΆΘ6 8818}} ὃ 
28 ὑποϊοδῃ ὑ8}] (μ6 αυσθῆ. ἀπά μα {μα Ὀϑδγοίῃ {πὸ σάγοαϑὸ οὗ ἔμοπὶ 8}8}} νγϑβὶ δ ΐβ 

οἸοίμοθ, δῃα Ὀ6 ὕπο] θϑη π}0}] {Π6 ϑυθη : {μ6 0 αγὸ πο] θϑπ ππΐο γου. 
29 ὙΤεβθ 8180 δλαϊί δὲ ἀποίθδη ππΐο γοῦ διμοηρ (μ6 οΓθορίηρ (ΒΙΏΡΒ ἐπαῦ ΟΓΘῸΡ ὑροη 

{86 οδύίι ; [86 τγθ896],᾽ αηὰ (86 πηοῦδθο, δῃὰ μα ἰοτίοϊβο [{π6 στοδὺ 11Ζ8γᾺ 9] δον 
80 ἷ5 Κἰπᾶ, δηά {86 ἔδγγοὶ [ζϑοκο], δμὰ 8ὸ σμαπιθίθου [βίτοηρ 11Ζ8γα 51], δηά {16 

᾿Ἰἰσαγὰ [οἰ ίηρ; 1Ἰζαγά 5], δα (06 βη81} [|| ζαγα 5], δῃα (86 στροΐϊο [ομδπιθ]θοη ἢ. 
81 ΤΏ 86 αγὸ Ὁῃο]θδὴ ἴο γοῦ διοηρ 8]] {ππ80 ΟΥΘΘΡ : ὙΒΟΒΟΘΥΘΣ ἀοίἢ ὑοῦο ὑΒαπι, τ βοη 
82 ἰδ86γ Ὀ6 ἀο4(, 8841] Ὀ6 ὑποϊοϑη ὑπ0}} (86 οθθῃ. Απά Ὁροῦ ἩΜδίβοουοῦ ον οὗ ἔδααι, 
ΜΘ Ω {Π6Υ 816 ἀοΔά, ἀοία [Ἀ]],1Ὁ 88.411} Ὀ6 ὑπο] οδῃ; τ ΒΘ. ἐξ δέ ΒΏΥ γοββοὶ [{Π]} 05] 
οὗ ποοά, ΟΥ Γαϊτηθηΐ, ὋΣ ΒΚίῃ, ΟΥὁἩἨ Β8Δ0Κ, ᾿Βδίβοουθ σὑϑββοὶ [{πϊηΡ5] “Ὁ δο, ΜΒΟΓοΙπ 
[που τ 0}}}] ἀπ σου 18 ἀοη6, 10 ταυβί Ὀ6 Ραΐ ἰηΐο ψαΐοσ, δῃά 1Ὁ 8}8}} Ὀ6 ὑποίθϑῃ 

38. υῃὴ.0}} {86 ΘΥ̓́ΘΏ ; ΒΟ ἰύ 888}} θ6 οἰοδῃβοα, ἀπά δΥ̓ΘΕΥ θδυίμθη σοϑβοὶ, ἩΒΟΓΘΙπίο ἀπ 
84 οὗ ἔμοπὶ 14]]6 (ἢ, τ δίβοαυϑ ἐδ ἴῃ 10 8881} Ὀ6 Ὁποίθδῃ; δῃὰ γ8 8881} Ὀσθὰκ 14 Οἵ 

811 τπηοδὶ [0045] ψὨΪΟΝ ΤΔΥῪ 6 οαίρῃ, ἐδαέ οἢ τ ΒΙΟΘὮ ϑιυροῖ, [οπιὶ. δυο 1] πϑῖθσ οοπιοίδ 
5888} Ὀ6 ὕποίθβδῃ : δηά 81] αἀσίηῖκ [μδὺ ΤΑΥ͂ Ὀ6 ἀΥΌΣΚ ἱπ ΘΥΘΙΥ͂ διιοῖ σαββαὶ 5881} δ 

ϑῦ ὕπο ]θ8ῃ. Απαὰ ΘΥ̓ΘΓΥ͂ ἐῤλίπο ὙΒοσοῦροη απ ραγί οἱ {μοῦ οδγοδδο 1116 81}8}} δ6 
ὈΠΟΙΪΘΔῺ ; υὐὐοίδοῦ τὲ δὲ ονθῃ, ΟΥ̓ ΤΑΠ ΡΟ Β ἢ [ῸΥ μοΐδ, [ΠΟῪ 8881} θ6 Ῥσόκϑῃ ἄοπῃ: [ον 

86 {Π6Υ αγὸ ὕπο] οϑῃ, δηἀ 584} θ6 ὑποϊοδῃ ππίο γου. Νονοσίμ 6665 8 Ἰουἰδὶ πὖϑ οσ γ]ΐ, 
υυὐὐπογοῖη, ἐΐογ ἐδ ῬΙΘΆΙΥ οὗὨ πϑίθσ, 888}} Ὀὸ οἱϑδῃ: θαυΐ ἰμαὶ σοὶ ἰοχοβοίμ ὑδεῖν 

41 οι. 26. βὶχ Μ55, δηὰ ἔο ΤΧΧ, σροοϊῖν, πδὲ [8 βυ δ οίθη εἶν ῥ᾽] δίπ, ὑλσὶν οαγοαδαι. 515 Ἄν, 27, 66 ποῖίθ 1 οἢ τεῦ. 2. 

Ψ, Ὑος, 29. Ἣπ ΟΟΟΏΣΒ ὨΟ ΘΓ 6196. ΤῺ Α. Υ. δοϑιλδ λαδι δε ἴῃ Τοϊοπίης [6 ΣΧ, δπὰ Ταγῃ., δἰ τβουρὰ Βοοδδτὶ 

που]ὰ τοπάον πιοῖδ, Ὑυ Μὲ οἢ 16 51] ΔἸ ]οὰ Ολκμῖὰ ὈῪ 186 Ατδδ. 
Ὁ ὙοΥ. 29. Ψ, ἃ νοσὰ ἴῃ 1216 δθῆϑο, ἀπ. λέγ. ΤΏΘΓΘ ΒΘΟΙῺΒ 0 ἀουθί ἐμαὶ (8 Διο 411} [8:9 Ὡδῖηθ8 10] οστίηρ ἷὰ ΤοΓ. 90 

τ 

1ηάδίοκίο σαγίουθ προςοῖοβ οὔ ᾿σαγᾶ, 80 Βίχει. Τνΐο Ρατ πα ΟὯΘ [6 (411. Υ ἴπ9 ΧΧ, ὁ κροκόδυλος ὁ χερσαῖος-ἰαπά 
ἐτοοοσάϊς, Δ ἃ δο δὲ. Φογοιηθ. Βοοδασέ οοῃμβίδοσβ 1ξ ὁ Κίηἀ οὔ Ἰδγροὸ ᾿ἰζασὰ δροπηάίης ἴῃ ϑυγίδ, οὔοῃ ἧτο 1δοὶ Ἰοηρ. Ὑπελῃ 
ἰἀφη 68 ἐλ ψίϊμ [19 μγοπιαεέΐς δρίπέρεε. ΤὮΘ τταποϊδιίοη ργορμοθοά ὮΥ ΟἸδτξ, ὑϊε σγοαί ἰϊξατὰ, 18 ῬΤΟΌΔΌΪΥ 88 ροοᾶ 88 οδὴ 

μα΄. 
δὺ ὙοΣ. 80. ΩΝ ἰη 1|9 Β086 ΟὨΪΥ 616. ΧΧ. μυγάλητπαρλεοιο μεδδο; ΟἸΚ. νι λοάρο λοσ; ἴδ οἱδες ογίθηΐδὶ τοῦς 

5: ᾿ ττο: τ 
Εἴοὴδ ὮὉΥ ὙΑΥΪΟΌΒ ὩΔΙΉ68 οὗ ᾿ἰσατᾷᾶ, ΑἸπιοδὲ 81} [9 δυ ποτὶ [65 σος αν ἰη τοαϊκίης ἰξ ϑοὴθ ταγίον οἵ ΠΠσαστ, ἘΠοῦΘΙ ἰδ Οδ- 
ἰδίην ππτοης ἰη ἰἀοη γί πα ἐξ πὰ τΠ 9 1ποαγία Νέϊοίΐοα, αὰ δηἰπιδὶ ἸΟΌΣ [οϑὲ ἰορ. ἘΠιγδῖ ΟὨ]Ὺ δὸ ἵδσ ἀοῦπου ἰὶ 85 “ὁ γορῇ}θ 
ΠῚ ἃ ἸοΠς ὨΔΙΓΟΥ ποοῖ.᾽) ὙὍ8ο τΓαπαϊαιίοη οὗ Κοδομεῃ 6, ἰασεγία σεοκο, δοϑίη8 88 ὑσοῦΘ Ὁ]9 88 ΔΏΥ. 

81 ὙοΓ. 80. Π3, 8 ποτὰ οἵὗ γϑοαυσμε οσοῦγγθηοθ ἴοΓ ξέγεηρσίλ, ροισεν, ὈὰΣ δ ἃ Ὥδιηθ οὗ δὲ δηλ) 8] ΟΟΟΌΣΤΙΏΡ ΟΠἹΥ 6, 

ΤΏ ΘΕ νΓΔΟΪΟΘΥ͂ δοοσὴδ ἕο ἰηάίοαίο αὶ σμαγβοϊογίδεϊς οὗ βίγοη (ἢ (δ που ρἢ Ἐυτηῦ τηϑ κοι 11 ἐλ δἔξέμεν), δηὰ (ἢ σοὐηοοῦοα, 
ΒΟΙΏΘ ΥΨΕΣΙΟΙΥ οὗ ἰζατά. ΤΏ ἱταπαϊδίίοῃ οὐσηιείθον ἰδ ἀοτίνοα ἤγοπι {86 0Χ Χ.., απὰ ἰδ ΡΥΟΌΔΟΙΥ πτοῦς. ἘΠῚ] βῃονϑ ἰμ81 Ἀδο- 
ἈῈ] ([0]ονοὰ Ὁν ΟἸδσγὶς) ἰδ ἱπ οὕτουῦ ἐπ ἰγβηβιαιίης Ὁ ὕγῳ. ὙΠῸ ὉΠΟΟΓΔΙΏΙΤΥ ἰθ ἴοο στρα ἴο δα δι τἴρ Δ ΠΟΙΠΕΥ ποτὰ ἰοῦ [ποῖ 
τ ει ̓  γν. 5160 γοῖ τλυδῦ ὈῸ ΘΔ κΘα, ὕοοδυδο ἴθ 6 1Δδὶ Ὠδσὴθ ὕθ]οημμ ἴ0 ἴθ σμπβιθο. Τ6 ΘΙ ΥΤΩΟΙΟΡΥ δἰπιρΡὶν ἰδ ἴνετεν 

ΤῸ ἰηαίοαῖο 
δι γ τ. ὃ0. ΤΊΝΙ), δποίδον ποτά, ἀπ. λέγι ΧΧ. καλαβώτης, Ὑα]ρ. εἰοἰΠο. ἘΠΙΟΘΘΙ ταδῖκο8 ἱξ ἃ οσανηρ, διὰ Ἐεπεὶ 8 

γττ΄ι , 

οἰ ΐπρ ᾿ἰφτὰ. ὙΠ Ἰδεῖοσ (8 δἀορίθα 88 ἃ Ῥγοῦυ δ ὈΪ9 Θ6Ώ86 ἰη οΥἕδσ (0 δυοϊ ἃ οοῃζπδίου ἰὴ ἐδ ἰοσχξ, 

88 γοσ. 80. 5 ΓΠ[ἔ, αἷδὸ ἀπ. λέγ. 1|ΧΧ, σαῦρα, ὙΌΪς. ἰαοετία, ἀπὰ Βὸ αἷδο ἰ00 ὅτ. ΤῸ Δ. Υ͂. οὐξηδα ἔσοτι ἴδο ἴατε, 

Ζοταβ. δηὰ Βαυθί εἶοδὶ δυιμοτίε986. ΟἰΒονγίβθ ἔμθτ 8 ἃ ΚΘΏΘΓΔΙ δατϑοσωθηΐ τί Βοιβατὶ ἔπδὶ 1 δβουϊὰ ὯΘ τεπάδγοά 

ΑῚ γος. 80. ΠΡΌΣ [8 δἰγοδὰν οοσυγγοι, ΥοΣ. 18, 85 ἐδ: πιδπιο οὗ ἃ Ὀϊγτὰ, Ηοτο ἐϊ 18 θοπιὸ νυνί οἷν οἵἉ ᾿ϊσασὰ, διὰ ἤτοι 

τ οἰγταοοργ--Ὀ)), Ἷ ὑγοαῦιε, ἰο ἄγαιο ἐπ αἷγ---ἰὮοτο ἰδ ἃ αοοὰ ἄδατοθ οὗ ὉΔΌΣ Υ ἴῃ πη ἀοχδιαπαάϊηρ [δ οὗὨ 189 οδδσηροίθοῦ, 

οἴἴμοῦ 85 ἰηδαϊίης {861 ΟΥἩ 88 ΡΟΡΌΪΑΡΙΥ δυρροδϑά ἴο 1109 ΟἹ δἱν. 

86 γον, 32, νΣ [5 ΟΥ̓ἀΘ ΠΕ ΠΟΤ ὑϑοᾶ, δ ἰῃ Ἐχ. χχίϊ. 6 (7), ἴῃ 115 πιο σομιργοβθοδῖνο δοθθθ, Τί 15. ΟὨΪΥ 1ἰποὰ ᾽Υ͂ 

δ οἴδυδο σου νὰν 4 ῬΟΥ͂Σ ἔα ἄοειθ. Τῆς οἰδῷ 9 οἵ ΟΟΌΣΒΘ ΙΩΔΚΟα ἰἰ ὨΘΟΘΒΦΑΙΥ ἰο ἰγδδλδῖδίο ὉΓΊ3, πσε 

«οἵθι, ἰησίοοδ οὗὮ ισλογοΐῃ. 

86 Ὑογ. 84, ὮΝ ΤΑΘΔΠΦ ΔΗΥ Κίηὰ οὗὨ (οοἷ, Θαρ ΟΠ οοσοαὶ, Το ἘΩρ Ὁ σιραζ 18 ΠΟῪ 580 αἰ ἰοσοὰ ἔῃ ϑϑῆδο [δῖ [1 ἰ6 νοΐ 

ὯΟΣ ἰο ΟὨΔΏρο 1. 
81 Ὕοτ, 34, ΤἘθ ποτά διιοὴ [6 αὐοτία ποίου ἰπβοσίοα ἴῃ [9 Α. Υ. Τηο ἰἀ68 15 (οοΙαρ. τσ. 38) ἐμαὲ 81} τηϑδὲ μγερεσεὰ 

ψἰθ πταΐον δου ἃ 6 γοπἀογοὰ ἀπο] δ Ὼ ὈΥ (Ὧ 6 [Ὁ]} ἔπ οὗὨ ΒῊΥ οἵὨ [6560 Δηἰπια}8 ὉΡΟῦ ἰϊ. 
88 ὝοΣ, 8δ. Ὁ Ὕ 9. ΟσΟΌΓΒ ΟὨΪΥ ΠόΓο, δὰ {ἰοΣο [8 Ση00}} φυοδίίοη 8 ἴο ἰϊ5 ἰμϑαπιθς. Αοοογάΐης ἴο 61] ἰδ “οδὲ ΟἿ 

εἰχη!γ, ἤθη Ὡϑοὰ ἰῺ 189 ἀῃα), ἃ γο856] οοπείϑηρ οἵ ἔνγο ρατίβ, ἵ. ἐ. δ Ῥβῇ οὐ μοὶ εὐἱδὸ α 14." βο Ἐποῦοὶ δρὰ ἴῃ ΤΑγκαδ8; 
οἴδιοτβ ἃ βυρροτὲ ἴον ἴδ μοὶ Πκὸ δ μαὶν οὗ Ὀσίοκβ, υΧΧ. χυρτόπους; οἴϊηοτα, ἃ5 ΕἸἰγοῖ, “" α οὐοζίαρ ϑυπαοε, ρτυ δι Υ σομβίδιβι. 
οὗ ἔνγγο ΓΠρῸΒ οὗ δίομο ἩΙ ΟΝ τϑὲ το οί μοῦ ἰἢ αὶ δῦατγρ δηρί 6." 

80 γοΥ, 36, Τὴ9 βαπι. διὰ ΤΠ ΧΟ. ααὰ οὗ τραΐογο. 
Ὁ γοτ, 36. Ἐοθουχηῆ]]ον, Καὶ οὶ, διὰ οἴδοτα ὑπήοτο απ {Ππ|8 18 {Π| πιαβου} 6, ἀδ τολο. σίχ. ἴῃ τοσηουΐηρ [86 σδτοδκο ΤῸ 

τοϑϑηΐῃς,, ΒΟΎΤΘΥΟΣ, δι ΣῺ8 ἴ0 Ὀσ ΠΙΟΓΘ ζομθιδὶ): 110 ΡΌΓΒΟΙ ΟΣ ἴδ τλΐης ἐυυσμίας τυ ΟΕΓορϑο, ἐμ σϑιμουις ᾽ἱ οὐ Οὐ οχυεῖδο. 



ΟΗΑΡ. ΣΙ. 1--47. 91 

87 σΆΤΟΒΒΟ 50.411 Ὀ6 Ὁποίθδη, ἀπαἴξα 
88 βορὰ ποῦ 18 ἴο Ὀ6 δονῃ, ἰὑ δλαζί δὲ ς 

»αγί οἵ {μοῖν οαγοδθο Χ411 ὉΡΟῚ δηγ βου η 
ο8ηῆ. Βαΐ 1 απ ψαΐοσ Ὀ6 ρυῦ ὕροῦ {86 μὐπεῖ 

δηα απ ρατὶ οὗ 6 ΘΆΓΟΒΘ6 18} {μόγθοη, ἰῦ δλαῤ δ6 ἀπο] οδῃ ἀπίο γου. 
99 Απά 1 δὴγ Ὀδεαδβί, οὗ ἈΪΟὮ γ ΤΩΔῪ οδί, αἴθ; 86 ἰδδὶ ἑοπομοί ἢ [ῃ 6 σϑγοᾶθθ {Π6γο- 
40 οἵ"ἶ 5411 Ὀ6 υποϊϑϑη υπὶ}}] (89 ονθθῆ. Αμπᾶ 9 ἐμαὶ οδίοι οὗ [ἢ σᾶ γοδβϑο οὗ [42 8881] 

Ὑ85}. 18 οἰοίμοβ, δηα Ὀ6 ὑποϊθδη ὑ}{}] {πὸ ουθῃ : ἢ6 8180 ὑμδὺ Ὀϑαγοίμβ 0μ6 σΆΓΟδ99 
οὗὨἉ 1423 8}}}} τδϑὰ 815 οἱοίιοθ, αῃιὰ ὈΘ ὑποϊοδη ὑπ} (86 ον, 

41 Απᾷὰ ογνο 
42. 1ὲ 5}.8}] ποί 

ὉΡοῚ αὐΐ ἔουτ, ΟΥ ἩΒΔίβοθυον μδίδι τλοῦΘ ἴϑοί διλοηρ 811 αγοθρίπρ (Β΄η 
438 πρὸη ἐμ6 οατίμ, (μ6πὶ γ6 888}1 πού δῦ; [Ὁ (ΠΟΥ͂ αγόὸ 8ἃπ Δροτηϊηδίίοῃ. 

ογθθρίηρ ὑδῖπρ ὑμδῦ ογοθροίμ ἀροὶ (86 οαυί δδπαϊϊ δ6 δτι Δοτα ΔΈΟΣ ; 
θϑίθρῃ. ΥὟ Βαίβοουδν ζοϑί Ὁροὰ (86 Ὀ6]1γ," 5 δηὰ πδίβοουοσ ροϑίῃ 

ὑμαῖ Ἵγδορ 
86 88]] ποὶ 

ΤΩΔΙΚΘ γοῦ ΒΟ γ68 Βθοτ 800 16 Ἡ]ΓὮ ΔΩΥ͂ ΟΥΘΟρίπρ (δϊηρ ὑῃδύ σγϑοροῖδ, ποῖ 6 Ὁ 88}8}]} 
44 γ6 Τὴ Κο γουγβοὶ γ68 Ἀηο] θη νη ἰμοτα, (Πδὺ γ8 ΒΒου]α 6 ἀθῇῆ]θα ὑμογοῦγ. ΕῸΓ 

απ (86 ΠΠῸΒΡ γοὺν αΟα: γ0 58}8}} ὑπο γείοσο βδῃο ΠΕ γουγβθὶγοθ, ἀπ γ 8ἢ4}} Ὀθ 
ΒΟΙΥ; ἴῸγ 1 απὶ ΒΟΙΪΥ : ποῖ Ποῦ 818]} γ9 ἀθῇ]θ γουγβοι γοθ ὙΠ ΔΩΥ͂ ΤΊΒΏΠΟΣ ΟὗἁὨ ΟΥΘΘΡ- 

4δ ἵἴηρ; (μἰηρ {Ππ|0 σΥοΘρ ίἢ ἀροη ἴΠ6 οατίθ. ΕὟΡ 1 απὶ [86 1.080“ (δαί Ὀτίηροίι γοὰ 
ὉΡ ουἱ οὗ [9 Ἰαπὰ οὗ Ἐργρί, ἴο Ὀ6 γοῦν αοα ; γ8 8881} ἐμογοίοσθ 6 ΒΟΥ, Ὁ 1 ἀπὶ 
ΒΟΙΪΥ. 

4. ΤΠ ὦ (86 ΔῈ οὗἩ (0 Ὀοδϑίβ, δὰ οὗἁἩ {δ [Ὁ], δηὰ οὗὨ ϑυοσῦ ἰἰνίηρ οτοδίυσϑ 
{Πα΄ ταονϑίι ἴῃ {86 ταίοσβ, δπα οὐὗὅὨ δΥ̓ΘῪ ογοδίασο {μπδΐ ογϑοροίμ ὑροὴ (μ6 οατί : 

47 ἴοὸ τοδῖο ἃ αἰ βδγοποθ Ὀούνγθοῃ {86 ὑποϊθδὴ δηά {μ6 οἰθδῃ, δηὰ δούνψϑοῃ {δ θοδδὺ 
{μδ0 ΤΔῪ 6 οδίθῃ δηᾶ [86 βϑαβί" (δῖ τοδΥ ποὶ ἢὈ6 δϑίβι. 

Φ' Ψοσ. 31. Το Βαῶ;., ἱπὸ ΜΗ δηὰ γαϊς. οἵοἱὲ ἀν; Ὀθπὲ ἵνο ΜΆ5, δηὰ ἐμὸ ΤΥ Χ, ἰηδοσὲ ἰξ Ῥοΐογο δοεὰ ἐπ ἔδο (0110. 
ἦὴκ τογϑθ. 

42 Τ ογο, 39 απὰ 40, βονοταὶ ΜΘ, δηὰ [9 1Χ Χ. πδτὸ πο ἢ] αυΓΑὶ ἴῃ 680 μ]ασοδ. 

Φ ον, 42, Τ0ο ἰοίῖοσ ἢ ἰῃ ᾿Π)πδοῖν ἰδ γί ἰϑὰ ἴῃ ἰδῦζος ἔγρΡο ἰῃ ἴ9 Ποῦ. ΒίΌΪὁ. ἰο ᾿πάἀ!σαίο ἐμδὲ ἰξ [5 (ἢ ταἰ 16 ἰεἴ» 

ἴοσ οἵ [ἢ Ῥοηϊδίοποΐ, 
γον. 46. Τδο βατ,, το ΜΙΗ5. δηὰ (06 βυγ, οὐδ, 86 ἰῃ τοῦ. 44, γον» Οοὰ, 

ὦ οι. 41. 869 ποῖθ ΟἹ ΥΟΥ. 2, 

ἘΧΈΕΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

Τὴθ ἩὙΒοΙο οὗ [,Δῃρ6᾽8 ““Εχοροί 681" ἰ8 6ΓΘ 
Εεἶνοι ἴῃ Χ0}}1, [8.9 ΤΟΤΊ Δ τ οὗὨ {816 ἰγϑηβίδίος Ὀοίης 
δαἀοὰ ἴῃ βαῦυδγο Ὀγδοῖοίβ. 

“ΟἸΟΔΒΠ688 88 ἃ ΘοΟὨαἰἴοη οὗὨ 6 5880γ18Ά666--- 
19 ΟἸΘΔΠΏ 688 ΟΥ͂ ἐδ Βδουβοὶα] δηΐπια}8, δὰ {8 
6ἸΘΔΏΠ688 ἰο ὃὉθ τοζδὶποα (του ρὮ ἐπ ρυγὶ βοδίϊου 
οὔθ δῃὰ οὗ υϊδῃ σου ἰἰοω8. ΟἾΒΡ. χὶ.-- ΣΎ. 
ΤΠ 686 δ΄ῖῸ Τοραγάϑα 'π ἰπθ ἰανν 88 ἀθαἰ!ἑηρ: ὑδ9 
ὯΔ6 οὗ οοΥἑδῖἢ δηΐ 418, δπὰ (δ.6 ἰουσμίηρ 8 θᾶτ- 
6880 (6 Δ}. χὶ.); [86 δοιδηθηηοθηὶλ οὗ ἃ Νοϊμδη 
(ὁ δρ. χὶϊ.); (89 ἸΘΡΓΟΒΥ͂ (οΒΔΡ. χὶϊ!., χὶν.); {89 
ἴδδυθ οὗ βορὰ οὗἩ ἃ τηϑδῃ (οι. χυ. 1--18); (86 ἱπγο- 
ἸυπίδΥΥ Θαϑδίοη οὐὗἨ βοιῃθ (ἰδ. 16, 16); ἐδ οδτ- 
88] σοῃ ποίΐοη οὗὁὨ {μ|0 50Χ98 (ἐδ. 18) ; {Π6 Τη6 868 
οὗ ἃ ποιβδῃ (ὁ. 19-24); δὰ (89 Ἰδϑίϊηρ ἰβθὰθ 
οὔ Ὀ]οοὰ οὔ ἐμοὸ β8αι (ὁ. 2δ--80); ἰο νοι Ναπι. 
χὶχ. 1]--22 δά ἱμὸ ἱουσμίηρς ἰμ9 ἀο84 ; Ὀυὺὺ [86 
(25 τηοοϊϊομθα ἀο ποΐ 8}1] ρῖνο [6 βϑῖωὴθ Ὁῆ- 
ΟἰΘΔΏΏ 688, εἶσ. Ἐποῦοϊ, Ρ. 482ὥ.0. ΤμῸ ρῥγίϑδίϑθ 
ὝΟΤΘ ἰ0 δΔατιϊη ἰδοῦν ἐπ 1δνν8 οὗ ΟΙ68 688 δηἀ οὗ 
Ῥυτ᾿ βοαδίΐοη, 80 ἰ9 ΒΡΘδΚ, δ8 ἐΐὸ σοὶ σίουβ ἀἰδίσίοὶ 
ῬΒγπίοῖδῃϑ οὗ {πΠ9 ἰβϑοοῦδου. Οἱ {δ ἴδνγϑ οὗ (89 
Οθη. 1168 δϑουΐ ΟἸΘΘΠΏΘΒΒ, 800 ΚηΟΒθοΪ, ΡΡ 486- 
40; οα {86 8Δῃ1πι81}8, ΡΡ. 448 88. (180 ἀοία! 194 ρτθ- 
βοηἰδίἰϊοι).᾿ἢ 

“ΟΒΔΡ. χὶ. 10 Ο]ΪΘΘΏΠ688 οὗ {ἰδ δλογὶ 60, ΟΥ̓ 
π0 σοῃίγαβδὶ οὗ (88 οἷθδῃ δῃηὰ Ὁποϊθϑῇ δηϊτ8]8. 
Το οἰθδὴ βδοτὶ οἷ] δῃΐπι8] ἰ8 τη δῦ ουἱ ἔσγοτῃ 
(86 Τοαχ-ἰοοίοὰ ὈδαϑὶΒ ὉΥ̓͂ ἔτγο ομδγδούθυβιϊο8 : 
οἰρανίηρς τἴ86 δοοῦ δηὰ σμονίηρ ἰμ9 ουὐὰ. Τ|}}0 
δἴοτϑη ποοῖῦ ἀϊδιῖηρυθο8 [η6 δ] ονοπονὶη, ἰᾶπὶθ 

(89 δἰ ηρὶὁ-Βοοίοα δηΐπι8], πα υγ}γ τ 11, ΔΙ μου ρα 
Βοιῃθίϊ πλ98 σΔΡδΌΪΘ οὗ Ὀοΐηρ ἰδιιθὰ, 7116 ταπιῖ- 
ὨΔΙΙΟΏ ΟΠδυδοίογϊζοα αὐἱοί, ἀἰδραβϑίοηδίθ, στϑιιῖ- 
ΠΙΨΟΓΡΟΌΒ Βη 188, 88 ορροβοὰ ἰο ἰ:6 σα γϊ σοτου8 
Ὀοαδὶθ οὗ ὉΓΟΥ, δηὰ ἰδθ υποῖθαπ οὐλοϊγοτουβ 
Ὀοδδίθ.᾽" 
«1:8 οΒρΘοἶ Δ} τὸ (86 οπθ-οοΐοᾶ ὀχοϊαάοά, 

ΔΙ ἐΒουρὮ {Π0Υ ομον ἐμο οὐ ; (16 σϑικεὶ, δηα (88 
δίαἰθά) {86 τοοὶς Ὀδάρον, (86 Βᾶγθ. Απά 5ὸ ψ11} 
ο86 ἐμπδὶ οἴθαγτο (6 Βοοῦ δηὰ ἀο ποὺ ΟἸΘῪ [89 
ουᾶ---ἰθὸ βίο. Απά, οὗἩ οοὐυτθο, ἰδ ζουτ.-Γοοἰἱοὰ 
ογϑηΐίυγοβ τι οἢ Ἰδοῖς Ὀοΐἢ οδγαοίογ 8ι108.᾽» 

“Ἰη γοχαγὰ ἰο 8]} ἀποϊοδηῃ δηϊπ18}8, (6 1186 οὗ 
ἐδ οῖν τηϑδὶ δὰ ἐμ ἰουσβίης οὗ {πεῖν οαγσᾶ890 18 
[ογὈϊἀἀοη. Τμδὲ 07 ΘΟΡΙΔΙΏΪ ταϊραΐ ποὶ 
Ὧο οδοτγοά ἰῃ βδογίοο 18 {που ἢ ῬΓΘΒΌΡΡΟΒΟΑ, 
γ εΓΒ. 1--8.᾽ 

[Ἐγοπὶ ἐ8ΐ8. ρᾳοηθτα] τον οὐὗὨ (89 ομδρίον, δηὰ 
ἔγοτῃ βού τὶ οὗ (9 ρϑυ συ] ΑΓ, 8 ἀἰββοηῦ ταυϑὲ ὉΘ 
Θχρτοβδοᾶ ΑἸΙΒουρ, 88 88 Ὀθθη Βθότῃ ἴῃ {89 
ῬΓΘΙ τα ΠΔΥΥ ποίο, ἰμ6 οΥἶἰ χὶ μδὶ ἀϊϑεϊποίϊ οι Ὀθένγθοη 
ο]οδὴ δηὰ ὑπο θδῃ δηΐπι8}8 τγΔ8 ἰῃ Γοραγὰ ἰο [ΠΟΙ 
δίῃμο88 ΟΥ πῆ 685 (ὉΓ βδογίῆοο; γοὺ Βθῦθ {Π6γ0 
ἷβ ἢὨο ἱτπηπηθαϊδίθ Γοΐεγομοθ ἰο0 Ββδοῦῖβοο δ 8]}, δηὰ 
(86 δηΐπ|4}18 8.6 οἰδϑβὶ θὰ 8016 }γ ἴῃ σοἱδιϊο ἴἰὸ 
ἐμοὶν Ὀοΐηρς δ᾽] ονγοά οὐ ἑοσ υἱἀἄθη ἴον ἕοοὰ. Αμαΐῃ, 
ἷῃ (06 ἀοία}}, τυ ἢ 116 διυοὴρ (Π 6 δηΐηι6}8 ΓοαΓοα ὈΥ͂ 
ΤΩΒῺ ἰξ ΙΏΔῪ Ὧθ ἰγθ δαὶ “16 οἴονοπη δοοῦ ἀΪ8- 
εἰσυΐϊθ68. (6 βἱον-Ὡονἷορ ἰδῖαθ δηϊπιδὶ: γοῖ 
{18 σοΥΓ Αἰ ΪΥῪ σουϊὰ ποῖ ΔΡΡΙΥ ἰο ἰδ ρα Ζ6 116 απὰ 
οἰ μον Κἰπὰ9ᾳ οὔ ἀδθον, νυ ϊοῖ ἀΥθ δα. }}Υ ἰπεϊαὰοὰ 
διυοης (ἢ 9 οἰοΔ ἀπὶτηα]8. ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ Δ 6᾽ 8 Το- 
ταϑτὶς νλ8 τηΔ46 Ὀθοδυ96 ἷ8 τη τγ8 αἰγϑαν 
δχοά προὶ (δ οἰαβϑὶ Ποαιίοη οἵ Ἀπἰπιαῖβ [0 Ὁ βΒιοῦὶ- 

ΔηΪ 28], παῖ αΓΔ}Ὺ δὐαριοα ἰο ἀοπιοδιϊοαιίου, ἔγοπι | 866, Αἰ(ου ἢ οὐθα (.6 0 τ νγ00}}} Ὀυϊ ἐπα ροτίθοιυ 



ΣΕΥΙΤΊΟΤΒ. 

ΔΡΡΙΥ ἰο {89 ροαὶ, ΑἾδο, οὐ {86 οἰδον δ᾽ άο, “9 

εἰηκὶο-Βοοίοα ΔηΪπη,Α], ὨδίΌΓΔΙΥ τὰῖϊὰ, Ὀὰὶ δβοτῃθ- 

εἰπι68 οδρδὺϊο οὗ θείης ἰδπιθά,᾽ ἴδ αυἱΐο ᾿μδυῈ- 

οἰοπὶ ἴα ἰἰ ἀοδογὶ ριΐοῃ, ἴοσ 86 βίη ρὶο- οοίεὰ 
ΒοΥβο ἰ8 ααἰΐθ δ τουοῖ 8 ἀοπιοβιὶο δαΐπημδὶ 88 (86 
Ὀ0}1 ον (6 φοδὶ, διὰ ἰἰ δὶ] δἰιοσοῦμον ἴο ἱπο]αὰθ 

ἐμ τιδηγ-ἰοοα ἀοιιοδίϊο ὁδὶ δηὰ ἀοζ, Ὑδῖοῖ γ 6 Γ9 
Θιλὶ ὩΘΏΚΥ 8 6]68ῃ. 

[ΤῊ ἄτϑι δηὰ ἴδυξεν 8814 οὗ {(μ18 Ὀοοὶς 18 σο- 
δοσηθὰ σπἰϊὰ ἐδθ πιθδὴ8 οὗὁὨ δρργοϑδοὶβ: ἰο αοἀ. 
Εϊναοὶ οὗὨ 61} δδθ {80 14} οὗ βϑδογίοο, δ 8}8. ].-- 

αἰΐ.; (6 {0] οτγοὰ {86 οοῃμδοογδίϊοη οἵ ἐμ 6 ργῖθϑὶβ 

ὉΥ ποτὰ ἰμ6 βδουὶῆσοβ ἯΘγΘ ἴ0 ὃὈ0 οἶογοά, 11} 
δὴ. δοοουπὶ οὗὨ (μον θη γϑῆσ8 ὍΡΟῚ ἐμαὶν ΟΠοΘ, 
δηὰ ἐδο δοππδοίοα ουθηίδ, ΟΠ 808. ΥἱΙϊ.---π.; ὩΟΝ 
ζοΊ]]ονν ἰμ6 ἰατγβ οὗ Ῥυτγίἐγ, 688. χὶ.---σν., δπὰ 
οὔ ἰο59 ἄτϑι, (89 1: οἵὁὨ οἴοδῃ δηὰ ὕποϊοδῃ 10, 
δοπἰδὶποα ἴῃ (86 Ῥγοβοηὺὶ ομδρίορ. [ἷῃ ἰμπὶ8 οΘου- 
ποοίΐϊου 880 ἐπ πο ΘΔΏΠ688 ρΡγοἀπσοα ὈΥ σομίδοί 
αὶ ἰμΠ6 ἀοοαὰ Ὀοάϊο5 οὗ Δηϊτη8}8 ὕπο] δὴ ἴ0Υ Τοοά 
ἦθ8 ΘἸΡΒδ ΐ 8 }}Ὺ δοὶ ἤοσί, δὰ ἰμὺβ (8 ΘΒ ρί ον 
ἦθ. ἰπυϊτπδίογ σοῃῃοοίοα τῖ ἢ μ6 16 }788 οὐ ραυτὶῆ- 
οδἰΐοη ἴῃ ἰπ 9 ΓΟἸονίης ομδρίοσθ. “Ἶἢ 48}1 [89 
πϑιϊοηβ δηὰ 8}} ἐμ γοϊ ζίουβ οὗ δηιϊίαυΐϊ γ νὸ Βπὰ 
86 οσοηἰγαβὶ Ὀοίποοη οἷο δηὰ ὑποϊοδη, πϊοὰ 
γδ8 ἀδυοϊοροὰ ἴῃ ἃ ἀυα] 8{16 ἴογαι, 10 5 ἔγυθ, ἴῃ 
ΤΣΩΔΏΥ͂ οὗὨ (6 το] σίουβ βυϑίθῃβ, Ὀυΐ ᾿ιαὰ 1.8 Ῥτῖ- 
ΤΩΔΥῪ Τοοὶ ἴπ (9 σογγυρίίου δαὶ ΒδΔἀ ϑῃἰογοὰ ἐ}6 
ψοτι]ὰ ἐπτουρὶι οἰη. Τ}ι18 σΘοπίγαβί νγ88 ᾿ἰπιϊ θα ἐπ 
86 Μοδβδῖο δ ἰο (9 δηΐγηδὶ ἱοοὰ οἵ ἰδ [δ6γδ6]- 
65, ἰο οοηἰδοὶ ψῖῖὶ ἀοδὰ δοΐπια}]8 δηδ δυτϊηλῃ 
ΘΟΥΡβ868, δῃὰ ίο οογίδὶβ ὈΟΑ ΠΥ σομ 1008 δηά 
ἀΐαραβο8 8 ἀγο δδβοοίδίϑια πὶ ἀθοοιῃροδί(ἰοη.᾿᾽ 
Ἐεὶ!. 

[ἡεγβ. 1-8 δγὸ οοῃοθγηϑὰ ὑἱΐὰ ἰδ6 ἸΔΥΡΟΥ 
ᾳυδάτυρεά8. Το ἀἰδιϊποιΐοη 18 80 τὰ διιοης 
Δ}1659 ἐμαὶ (16 15γ86}11698 τοϊσιιὶ ὍΘ ἴῃ ΠΟ τη ϊδίαϊἶζο 
δου ἰΠοπι. 70 δη δηδίοῃ δὶ ἰΐ ταΐ σι ΔΎ Ὀ66Ώ 
δουρὶ (0 ΒΑΥ οἰἴμον Ρασῖϑῖμ 1:9 Βοοΐ, οἵ 
ον; τἴδ96 οὐ; ὉὈύὺϊ δΐποθ βευογαὶ δῃϊτη8}8 
ΔΡΡΑΓΘΏΙΥ δὰ ὁη96 οὗ [8686 Θπαγβοίογ β(168 ΜΊ0- 
ουὐ ἰμ 6 οΟἰμοτῦ, ΟΥ ὝΟΙΘ ῬΟΡΟΪΑΡΪΥ ϑυρροδβοὰ ἴἰο 
ὯδγΎο ἐμ οῃ,, ἴοσ ἐδ 8 δα κθο οἵ οδδγηθϑϑ Ὁ δΓΘ 
εἶνοι, δηὰ 4180 βοῖῃθ δῃΐπι8}8 ἃτὸ δχοϊυὰδοᾶ, 88 
ἐμ οαπιοῖ, τ ἢ σ ἢ ΔΡΡΑΙΘΕΓΥ Ἰαοϊκοἀ οπ6 οὗ (ΒΘ πὰ, 
δ Βουρὰὴ δπαιοτα θα} γ 1Ὸ ταϊρῦ 6 οοῃδίἀθχεά 88 
Ῥοβϑϑβϑοβϑίηρ Ὀοίἢ. 

[Υὲγ. 1. ΒοῖΒ Μοβοβ, 8δϑ ἐδοὸ Ἰδνυυρίνον, διὰ 
Αδσοῆ, 88 86 ΠΟῪ [Ὁ}}}7 σοηδοογαί θα αἰ σἢ «Ρτὶοϑί, 
ἰο νοῦν νομϊὰ ΘΒρϑοὶ ἢ ροτγίαϊη (86 Θηΐο66- 
χησηΐ οὗ ἐπθ ἴα οὗ ΡΟΣ, Β.Θ πον δἀἀγοββοᾶ 
ἰοσοίμο Ὁ. 

γον. 8. Νὼὸ Θπυπηογαιΐοι ἰ8 ὮΘΓΘ τη8ἀ6 οὗ [89 
ΔΏΪΠ1415 Ροβϑοββίηρ (8686 α} 8} οαί, 004: θαΓ ἐπ 9179 
ἦθ. δι οἢ ἀπ οπυπιογαιΐοη ἴῃ (86 ΡΔ7Δ}16] ῬΆθβαίθ, 
Ῥοιί. χὶν, 4, ὅ. 

[ὕεγ. 4. Το οδηιο] Π88 8 Ὁ811} ὈΘΒἰπα {89 οἹοΩϊ 
οΥ̓͂ ἰὴ ἤοοὶ οὐ νιαΐοὶ ἰὲὶ ἰγθδάϑ. [{ δοπηο8, {6 γ6- 
ἔογο, πον ἐμ οἶδ88 οὗ ἰποδὸ τι Βοοῖβ Ὡοὶ 
δου] οἴΟἸῪ οἴογθῃ. 8.0 δἷ8ὸ ("9 βνίπθ ἰπ Υ90}. 7 
ἦδ ΒροΟΙζοη οὔ δ8 αἰνίἀϊηρς ἰμ9 Ἀοοΐ, Ὀθοδαθθ ἮὮθ 
ἄοοβ 80ὸ ἰῃ αδἷϊ οοτηπηοῦ ηἡσοορίδιϊΐοη, δηὰ ͵ἷ8 80 
ΒΡΟΪΚΘη οὗ αὐ {8 ἀδγ, δ βουρῃ απαίοτα σα} Β6 
888 ἴῸὉ} ἰοοβϑ. ΟὈΥΓΟΒΡΟΠΙ ΡΥ ἱπ γ6Γγ5. ὅ, ὃ 
ΔῺΪτηη18 το Βροΐίοη οὗ ὑυγ} 16} ΔΡΡΘΑΥ ἰο {Π 9 6ΘΥ9 
(ο οδονν ἴδ ουᾶ, ΑΔἸΙπουρῇ ὑπ ον ἀο ποὶ ΓΘΔΠ]Υ; 
Ῥδολιδο οἰμοῦ 86 (ἢ 6 ῬΘΟΡΙΘΟ, συϊάἀοὰ ὈΥ̓͂ (86 δΔᾧΡ- 
Ῥϑιτήησοα, σουϊὰ Ὀ6 Ἰρὰ ἱπίο ἰγαῃβργοβϑδίοη. ΑἹ] 
(1660 διηίπια δ, ἐὺ 8 Ὠ6Θ61688 ἰ0 ΒΔΥ͂, ὙΘΣῸ Θϑίθῃ 

ΒΙΠΟΏβ, ΒΌΓΓΟΙΠ ἀἰῃ 5 ῬΘΟΡΪΘ, δοῖηθ ΟΥ̓ 056 πδίϊοῃ, 
ΒΟΙηΘ ὈΥ͂ δποίϊι6γ.--Ε, 6.] 

γογθ. 9-12. ““ἼὯὸ οἱοδὴ δαυδίϊο δηϊπιδὶβ δ .Θ 
ἀἰβιϊηρυϊδοα ᾿ἰκοντῖδο ὉΥῚ ὑπὸ οἰδτδοίογ 8ι1085--- 
{8607 τὰσδὲ ΠαΥο ἤδη δηὰ 8081.658. ΑἹὶ δαυδίϊο δυϊ- 
τὴϑ δ, οἡ ἰδθ οἷον δδηὰ, γι ϊοθ θᾶγο ποὶ (Ἐ|689 
οδδγδοίογ δι ϊσϑ, δῃουϊὰ θ6 ποὶ ΟὨΪΥ͂ ὑποϊθβη ἰο 
(6, Ὀυϊ δὴ δοουιϊηδιΐοη. ὯΠ6 8} πδίυτο τηυδὲ 
ἰδυ8 ΔΡΡΘΑΣ αἰδιϊ μου τηανκοὰ. ΟΥ̓ δίῃ ἴον 
ΒΔΟΙΙΒ6Θ, ΠΟΥΘΡ61688, ποιμίης 8 βαϊὰ μογο᾽ 
[οὈνϊουδὶγ Ὀοοδυδβο 88} γγογο ποὶ ἱποϊαἀοα διηοπᾷ 
βΒδου οἷα] δῃἾτ}8}5 δἱ 8]}]; “αι 7004 707 7αδἰ ἄανε, 
“εὴ οομά ποὲ Ῥοφεὶδίῳψ λαῦυα δδεη τδεα ὃν ἰλα «ειο." 
ἴπ 18, 88 'ἰπ (ῃ9 Ῥγοσθάϊηρ ἴδνν, (ἢ 9 τηᾶγκϑ οἵ 
ἰδιϊποιοη ἅτ ἰο ὉΘ Ππἀοτβίοοά οὗ οὈγΐουϑ οὨ 685: 

ἢπη8 δηὰ β08}68 ἐμαὶ γγόοσὸ δρραγοπὶ ἰο ἰ}9 6γό. 
ΑΒ ὑπὸ ἰδ δούοτβ 811 ᾿μδῖὶ τὸ ἐπ ἴῃ νγαΐοτα, 
(η0 ογυϑθίαοθα, Ἰουδϑίουθ, ογδΌΒ, εἰς., δ ἃ {86 πιοὶ- 
Ἰυβῖ8, οὐϑίθσϑ, ἐΐο., 8.9 Ἦ ΒΟἾγ Του Ὁ] ἀ6ῃ.---Ἐ. α.] 

γοΓβ, 18-19. ““ὙΠ0} γοΐογθῃοθ ἰοὸ Ὀἰγὰβ, (89 
ὉΠΟἾΘΔῺ νδείοιο8 τὸ πϑιηθὰ δ Ἰθηρί : 686168, 
Βα 8, Β8 8 -δαν8, τυ]ίατοθ, Κίιίοβ, δηά οὐ οτΥ 
ἰὴ οΥ͂ ἐμαὶ κἰπὰ, αἱ κι ἂβ οὐὁἨἁ σγάνοπδ, 89 
οβίγίοε, (868 πἰρδι- ΟὟ], (μὴ 6 ουοῖϊκοο, [89 κκἰπάβ οἵ 
ΒΡΒΙΤΟΥ- αν, (06 οδγοὰ οὟἹ]Ἱ, ὑμ9 βϑσϑῃ, {9 
Βοτηθά ονὶ, (86 Ὀδί, ἐο Ὀϊλιέοτη, δίουϊ, Βθγοα, 
4.7, ΒΟοΟροσ, δγδιον. 786 οἰδθθῃ ἰεϊπ 5 δτὸ οὲ 
Ὠδηηθὰ; ὑπΠΩΥ͂ ΔΥΘ ᾿ἰμιϊἰοὰ ἰο ἃ ΤῈ ΟΧΘΙΏΡΪ 68. 
Ρίζϑοῃβ δηὰ ἰυγι]ο- ἄονοα, ΒΟΤΘΥ͂ΘΥ, ἯΘΤΘ ΠΟΘ 
ΘΒ οἶδΙΥ τηϑὰθ 086 οἵ ἴον ββου ῆσϑ." [“ῬΊ 6088 
δηά ἰυγι]6-ἀοΥθϑ᾽" τοτὰ {μ6 ΟΠἸΥῪ Ὀϊτὰβ υδεὰ [Ὁ 
βδοῦῖδοθ, Ὀὰϊ ὑμ6 γ δύ ποὶ ζιϑηϊομθά πδγθ, ὃὈ6- 
ΟΔΌΒΘ {8 ΟὨΔΡίΟΣ 18 ποὺ σοποογηθὰ τι} 88οτ. 
ἤοθ. Εον ἰμὸ Ὀϊτὰβ ἰηίοπάοἃ Ὁγ (μἰ8 1ϊδ8ὲ οἵ 
ἰυγο7 ΗΘΌΓΘΥ Πδῦγοδ, 8600 ἱπ6 Τοχίυδϊὶ ἠοία8. 
ΑἸΙ (80 Ὀϊγάδ τηϑηϊϊοηθά, 80 ἤδτ 88 ὑ8 00 δῇ ὃθ 
ἰάϑηι ρα, ἴοοα ΤΟΥΘ ΟΥ 688 ΧΟ αδΙ γἸγ ὑροῖ 
δΔηΪΏΔΙ οοὰ; Ὀχὲϊ πο βοῆοσδὶ ομδσδοίογίδιϊο 15 
αἷνοῃ. Τμο Ἰ1ϑὲ 8 ῬΓΟΌΔΌΪΥ ΟΠΪΥ τηθδῃΐ ἴο ἰη- 
οἰαἀθ (δ οβθ Ῥγοβἰἱιοα Ὀϊγὰβ τ Ἡὰϊο (89 
[βγ δ 1168 τ γο ᾿Π|κ6}]Υ (0 οοἴαα ἴῃ οοπίδοὶ. ΑἹὶ 
ποὺ ἱποϊυάοά ἰπ ἐΐ, Βοτνονοσ, πτουϊὰ ματο ὕεοπ 
ἰδ} θὰ ον δ βίγὶοί σοηϑίγυσίίϊ οη οὗ ἰμδ6 807. 
ΤΏ δαὶ ἰ5 ἱποϊυδοα ἴῃ 89 Ῥγομὶ Ὀἰιεὰ ᾿ἰδὲ οπ (89 
ΚοΌΘΓΑϊ ῥυϊηςῖ ]6 οὗ (μ15 τι βοῖθ ποιβοποϊδίιγο; 
88 ῬΟΡΌΪΔΥΪΥ Τοζαγάὰθά 88 ἃ Ὀϊτὰ.---Β, 6.] 

γοτβ. 20-2ὅ. “Α4 τρια 8 0]9 δχοορίϊοη 15 τηδθ 
ὈΥ [86 ναδυὶοἰΐοθβ οὗἩἨ Ἰοουβίβ δρροηάἀοὰ ἰο (86 Ὀἱγὰϑ 
(Ἰοουϑέδ, στ οἰκοίβ, ζυδββῃορΡΟΥΒ, στ ἢ θβΤΆΒΒΒΟΡ- 
Ρ618). [ἴὑ 18 δ8 10 ἐμοδα δῃϊπ)8}8 ὙῈΓῈ (0 6 88 
ἱπιρογίϑης οὐ͵οοί οὗ ζϑῖ!θ ἴον ὑπὸ ἰμοοογδου." 
[{ἰ18 ὁνϊθηὶ (μαι ἐμ 6 γ ἀϊά, 85 ἴῃ 189 0886 οὗ 4085 
(89 Βαριϊϑὶ, Ὀθοοῖῦθ δὴ ἱπιρογίδηϊ ᾿ΐοπι οἵ [οοἀ 
ἴον ἐ8.9 ΡΟΟΓΟΡ 6165868, δΔῃὰ 88 (ΠΥ ΔΓΘ 8{1}} ἴη (89 
ἀοβοτὶ γορίουβ δα]οϊϊηβς Ῥαϊθβίϊηο. -- ΒΕ. 6.] 
“ἜΒυΐ Ὀοδί 68 {Π 686, 8}} τη χοὰ (ουτν-Γοοί ἃ) ἰα- 
Β0οῖ8 8τὸ ἀοβουῦὶ θὰ 08 πίη β ἰὸ Ὁο δυοϊἀοὰ (ποὶ 
ΔΌοταΪ 816). [ΈΤ 8 8 6 κοιθσγαὶ Ῥγοδὶ Ὀ[{108 
οὗ 811 βι8}} βγίηρς ογοδίυγοθ, μαυϊηρ πιοτὸ (ἰδῃ 
ἵνὸ ἴθοί. Οτοϑρέης τπίηβα ἰὼ 186 οτὶ κί πδὶ 
ΠιΘ8ΏΒ 8180 “1Βΐηρβ5 (πα βύγατγηι᾽ ΟΥ̓ τ] ΡῚῪ ἴα 
τοδὶ πυπιθογβ. Θοΐῃβ ΠΡΟΣ 811 ἔοττ βοετιϑ ἰη- 
ἰοηἀοἀ, πῃ σοπίγαϑβὶ ἰο Ὀΐγὰβ νν ἰσ ἢ παγα ΟΪΥ {Ὁ 0 
ἴδοι, ἴο ἱποϊα ἀθ αἱ] (αὶ γα τοτο (δὴ πο (εεϊ, 
ὅπ σου βοα ΠΕ} στρ ἴῃ 8 Βονίζοι ] ΡοΒ110η. 
Ζι 18 80 υπάεοτγϑίοοι ὉΥ ΖΦ θνδη Ἡσί οσϑ. ΕΤΟΙΒ 
118 χοηογαὶ Ῥγοβ! [0 (Π6 δαξέαίοτία δ΄ ΕΧ- 
οορίθὰ, πιΐϊσῆ ΓΘ 581:}}},0 δ ΠΟΥ δανα δἰ ΝΔΥδ 
Ὀδθῃ, 0864 45 δὴ δυιιἰοἷθ οὗ οοὰ γ (86 ῬΟΟΓΕΙ͂ 
61.59868 ἰη ἰ6 Εαβὶὲ. Τω6θ6 αγ6, ᾿ἰἸκ 6 ὑ8 6 ΘΟΙΏΠΙΟΏ 
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ΘΥΑΒΒΒΟΡΡΘΟΥ, ὙΘΥῪ Ἰοηρ πἰηὰ 10,29 [ὉΓ ᾿Ἰοδρίηρ. 
ὙΠ (18 ὀχοορίίου, ἐμ18 τ οἷο οἶΔ88 οὗἩ ὀγθδίυ γο8 
ἦ8 ἀϑβου θὰ ἴῃ τοσβ. 28-2ῦ 88 δοογηϊπαδϊο. Ὑοὶ 
ἐμο ᾿ἰνὶηρ δ π|8] σδοτητηιπηΐοδίθα πο ὑπο ΘΒ 688 
ὍγΥ οοπίϑοί---ΟὨ]Ὺ ἰἰ8 ἀοδὰ Ὀοάγ. Τμῖβ 18 ἃ ἀθοἷδ- 
χαϊἱοη Ἰπητηρἀϊαίοὶγ δἤον σανὰβ ἐμῆς; 21, 28) ὁχ- 
ἐσηαοὰ 4180 ἰο ἰμ!0 Ὀοάΐ68 οὗἩἨ αποΐοδη αὐδαάγαρθάδ, 
δηὰ 4150 (γογ8. 89, 40) ἰο ἐο Ὀοάΐ68 οὗἩὨ ΘΥ69ῃ οἰ θδῃ 
8δηΐπ|8}8 ἰπδὶ μδΥο αἀἱοα οὗ ἰΠμοτηβοῖγσοϑ.  δϑιΐης 
οὗ ἰδμο οἷοί !θ8 (γϑσβ. 2ὅ, 28) σεαυϊγοά οὗὨ ἐμο8θ 
ΒΟ ὈΟΥΘ ἰδμοῖ" ΘΔΓΟΔΒ0Β γ͵ἢὃὋβ οὐἹ θη ὈΘΟΘ86 
δοηίδοὶ τὶ (9 σἸοί 68 οοιϊὰ Βασάν Ὀ6 δγοϊἀοὰ 
ἴῃ ἀοίηρ (819.---Ε, 6.7 

γοτβ. 206-28, “ΟἼο9 τηογ9 (89 οπεαγδοίοσ δὶ ΐο8 
δ΄ οηἸοϊπ64---ἰο τ ΐοἢ, Ὠονο ον, (6 ἀοδηϊ οι 
ἷδ δα ἀοὰ ἐμαὶ 8180 δἱἱ Ὀθαβϑίβ πο 2Ὸ Οὐ ΡΒ 
(186 βέβδι ἐμ γ-σοΐπρ Ὀοδβίδ οὗ ΡΥ.) 819 ἰ0 ὮΘ οοῃ- 
διά ατοά υποΐϊθδῃ.᾽" 

Ψ 6γ5. 29-88, “«ΜΌΓΣΘΟΥΘΡ ὑδογο 8 8.1}} 8 οσονὰ 
οὗ 11{|10 δηΐπιδ}5 πδπηοὰ ἴῃ τὶ ἢ ἰμθτο 18 ΠΟ δἰ- 
ἰοταρὶ δὶ ἃ πδί: γα] ᾿ἰδίοσυ οἰδβϑὶ βοαι θη, 88 8 γθ- 
ΒΟ Ὀ]ΔΏΟΘ 848 ΔΊΓΘΔΟΥ δρροαγοὰ ἰῃὰ (86 ἴουγ- 
ἰοοϊοὰ Βγίηρς οτοδίασοβ. Μαιῃπιαὶΐα: τοΐθ δηὰ 
Τοοῦ86; διῳρΒῖῖα: ὑμ6 Ἰἰσασά, (80 Εμγρίΐδαῃ Ἰἰ- 
κοντὰ, (9 ἴγοχ, (86 ἰογίοἶδο, [9 8η 411, (ἢ 9 σα πλ6- 
Ἰοοῆ. Ταὶθ αἰνίβϑίου οὗἨ υδγίοιιϑ δῃΐϊτηδὶβ 18 ΠΟ ΤῸ 
Θϑρθοΐδ}ν ῥσοιιίπϑηΐ Ὀθσδυ89 (Π6 ἱπαϊνὶ ἀυ4]8 ὑμδι 
ΘΟΙΡΟΒΘ ἰΐ σουἹὰ ΘΑ Υ Π8 6 οἰθδη οΟὈ͵οοίβ ὈΏ- 
οἴοδη. Εἰγϑβὶ, 6 ἀοδὰ Ὀοαγυ οὗ β8}1 {686 ὁγοᾶ- 
[Γ65 8, δηα πηδῖεθα, υποΐϊοθϑη ; βοσοηάγ, ἐδ ν- 
ἴθ 1 Ὲ τ ἢ ΟὯ6 δ88Β ρυγ] θα οἱ μον ἢ ̓ π186] ΟΥ 
ΒΏΥ Οὐ͵οοὶ ἔτομλ βοτὰ ; (γα γ, αἰθῃ81}8, τὰ θ8 8 
δηαὰ ἀτίηκ8 το (Π680 ογοδίυτοθ᾽᾽ [{. 6., ἐμοὶ γ 
ἀοδα Ὀοα 168] “δύο ἰουσμθᾷ, τοσβ. 2 θη 
ἐμο οἶον ἢδηά, (686 δηΐτ8}]8 οδηῃποί ἀοῆϊο ἰἢ9 
δρτίηρ, ἰῃ6 οἰδίθσῃ, Οὐ 6 86645 ἰπίοηαρα [ὉΓ 
δοίης. Τῇ 0480 15 αἰ οτοηΐ τὶ ἢ βοοᾶ ἱπιοηἀοὰ 
ΤῸ ἴοοά το ποῖ νὰ τγαίον, τοσβ. 86.88.᾽ 
[189 πδπλθ8 οὗ ἰμ:680 οσϑαί τοϑ δ νθ δ᾽ γοδὰν ὈθθῺ 
ἰγοδίϑαἂ ἱπ ἰδ9 Τοχίυδ] ποίθϑ. [ὑ Δρροδτγβ {μδί, 
ὁχοορύ (Π6 ὅγβι τηϑηϊοποὰ τγθ886] (ΟΥ̓ τηοἷ6) δβῃὰ 
19 Σηο0.59, (Π6Υ̓ 8Γ6 8}} οἵ {Π6 Ἰἰχατὰ ἔδυ. Βαυὶ 
ἷπ τϑτβ. 82-88 {μ6 υποϊθδηποδβ ργοἀυσοὰ ὈΥ͂ ὁοη- 
ἰδοὶ Ὑψιἢ {πον ἀοαἃ Ὀοάΐο5 8 δαγγῖθα χη δἢ ἤωΓ- 
8090 τὉμδη ἴῃ τοραγὰ ἰο 86 βηΐπι8}8 ὈΥΘΥΪΟΌΒΙΥ 
πδηιοα, ἀου (1688 [Ὁ 6 Τϑάβοὴ βϑυρροβίθα ὉΥ 
1ϑηρο ὑδεδὺ 09 788 τῆοτο 1:  οοά οὗἩὨ οοπίδοὶ 
ὕτοτῃ {ἰἰθπι. ΑῊΥ ἰδπίηρ οὗ τ θϊοῦ 90 88 Τη866 
η ἀοΐπρ ψοτῖκ (τοῦ. 82) τα υδβί Ὁθ δοαϊκοὰ ἴῃ πίον. 
Β.᾿κῚ ἢ ἱποϊυάοά ἴῃ (86 1ϊϑὺ Γοίδτϑ ἰο (86 βίῃ 8 υϑοά 
ἴον οἰιυγηΐης, ἴον Βοϊάϊηρ ν ἷμθ δηὰ οὐδὸν Ἰἰαυ} 48, 
δηὰ [0 ἃ νδυϊϑίυ οὔ ρύγροβοθ. ΤῈ δαγίβϑη ν68- 
δβοὶ (τοῦ. 88) ἰηϊο προ ΔΗΥ οὗὨ ὑμεὶν Ὀοα 68 [61] 
την δῖ 6 ὈΓΟΐζΘΏ ΟἹ ἐμ δ816 Ῥυγϊηοῖρ]θ, θα τὶ 
8 ΟΡΡΟδὶίθ ΔΙ σϑιΐοη, 88 ἴῃ νἱ. 28. Το ρτουπὰ 
ἷπ ὈΟΙΒ ὁ08868 8 {6 δΔΌΒΟΤὈΘης ΟὨδτδοῖοῦ οὗ 
ὈΠρΙαζοὰ δαγί ΒΘΏ ΑΓΘ; (ῃ6 το 1 τηδὶ Ὀ6 ὈΤΟΚΘΏ 
Ἰοϑὺ νῇδὶ Ἦ δὰ ΔΌΒονγοἀ οὗ ἰδ 6 ““Ἰηοβί ΒΟΙΥ οἵδθυ- 
ἱηκ᾽ βίιου]ὰ Ὀ6 ἀοϊ]οά : Βοτο 168 (ἰὴ 9 ἀοβϊοτηοηΐ 
ἦϊ Πδά ἰ86]0( δοϑογὈθα βμουϊὰ 6 οσοτηπημαηϊοαίοί. 
πῃ τϑυβ. 84 δηὰ 88 ἰΐ 8 ρῥγονυϊἀϑὰ ἰπαὶ ἰΐ {οἷν 
Θαγσαϑθ ζ106}} ΠΡΟ ΔΩΥ ἴοοα οΟΥ Β8Βεοἀ ἴῃ ἃ ἀτγν 
διδίϑ, ἰὑ βῃουϊὰ ηοὶ σοπιπνιηΐϊοαίο ἀφο ]οΐηοηΐ; Ὁ 
1{ 1686 ψοτῦο ναί, ἰΠ6Υ βῃουϊα Ὀ60 ἀε8]ε4, Τ|}ν 
ΣοΘΒοῦ Οὗ (ἢ9 αἰδιϊποιίοη 18 ον  ἀθηί--ἰ 9 τη οἰϑία το 
ὙΟυ]ὰ δοὺ 88 8 ΘΟΠΥΘΥΟΥ ΟΥ̓ (9 ἀοῆ]οαιθιί. [π 
γον. 8δ (Π0 δίγοηγ, σοηῃίδηιν παι ἱοη οὗὨἨὨ ἰδ 686 ἀσειὶ 
Ὀοάϊ65 18 5.}}} ΤΊΣ χργοββοᾶ; Ὀσὺΐ 'π τον. δ0 
85 Θχοσρίϊοη 8 τ λὰ6 ἴῃ ἴαυοῦ οὗὁἨ ΔΠΥ͂ Δ ΣΩΘ σοΪ]- 
Ἰφοιϊΐοη οὗἨ ναϊὸν ἰπ ἰουηῃίαΐ 8 ΟΥΓ οἰδίο γΏ8, ὁ (16 

θηθΓᾺ] ρυϊποὶρὶθ ἐμαὶ αἀοα “ νὶ}} ΒΑΥ͂Θ ΤΏΘΓΟΥ Τἃ- 
(μὸν ἰΒδὴ β8ογ]8ο9."--Ε,. 6α.] 

Ὕοτθ. 89, 40, ““ΕΪΏΔΙῚΥ ὁοπι68 ἰπίο δομβ 6 γ8- 
(ἴοπ 180 ΘΟ Υ6889 οὗ (δ: οἸὁ8 ἢ δηϊτδὶ ὑπαὶ μ88 ἀϊοὰ 
ἃ πδίυγ] ἀοθαίθ. Τ|}18 880 8 Κ98 Ὁποϊοθδῃ (α 
ὉΥ οοπἰδοὶ, (6) ὈΥ ἀποοπβοϊουϑ υδβίηρ ᾿μογϑοΐ, ὡς 
(Βγου ἢ σΑΥΥΥΪης δηὰ ἱμτονίης ἰ ἀσγ. Τὰθ 
9η6 ἀοδ] θα τιϑὲ τ 88} 18 οἱοίο8 δηὰ Βο]ά Ἀἷπι- 
8617 ἀποϊοδὴ ππ|}} οὐθηίηρ.᾽" [{Υ εἰ ἤτοι Υἱῖ. 24 ἰΐ 
8 οὐ θηὺ ὑπαὶ ἰμ18 ργδοορὺ δρρ)ἱϑὰ ἰο (89 ἀθδὰ 
θοὰν 88 ἃ ψ8ο]0, ποὶ ἰο (89 ἔδιὶ, ΟΥ ῬΤΟΌΔΌΙΥ ἰο 
(19 δκὶπ, τ θη ἐΐ δὰ Ὀθθὴ βορασγαίθα. Τὸ σϑᾶ- 
ΒΟ. ἴον ἐπιὸ Ὡποΐθθ 688 οὗ 8:9 ΟΑΥΟΔΒΟ γ͵δ8 οΥΐ- 
ἀδηιν ἐμαὶ ἐἰ8 ὈϊΪοοὰ 8ἀ ποὶ Ὀθθῃ ρουτοά ουΐ, 
Ὀασῦ γγ88 811} ἱπ ἐπ: σοὶ διὰ διίοτίοϑ, αὐὰ βργοδὰ 
δου ἰπ {πΠ6 δοϑ. 1818 σου]ὰ ποὺ ΔΡΡΙΥ ἴἰο0 (89 
Βαραγδίθ ἔαίΐ, ΠΟῸΡ ἰὸ (89 βἰκίῃ, τ λθπ ῬΓΟΡΟΤΙΥ͂ 
οἰοαποὰ, 1116 Ῥχγουϊδίου ἴον Ῥυγί βοδίϊοη οὗ ο9 
0 δὰ οδίθῃ οὗ {μ6 3.08}} ΤΑΥ͂ ΔΡΡΙῚΥ Ὡοΐ ΟὨ]Υ (0 
ἘΠποοπδοὶου8 εαἰΐηρ (1,8η 6), αὶ 6130 ἰο δαἰΐῃρ ἴῃ 
68868 οὗ ποοθδδβίίγ. [ἰ αἰὰ ποὶ δομϑιϊαΐθ 8 δἰη, 
Ὀυΐ ΟὨΪΥ͂ ἃ δογοιηοπἶδὶ ἀοβ]οιηθηί, 00 ἩΔΙΟΝ 
ῬΡυνγϊβοαίΐοη 8 ργου αθα.---,, α.] 

Ψοτβ. 41, 42. «Αἱ α8ὺ (06 ἰγὰο Ὑογτηΐῃ δΓΘ 
ΒΡΟΚΘα οἵ. ΕΥΘΥΥ ἱπίηρς ἰδ δὲ ογανἶἷβ, ἰδ ζο68 
οἢ ἐδθ ΒΟΥ (ἴῃ δα αϊΐοι ἰο ἐμλ9 αὐνἼ βίοι δ γον 
Εἰνθῃ), ἴουτ-οοϊοὰ γονπιΐη, δπηὰ ἰμο80 Βανίῃβ 
ἸΔΟΥ͂ ἔμ8ῃ ἤουν ἴδοί (066.1]65).᾽᾽ [1 ν8 ἃ ουτὶ- 
ο.8 σοποοϊί, δΔἀορίοἁ ἔγοπι Μ πιο ὈΥ βοιηθ οὗ 
ἐμ9 οἷον τυίίοσθ, ἰμαὺ Δδὲο5Β δηά τόσ ἰἰνίη 
ὍΡοῖ ἔγυϊ! δηὰ νοροίϑὉ]65 ΓΘ ποῖ ΒΘΓΘ Ῥεοδἐδίιδά 
Ὀθόθι86 {πὸ ἀο ποὺ “ΟΥ̓ Ρ Ὅροπ ἰδθ οαγί.᾽" 
ΤῈ ἰοχὶ ον  ἀθη ΠΕ Υ ἱπίοηἀβ ἰο ζογὈΪὰ 811 ΟΥΘΘΡ- 
πᾳ Ὁ Ώ685, δμὰ 18 οϑρϑοὶ}ν σΟΠ ΡΤ ΘΒ ΘΏΒΙγΘ ἴῃ 
γ6Υ. 48. Το Ταϊυ δί8 4190 Ἔἐχοϊυἀθ ἔγοπι {89 
οΟΡογδίίου οὗἨ {ἰϊΐπὸ Δ 411 ἐμ6 τωϊηυΐθ ογθδ ΌΓΟΒ 
ΒΌΡΡΟοΒοα ὃγ {6 πὰ ἰο Ὀ6 Βρομίου ΒΥ σοποσαιοα 
ἷπ ταροίδ 168, ἔγυ 5, οἴ 6686, εἰο., ἃπα 8}} (ἶν9 πιὶ- 
πυΐθ ῬΑΓδβι(ἷο δηΐπ)α}8. [{|8 ρἰδίη δηοῦυρῃ, δος 
ΟΥΘΡ, ἰδὲ {89 αν, τα κίπρ 18 ἀἰ δι᾿ πο. !] 0 η 8 ὈΥ͂ ΟὉ- 
υἱοῦ δη ἃ ῬΡΟΡυΪΑΥΪΥ σοοοζηῖϊσοα τηδγ]8, ἀ068 ποῦ 
Θμ οΥ δἰ 8]] πο πιϊπμίώς οὗὨ ἰ}}18 βογί.} 

γεν, 48-46. [6 58}8}} ποῖ τϑδῖζθ γχοῦτ- 
ΒοΙνθ8 δον 8Ό19.---1,.1..1Ὁ “ΑὙ β8}} τοί 
ΤΩΆΚΘ ΥΟῸΥ 801}18 δὴ ΔΟΌΟΠΙΪΔ(10}---ἃ ΒΙΓΟΩ θΧ- 
ΡῬτγοββίοη, Ὀυΐ {μ6 ΚΟΥ͂ (ο {8 16 ἰδ] αἰΐοα. ΕἼΟΙΩ 
τ.6 οἀὐυσαίϊοπαὶ δίδησροϊηὶ οὗἨ ἰῃ60 αν [Ὁ ὑπ 
ΤΏ ΟΤΆ]ΪΥ ἰηαηΐ Ρ6οΟρΡΙθ, ρυνὶ Βοδίϊοη τηυϑὶ Ὀ6 τη Δἀ9 
ἔγο 8}} Ὀθαβίϊν σοῃ αἰ οη8 ὈΥ 8 δίγοηρ δχοϊυβίοῃ 
οὗ 8}} (09 Ἰοῦγοῦ δηϊσηδὶ ζΌγα, δηα {16 Ρ6ΟΡ]9 
{πΠ5 ὍΘ οἰαναίοὰ ἰο ἃ οοηϑοϊοιβῃθεβ οὗ Ῥουβοι δὶ 
ἀϊσηῖϊίγ. Τποτοΐοτο ἰΐ 18. δἷβο ἔυγίμογ βαϊά ἰηδὲ 
118 8 ἰῃ ΟΠ ΟΤἿΥ τὶ {π6 Θμαγδοίον οὗ Φοῃο- 
γυδ γοῦν αοὰ. Ὑ 58848]1 ᾿Θσυθίοσθ βδη οτὐ ν 
γουσβοῖνοβ, δηᾷἃ γὃὸδ 588]}] ὈΘ6 ὨΟΙΪΥ --ἰ ., Ὀ6- 
6Οπ19 Βδηοιοἀ ΡΟΓΒΟΠΔἢ 168; ΤΟΥ ΓΙ 8 ὨΟΪ]ΣΥ «--- 
ἰ. ἐ., (0 Δοϑβοϊυῖθ βδποιϊ θά Ῥεγβοπα]ιίν. ΤΟΥ 
οουά ἰδ 8, ὈΥΓ (06 ἀοβθ]Θπιθηί οὗ (οἷν Ὀοάγ, ἀ6- 
Ε}]6 880 ἴμθιν 80}]8. Τλ}}β 8180 18 8416 ῬΤΟΙΤηΪ- 
ποηὶ; {πὶ Φομον Ὀσίηραοῖδ γοῦ ὕρΡ ουϊ οὗ 
189 ΙδΔηᾶ οὗ ἘρνΥΡῖ, ιἰν6 σοιμίγΥ ἀρ! εἀ ὈΥ δῃὶ- 
τπὰϑὶ ἡ Ογ δ} ἶρ.᾽"} 

Ψετβ. 46, 47. “15 ἰ5 186 Ἰᾶνν.---ΑἸΙΒουκῃ 
ἰι 18 ποὶ Βρϑοὶ ἤσ8}}Υ οχιοηἀδα οὐον ἴῃ6 ψ ΒοΙθ δῃΪὶ- 
τη 8] Κη ράοιι, ἱἰ 18 8{1}} ἃ σοῆθγαὶ γορι αι ῥτὶη- 
οἾρίὶς δοουτάϊΐης ἴο Ὑ ΒΙοῖν εἰι6 αἰ] Ποῖ] ἢ 8 ΒΓΘ 10 ὈΘ 
τὰλὰθ. [ἢ ῥγίηοΐρὶθ, νι (85, 1η6 αἰδιϊποιΐοη ἷϑα 
δἷρο ἱπίγοαιοοὰ ἴῃ τορατὰ ἰο {8 γα ζοίδο]ο Κὶς 
ἄἀοπι, ἱμ6 σομίγαβί οὗ 6 1}0]6 δὰ ἱμθά! 010 ῥ]δηί. 
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Ὗοῦ {86 δρρ]ἰοαιΐοη οὐὗὁἨ {μῖδ ἰο ἐδ: ἸΏΔΏΠΟΙ οὗὨ 
Ἰἰνίηρ, ἰο (9 υθλ.ζ68, 5 Ἰεἴιν πιο]. 

“]η τοραγὰ ἰοὸ ἰδ ἸΔῈ οὗ οοδῃ δηπὶπηδ͵8, γ9 
Βᾶτο ἴο ἀϊδιϊηρυΐδιι ἀἰ εγθηὶ οἶδθβθϑ: [80 βρθϑοὶ- 
ἤσΔΙΪΥ οἴοδη, οὐ οἰοδηθδὶ δηΐπ)8]5, ΓΘ ἐπ ο86 υδοὰ 
ἐπ βδοτγὶ ῆοο---οἱὰ δὰ γουηρ οδίιϊθ, βῃθερ δηὰ 
ἔοαίϑ, ἰαγι]6 -ἀονο8, δηὰ (γοιηρ) ρίζθουβ. Τ. 690 
δηΐπ8}8 ἴοτι [86 σοίΏταοη ἴοοὰ οὗ Φο μον δηὰ 
Ηὶθ Ῥϑορὶδ; 88 δυο] 68] ἴοοά οὗ Φοθονδι, δὰ 
1Π6 δοίυδ] [οοἀ οὗἩἨ ἰμ6 [5τϑ0]11{68---ἃ πιᾶτὶκς οὗ ἔμ 6 
ἀἰνῖπο ἀϊχηΐν οὗ τηδῃ, δηά οὗ .ιΐ5 ἀδβί πη δίϊοη 85 
ἐμ6 ἴηαρο οἵ α6οἁ. ΟΥ̓́[δο τοροιδθϊοα: νυῖτἢ (819 
δηΪπδὶ σοηΐ ΓΘ ΘΟΥΓΟΒΡΟΠα (ἢ 6 ΘΟΣΘαἾ8, ΘΒρ δαί" 
ὈΔΥΪΟΥ δηὰ ψμδδῖ, ἰησθηδο, ἩΪΏ6, δηὰ οἱ ; οὗ ἰΠ6 
ΤΪΏΘ Τὶ Κίηχάοτῃ, 86]1. Τὴ βοοοηὰ οἷδε ἰ8 
ΤΩΔ0 ὉΡ οὗ ἴΠ9 οἴοδῃ δηΐπι}8 τ ΠΟἢ ἸΏ ΓΘ 
δἰἰοθὰ ἰο οδὲὶ, Ὀυΐὺ πῇ ιιϊοῦ γογο οὶ διϊοά 
ἴον βαουϊῆςθ. {πο ἰμἱτὰ ο]488 ἰ8 πῃηδὰθ ὮΡ οἵ 
η6 Ὁποΐθδῃ δηϊπιδὶβ, {869 ἰοῦ οὐὗὁἨ ἧ πδὶοὶ,--- 
80 Ἰοῃρ 88 ἰβῈγ δζὸ Ἰἰνίης,--- οθβ ποὶ τῆλ κο 
ΤΩ ποΐοδη, Ὀυΐ οὗἨ ποσὶ {ΠΥ δτ6 ποῖ β]- 
Ἰονεά ἰο οδί, δηὰ ψβοβο οαῦοϑϑὸ ἀθῇῆϊ]θ5 ἐῃ θῶ), 
(ποὶ {}16 ἔαί οΥ̓͂ (86 5] Δ΄ ῃ δῇ ΐ πι8}8). 1 ἐδ Τὺ᾽ατι ἢ 
61.259, δ}, τὸ {π9 γορυϊϑίνθ δηΐῃδ]β, πιο ἢ 
οΥὐϑῃ Ἡ 16 Εἰ πρ ἀτΘ τορυϊδῖνο δί ἰϑαϑὶ ἰ0 σῃθῃ, 
49 ογϑοϑρίηβ δῃὰ οὐδ ηρς δηΐπ)δ]8. Τμδὲ {18 
οἰοϑβϑιβοδιίΐοῃ 88 ἴἰο Ὁθ ΒΥτὉΟΪ 16 οὗ δβρίτίτυδὶ 
ΘΟΠἀ ἶἰ0Π8 18 ΒΒ ΟΥΤα ἰ0 118 ὙΘΥΥ͂ ΟἸΘΑΙῚΥ ἴῃ (86 νἱ- 
δἷοη οὗ Ρϑίου ἴῃ Αοίϑ χ. ; Ὀὰΐ ἐμὲ (Π6 οταϊΠΔΡῪ 
ΒΥ το Ὁ] ἴϑγὰ ἰ8 ᾿ἰπιϊεὰ ὈΥ͂ Ἔχ  σβογάϊ ΠΑΡῪ βυπθο]]- 
904] γϑαυϊγθιμθηΐθ 18 βῃονῃ ἰὸ 05 ὈΥ͂ [26 ΒΡΡΘΒΓ- 
8η00 οὗ ἰῃ9 66416 ἴῃ ἢ) ΤόΌτιηΒ οὗ ἐμο ΟΒδγυ ΐπι. 
ὙΠῚ} {μ9 Νονν Τοβίδπιθης ἐπ |4 δυο ἔβη) ζ6Π6- 
ΤΑΙῚΥ δΔ8 Τοβο θὰ 18 οπὰ, (αν ἰ8, ἴαοθ ἰο ἴδοθ 
τ Ομ τ βι δὴ Ἐπον]οάσο. αὶ γοί, δομάϊιϊοη- 
8}1γ, 1{ τϑιμδίηθ ἴα 186 Νὸν Τεβίδιωηθης δα Ῥγο- 
Ῥονγιϊοηδίθὶυ ἰοῦ ρη (ἢ 6 ΟΕ τ βιΐδη πδίιϊοπ δὶ οὰ8- 
ἰοτι9, 88 (18 ΘΔ ὉΘ ἀδάυσδοα ἤτοι ἰμ6 Ῥυομί Ὀϊ ἰὴ 
οὔ (μ9 οαἰΐπρ οὗ Ὀ]οοά, δηά οὗὨ ἐβίημϑ βισδῃ ρὶ δὰ 
(Αοἱβ συ). Το σοπάϊιϊοη οὔ πδίαγαὶ δΌμον- 
ΤΘΩ0Θ ἰονδγὰβ 8}} σορυ]βίνθ οὈ͵θοῖ8 οοτίδίη]Υ το- 
ΤΩΙ Β ΙΏΟΓΘ ΟΥ̓ 1688 ἱποτϑά 680], ΔΙ Βουρ ἢ θνϑα 
ἦπ {818 Σοϑροοί, πθοθββὶ υ οδὴ Ὀγθαὶ ἰσγοη." 
“79 Βββου]ὰ ἀϊαιϊπραϊθα ἨΘΤΘ ταδὶ σδΡΟ ᾺΪ]Υ 

Ῥοίνν θοῦ {μ6 1μοογϑιῖο ἰο]Θο] σία! σὰ]68, πὶ οἷι 
μανὸ 8 ἀϊνίηθ δηὰ ἰάὰ68] ἔοσοο, δὰ ἐμοὶ δχϑιη- 
ῬΙΪΒοαιΐοα, νέοι θΘΙορΒ ἰο ἐπ 7260 νἶδὰ δεηδεϑ 
εοπιπιμπῖς, δὰ 115 ρτοάυοι, ρορυΐϊαν ἀβαρθ; 88 18 
ΒΒ ΒΟΥ, Ῥδυι σΌ]ΑΥν ὈΥ ἰδ 6 ὀχδτρίο οὗὨ ἐδ 9 
ὈΠΡΌΙΑΙ ΑΙ Ὠρ ΔΕΪπαἾ8, ὑῃ9 Ὀδάροῦ δηὰ ἢδυθ 
(Ὑ βίοι Βθθτηθὰ ἰο ἐμ 9 ΡΘορ]θ ἰο συπιὶπδίθ ἰο Βοῦ)9 
ὀχίθηϊ). Οὔ βιϊηδοΥ ἴπ γα]αΐῃρ (μ 6 1 οΣα] ἱπβρὶ- 
ταιΐοη ποῦ] α σον Ὡ]Ὺ τηβῖο ΠΟΓΘ δὴ ἱγγθοοη- 
9118010 δοηϑίοί Ὀοιν θη ἘΠ ΘΟΪΟΔΥ͂, ΟΓ ούθῃ πουὶ- 
τὶ Ὀο] οὗ, δηᾶὰ πϑίυγαὶ βοΐθποθ, δὰ ἰδ ἢδῶγθ 
σου]ὰ ῬΘοοπηθ [86 ἔδυοτίία τ]ὰ ρβϑτηθ οὗὨ ποφδίΐου 
88 Βδίδδηι Β 888 18 118 ὕαυοσὶ 6 σθαυ ρον." 

“Τὰ σοραγά (0 {8 δῃΐπ|8}8 τηϑηιἰοηθᾶὰ ὮΘΥΘ, Ὑ 
τοῦδ ΓΟΙῸ 10 {μ6 ἀοίαἰϊοαά ἰγοαϊπιρηὶ οὗ Κηοδοὶ 
δυὰ Κοὶϊ, (μ9 αυοίοα Πἰοταίατϑ οΥ̓ ἐΝ6 Ἰαίίον, δηὰ 
1μ6 πδίι τα] ὨἰΒίΟΥΥ οὗ σα] ον δηά οἱ θΣ8.᾽" 

[1 18 19 6 οὐβεγυὰ ἐδαξ ἰβδτθ ἰβ πὸ ἀθῆϊο- 
τηθηΐ ΜΠ Δίου ῥγοάισοα Ὀγ ἐμ δσοπίδοί τὶτ ἢ ΔΗ 
᾿ἰνῖης δηΐτηδὶ. 16 αἰβιϊποιίοη Ὀοίνγθθη δηϊπιαῖβ 
ΒΟ ΔΙῸ δἰίγϑοίἷνα δηὰ (8086 τὸ ἰσῖ ἀγθ σϑρυ]- 
δΙΥΘ ἴ0 τηδὴ 8 ποὶ δί 8]} γοορῃηϊζοα ; ποτ ἰηἀ 664, 
δυάρίης ἔγοθι ὑμ6 ΒδὈΪΠ 18 οὗἨ ἀἠογθηὶ ηδίΐοπβ, 
νΟΠ] ἰὺ 06 ΘΑΒΥ͂ 0 ἀτγδνν ΔῺΥ Ἰΐπο οἵ ἀϊδιϊηοιΐ οη 
οἢ {μῖδ στουπά. 7618} δ Ρ]Υ ρσεθϑοσὶ 98 τ μὲ 

8188 88.8}} Ὀ6, δηιὰ τ δὲ 5}}8}1] ποὶ 6 ᾿βεα 207 
"οοά ----ὈοῖνσοΘ ἴμ0 Ὀθαδὲ τμδὶ τὰν Ὅδ 
Θδβῖθῃ δῃ ἃ 80 Ὀδαδὶ ᾿8δ᾽ ΏΔΥ ποῖ ὈΘ Θαῖθει, 
γογ. 47. Τδὸο αἰδιϊποίϊοη 18 που ἢ 685 βυτθο- 
1168], 88 ἐμ 1ΐπο οὗ βοραγδίιΐοῃ ἰβ ῥ᾽ δἰ ὩἸῪ 80 (δίζοῃ 
88 ἰο ὀχοϊυὰθ ἔσοιῃ ἰδ δὲ οὗ 18:6 οἰοδῃ 8}} δαγπί- 
υογα, Θχοδορὺ ἴῃ (ῃ}9 6480 οὗ 8} ΠΠΟ80 ΒΘὈΪ8 ΔΓΘ 
ἰο 8 χγοδὶ οχίθηὶ ἱδάθῃ ὑπάθν (6 τα Υ08 ἴτουι 
σοτητηο ΟὈβογσυιΐίοη. Βαὶ ἩΔ116 πὸ ᾿ἰνϊηρ δηϊ- 
τη8) ἀεδὶοα, {6 Ὀοάΐ68 οὗ 81] ἀεδιὰ δῃΐπια}8, ποὲ 
ῬΓΟΡΟΥΙΥ Βἰδυρμίεγοα, ἀϊὰ ἀς81]|6. 7186 ρμϑου ον 
ΟΔΥΘ ὙΠῈῺ το ἀφῇ) οτηθηὶ ἰ8 χυδτάοα δρείηεί 
ἴῃ 80 οΔ86 οὗ 80 οδγοαββοβ οὗ οεογίαϊῃ οὗ {86 
ΠῚ 16 Ὁ δ ἶπι8}8 (γογ8. 29-88), βϑοὴβ ἰο ὉΘ ἀυθ 
ἴο {1 φτοαίον ᾿8ὈΠ|γ ἴο δΘοηίδοί πὶ τμθ. ΤῈΘ 
ἄερτθθ οὗ ὑποθῇ 688 οσσαδίοηοα ΌΥ σοηἰδοὶ πικὰ 
189 ἀθδὰ ΒΟΔΥ͂ οὗ ΔῺΥ δηΐπ)8)] το ἀϊοὰ οὗἉ ἰἰ86} 7, 
88 (86 Β8 116 ἴΏ 8}} ΘΒ 868, Υ6γ8. 25, 28, 31, 40, ἐγϑη 
ἴῃ (δαὶ οὐ βηΐπηδὶβ οἰ μουν 189 δέ ἴον ἰοοὰ. ΤῊΘ ΟὨἸΥ 
δχοορίϊοη 18 ἴῃ οα86 οὗ βαοσίςοϊβὶ ΟΡ; ἔοοά δηὶ- 
τη 8 ὙΠΘῺ ῬΤΟΡΟΥΙΥ δ᾽δυςίογθα, 85 δσχοορίϊοα 
ΟὈΥΪΟΌΒΙΥ ΠΘΟΘΒΒΑΡΥ͂ ὉΠ]. 88 ΒΔΟΥ 068 δΔηὰ δηϊπιαὶ 
[οο4 ψοτὸ [0 Ὀ6 Ργοδίοὰ. Τὴ6 Αροβιΐϊθ ᾿δ8 
ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ ἰαυρον “6 δὲ ἐθ 6 γ9 18 ποι ΐηςς θποΐοδη 
οὗ 8617 (οπι. χῖν. 14); διὰ πὸ πιυϑῖ Ἰοοκ 
(ποτ ογο ἴον (6 στουηὰ οὗὨ 86 ἀϊδιϊη οἱ 0 ἢ5 τηδὰθ 
ἴὰ {π18 ΘὨδρίοΡ, ποὶ ἀἰγθοι)ν ἰοὸ δηγιμίηρς ἴῃ (δθ 
Ὠδίυγθ οὗ [ῃ6 υϑυῖου Β δ) 815 ὑπ οιηβοῖνοα, ὃυΐ ἰο 
19 Θά ποσί! οη8] οὈ͵οοὶ οὗ 86 ἰασ.0 Τμδὲ δάποδ- 
ἰἰοῃαὶ οὈ͵)οθοί, ΒοΎΘΥΟΥ, τγῶδ οὐὔὁἨ σοῦγβο Ὀοδὶ βυὺ- 
ϑεγγοά ὈΥ Βαγνίης τορατγὰ ἰοὸ δυσὶ ομδγδοίου βι 168 
οὗ (8 6 δῃΪπ)8}8 85 Βῃου ἃ τη κα Π0 Ἰ6Β8008 (0 6 
ἰδυσῃὶ τλοϑὲ ἱπιργοδδῖγο δηὰ ταοϑὺ Θδ ΒΥ ΔΡΡΓθ- 
Βθηάσα. ---Ε, 6.]. 

ῬΟΟΤΒΙΝΧΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙῚ 

Ι. ΤῊ ἀοοίγίη] δἰ χη ἤοαποο οὗ (86 αἰδιϊ ηοἰΐοη 
δοίνγοο; δηΐτ1 818 οἰθδη διὰ πο} 688 ἔον ἰοοὰ, πυδὶ 
ΌΘ σοῃδίἀογοά ἴῃ Υἱοῦ οὗ ὑνο ἴδοίβ: ἢγαί, ἰμδὶ 88 
ἴατ' 85 ἔοοα 15 ΘοποΘΡΏΘα, ἢ} 18 15 ἀϊδίϊ ποι} ἃ ρματὶ 
οὔ ἐπδὲ ἰατν το τδϑ ““ δἀἀεα Ὀδοδαδα οΥ̓ὡ ἰγϑη8- 
ἔνοϑδ δ. [Ι{ Ἰἰπιϊἰοἃ δὴ ΘΑΥ 6 Γ [τοέδου, δηά 
ἴι ρβδϑϑὰ ΔΎΘΥ ὙΠ θη (0 ἸΔῪ νύ δι ρεγβοοῦ ὉΥ͂ 
8. ἰοῦ τουοϊδιΐοθ. ϑιεοομάϊυ, (πδ 0 186 (ἴπ9 
Ὑ8Ὶ116 ὑμλ9 ἰατ 88 ἴῃ ἴογοο-- ἰὴ τ ΒοΪ6 ρογὶοὰ οὗ 
5. 86}᾽8 δι οὨ Δ] οχί βίο π66---ἰ 680 ῥσασερίϑ ὙΟΓ6 
οἰογαίεα ἱπίο αἱδιϊποιγ γοϊ σίου ἀυι168, γοϑιΐη 
ὌΡΟῚ ἐδο ΒΟΙ 688 Ἡπὶοῖ δου] οπδγδοίθγίσε (89 
ΡθορΪθ οὗ ἃ ΠΟΙΥ αοἀ (τνετβ. 44, 456). Τ}689 πο, 
ἴδοιβ σ8ἢ ΟὨΪΥ 6 Ὀγουρμὶ ἰὈϊΟ ΒΑΓΙΠΟΏΥ ἴῃ ΥἹΟῚ 
οὗ Π6 οἀπσαιίομδὶ ΡΌΓΡΟΒΘ οὗ (6 αν. Τ86 Ρ60- 
Ρἷθ, ἰπ ὑπεὶν βρίγίιυδὶ ἰηΐβηου, οου]ὰ ΟὨΪΥ ὃθ 
ἰδ ΡΟΣ ΌΥ Β6η81]9 Βγτ 0018, δηὰ διηοης 
{686 ἐπογ9 νῦᾶβ ποίη πῖσὰ οἰ ΓΘ ΤΔοΓ9 ἴδ0- 
ΓΟΌΡΕΪΥ ἱπίο δἷἱ (116 δυγδημθιμθῃίβ οὗ ἀδ }γ Ἰϊὁ 
(Β8ὴ ἐμ βοϊϑοϊιΐοῃ οὗ ἔοοά. Βγ ἰμὶβ, ἱβοτγοίοσο, 
Π6Υ τ το ἰδυρδὶ ἰο Κοαρ {μοι βοῖγοθ ΡυΓ6 ἔγομι 
8}} ἀοδ᾽οπιθηὶ πιῖςῖ Οοὐ δα ἔοσ ἰάθη. 

ΠΠ, ΤΏ δου σοῃβοαι 668 δἰιοηάϊηρ 8 πορ]οοὶ 
οὗ 86 Ῥγϑσορίβ ἴῃ (18 σμδρίοῦ ΔΓ τοργοβοηϊοὰ 
ἴῃ 8 ὑἱνοΐοϊ ἃ δρροοῖ : ΕἸἾσβί, {Π6 70 ὙῈ48 δ} ἴῃ αΪ8- 
ονϑαΐθηοο (ο (Π6 80 88 ἰ0 ΔΩΥ͂ ΟΕ αἰγ 6 ὁοπι- 
ἸΩϑη δ, απὰ {18 ἰΒ ἀοβουϊ θὰ δυ πηδϊκίηρ Ὑγοῦτ- 
ΒΟΙνθα ὉοΟΣ Π8Ό]9, (τεν. 48). Τιῖθ ΡὮΓΩ80 
ῬΥΘΟΙΒΟΙΥ 8 ΔΡΡΙΘαὰ ΟὨΪΥ ἴο (86 Θοαἰΐπρς οὗ ΟΣΘΘΡ- 
ἑῃρ τίηρβα, Ὀυὶϊ ἰδ ἰτιρ]ϊοὰ ἱπ τοχζασγὰ ἰοὸ ἐδ6 
ΟἾΠΟΣΒ (γογ8. 11, 18, 28). [ἱ οαγγῖθϑ Ἡ ΓῺ ἐΐ (μ9 
ἰάθα ἐμαὶ 6 πο οὔεηάἀοά ἴῃ {6856 τηδίίοσϑ μαὶ 
δῖ πι80]7 ἴῃ ἐμαὶ χοϊδίίου ἰονασὰβ ἀοἀὰ ἐπ τ Δ1οὰ 
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{8669 ἐπίηρϑ ἱπιίοηδοὰ ἰ0 δἰδηά ἰονδτ 8 ΤΠ} :--- 
Βο δὰ δἰηπϑὰ ὈΥ͂ ἰγδηϑρτζοδβίου, δῃηὰ (8 τηδὰθ 
Ὠΐτη961} δῷ δὐϑοιϊπλιϊοη. ΤῊ οΟἱμοῦ δϑρθοὶ 18 
δὲ οὗὨ 16 νἱοϊαιίοι οὗἩὨΪΒ6 ἰΒοοσταιΐο οσά ον, δῃὰ 

ἨοΤΘ [86 ΡΘΠΑΙΥ 18 ΤΟΥ ᾿ἰρηϊ, Το Κὶπὰ οὗ υπ- 
ΟἸθθ 698 οοηϊγδοίοα ἴῃ δῃγ οὐἁὨ ἰ)9860 ἰῃβίβθῃθο8 
ἴσου ἃ βυθθοϊοηϊ ρυτὶ βοαίίοι ᾿π ΔΩΥ͂ 6486 ὉΥ {9 
ὙΔΒὨ κα Οὔ Π6 οἷο 68 δπὰ γοπμδὶ πῃ ρ αΠ 6] 688 Ὁ}1], 
9 ογθηΐηρ. [ἢ σ6808 οὗ 8 ΒοοοΠ ΔΥῪ ἀοβἸοτηθηί 
οὗ οἴδοσ (βίη δ, (6 8130 τησϑὲ 6 δ᾽ πὶ Δ ΥΪῪ Ῥυ- 
σΣὶδοα, οὐ Ὀ6 ἀδδίγογοᾶ, Ενθῃ {μ0 οαἰϊηρ οὗ ἃ 
οἰοδῶ δοΐπ)8] το δα ἀἰοὰ ἃ παίυγα] ἀθαὶ ἢ Τὸ- 
αυϊγοὰ ὯὨο ἄθορϑὺῦ ρυτὶ δοαίίοη. Ηοτο, ἰμϑῃ, ὑμ9 
1ἴπὸ 8 Υ ΡΥ αἰδβι πο. ἄγατη Ὀδένγθοη σον θιῃ οἷα] 
ἀοδ]οιμοηὶ δηἀ τοταὶ βῖη, οὐ ἩΠΘΏ Ὀοὶ ὙΟΓΘ 
ἱπουντγοὰ ὈΥ (6 881ὴ8 δοῖ. 

111. ΑἸ σομιηδηὰθ ἰο ΠΟ] 055, Ὑ Δ οΙ ΝΟΥ 6χ- 
Ῥγοδβοα ὈΥ͂ ΒΥπιῦ0]108] δοί, οὐ (0 6 πεουρσὰΐ ουὧἱ 
ἰὴ ὑπὸ οὔοτίβ οὗ (6 Ββρίσίὶῖ, τοϑὲ ὍὭροη (89 Β8Π16 
ἐτουμά, ΕΌΣ Ζ δῖ [80 ᾿οσχᾶ γοῦν οὔ, .... 
1 τὰ ὨΟ]Υ.---Τἷθ ἰ6 ἴῃ 9 ἐοδοίηρ 8}1ὸ οὗ {ΠῸ 
ΟἹὰ διηὰ ἐμ Νονν Τοβίδιηθηΐβ, πὰ δζαεΐῃ Ὀγΐπκ 8 
οὔἱ πα ἃ δἰτγι κίης ΜΔΥ Π6 ἱτηροβϑὶ ὉΠ )γ οὗὁὨ ΔῊΥ 
ἰτὰθ σοπηπηαπΐοι Ὀοίτοο αοα 8Δηἀ τηδῃ οχοθρί οἢ 
πὸ ὈΔ818 οὗὨἉ τη 8η᾿ 8 γοδίοζαίίϊοπ ἰο Βο]ποθθ. Τὶβ 
ἰοδοιίηρ 885 Ὀθ6ῃ ΔΙΡΟΔΑΥ͂ δοθὴ ἰο Ὀ6 (6 ΟὈ͵θοί 
οὗ ἐμ [ονἱτἷσ4} ἴανν πὰ τοβασὰ ἰο βδου ῆοοθ, δθὰ 
ἦς 18 ΒΘΡΘ ΠοΩΘ ἰδ9 1658 80 ὙΏ6Ὲ ἰδ)6 Δ ΘὨἑΘΥΒ 
πιο Πς ἀοί4:}5 οὗὨ τη8 π᾿ 8 ἀΔ}}γ 11ζ8. 

ΙΨΡ. ΜᾺ [86 υποϊοδποδθ68 Π6 6 Θηυτηοτδίοα 
ΘΥΘ Ραγβοα δ᾽ ΠΙΡῚῪ δηα Βρθοα!γ ἰἢ διἰοπά θα ἰο 
δὶ οῃοθ, ἰἴ πορὶοοίοα, ἱμ6γ τοαυϊτοα (τ. 2) {6 
ΤΏΟΥΟ ΒΟΥΙΟῸ5 οχρί αἰΐοη οὗ (89 βἰη οὔοσίπρ. ϑοἢ 
ἷα [9 παίῃγο οἵὨ βίῃ; ᾿ἰἶκο Ἰθαυθη, ἰύ 18 ΘΥΘΥ ῬΤΟΠΘ 
ἰο βργοβὰ δηὰ ἱπι θη  (Υ 118 οβοοίβ. 

Ψ. “70 οἴ ΏΠ685 οὗ (ἢ 6 Δ} ΪΠ18]8 [ὉΓ Β8Δου 66 
δηὰ (6 ρῥυνίβοαϊίοη οὗ μ0 βδουϊβοοσ. ΟἾ 805. 
Χὶ.---αΥ]." 

“ ΤτουρὮ βδουῖδοθ ἴϑυδοὶ 18 ηϑἂθ ΒΟΙΥ, ἑ. 6.,) 
ἐμὸν Ὀθοοιάθ ἴῃ ἰμο 761] οι ΐρ οὗὍὨ ἃ Ῥϑυϑδοῆδ) ὅοὐ, 
8 ΡΘΟΡ]6 οὗ ρογβοηδὶ αἀϊρχηϊν Ὀοϊοηαὶπα ἰο αοά. 
Τὴ6 ῬΓΟΙἸΪΔΥΥ σοπάϊιϊϊοη οὗ βαποὶϊ δοδιΐοη ὈΥ 
Ὦτνο ἷβ8 {πο ρυτὶ δοαίίοη οβρθοίαἹἶγ ρῥτοἀυσοὰ Ὀγ 
δίου πὰ ὈϊΪοοὰ. ΟὨΪΥῪ οἴδδῃ, ΟΥ ταί ον, ρυγὶ δοὰ 
ΤΩΘῺ Οδη ΒΟΙΥΘ 88 ΒΕΔΟΥΪΠΟΟΙΒ ἰῃ [Π0 ὈΥΘΒΘΏΑΙΙΟΩ 
οὗ οἴϑδη δηἰπ)α]9.᾽᾽ 

«ΟἼδδῃ τὴθη τησϑὲ Ὅθ οἱγοιπιοὶβοᾶ, βδηοιὶ βοὰ 
ὉΣ ἰδ βυυῦοὶ οὗἨὨ οἰτουτιοἰβίοῃ (0 ἢ. 6 ὩΘῪ ὈΪΐτὶὨ 
Ὁπάον ἔμ ρότον οὗ 16 όονϑῖι, δηα ἐμ 8 ΘΘρ θοαὶ} 
ἴδικοη οὐὲ ἔγοιῃ ὑδμθ σοδίμβιου οὗὨ (6 υποΐθδῃ 
τουϊὰ : δηὰ β0, ἴοο, [Π96 οἴδϑδῃ δῃϊπ)4}8, 858 δ τ8}8 
οὗἨ οἷν σδιϊοη, ὍΣ 8 σοηίγαϑὲ ἰ0 {μ6 ὑπο ͵]θ 8 
ογοδιίοῃ, 88 ἴ}9 εοἰϊϊο οὗὁ ἀοπιοδίϊσ δηΐτ8}8, ΒΟ 6 
οὗ νϊσ ἢ ΘτῸ ἰ00 υτηΔη, (00 Βυτηραίδοιΐο (ΠΟΤΒ0, 
888, δηὰ ἀοᾳ), ΜΕ116 ϑινηθ τὸ ἰοο Ὀτυ Δ} γ υἢ- 
οἴθθῃ ἰο Ὀσσοῖηθ ἀοπιοβίϊο δηΐμ 818 (Ὁ 6 [8- 
ΤᾺΘ] 1 68.᾽} 

“« ΟἸΘΔΏΏ688 ἰδ 6 ποχαίἷ γο δ᾽ οὗἉ Βο] 688, δηὰ 
80 ΡυγιΙβοδίίου 8 (6 ποχδίῖγο δ᾽. οὗ βδυοιϊ ῆοδ- 
εἰοη." [Ι}δηζο, Φοσπιαίὶᾷ ζωπι ἤευ, 

ἨΟΜΙΣΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙῚ 

Το Βοτῃ ]οι 64] ἰϑασυΐϊηρ οὗ (ἷ8 ΘΔ ΡΙΟΥ ΤΠΔΥ 
ὈῸ ὈτΙΘΗ͂Υ διυιπηθἃ ἀρ ἴῃ 16 τοὶ Υ ψογὰβ οἵὗἉ 
{η9 Αροϑίο]ϊσ Ῥσγουθγὺ (1 ον. συ. 88) "" Εν]] δοτὰ- 
τη ηΐοϑιΐο 5 δοΥΓαρί σοοὰ ΣΩΔΠΏΟΓΒ.᾽᾽ [δ 18 ΘΗΞΘΥ͂ 
ἰο ἀσοοῖνθ οὐγβοῖνοϑ ποθ. ἴι 8 ΘΗΩΒΥ (0 ΨΟτΚ 
οὔν μὶδυϑὶ ΌὉΪ0 τοπβϑοη8 ΨΗΥ ραγιϊσυΐϊαῦ αἱ νὶπ 6 6οπ|- 
ΤΩΔη(ἀδ ΙΩΔΥ ποὺ Ὀ6 ἰουπιϊοὰ ἴῃ [0 παίαγο οὗ 

ἐδίπχαβ, διὰ βθΏσΘ ΤΠΔῪ ποί δ οὗ Ὀϊηάϊηρ ἔοτοθ 
ὍΡΟΙ υ8. Βυΐ 41} αἀοα᾽ Β οΘοπιπηδηὰβ δγὸ Ὀϊηάϊηρ, 
δηά ἢὨ6 ἯὯἊὮΟ σΠοΟΒ68 ἰο Υἱοϊαίθ ἐμοῖι, ὨΟΎΘΟΥΟΥ 
υπὶπηροτίδης ΠΟΥ͂ ΤΑΥ͂ 566 πὶ ἰ0 πἷπὶ ἰο Ὀ0, ἱποὺυτα 
[Ἐ6 τὶβὶκ οὗἉ ταδιεῖπρ Εἰ δο] δὴ δΌοΙαΪ παι  0Ώ. 

Βῖηθ ἰπ τπιδίίορ οὗ [11{1}]9 τωρογίδποθ, ἰαἰνὶ πϑὶ- 
681 δμὰ ἱπαάνου θη} σοτητ 64, τΩΔΥ, ἱΒτουρἢ 
(89 τηϑϑηὴ8 ΜδῖοΣ αοἀ 868 Ῥχονἱ θά, Ὀ6 γοδ:!} ν 
Ῥυλ ΔΎΒΥ ΟἿ ΓΣΟρΡΘηῃίδησ6, δπὰ 8 ἰσγὰθ βοοκίηρ οἵ 
γοδϑίογϑα σοι ΐοη ; Ὀυΐ ᾿ἶ πορϊοοἰθ4, ΟΥ ρα986ἀἃ 
ΟΥ̓́ΘΡ Ὀοσδι8ο {πῸῪ δϑθὶ οὗ {1160 τηοτηθδί, ἐμ 67 
Ἰοδά ἰο ἃ βοδυύΐον συ) η 688. 
ΤῈ ἀοδ᾽ηρς οἴθοοί οὗἨ Ῥοσβοπαὶ οοπίδοίς υἱ να 

{παὶ τι Βῖσῖι 18 ἀποΐθδῃ 18 βοὶ ἕόσί ἰὴ {818 ΘΒ ΔΡίαου, 
Οτΐχοη, ἰῃ ἐγοαϊίης οὗ ἰΐ, 08118 δἰϊθηϊίοα ἐο (89 
οοτγοβροπάϊΐηρ οῇοοί οὗἩ οοπίδοὶ νι ἰμαὲ το 
ἷθ ΠΟΙΥ 48 ᾿Ἰ]]υδίγαϊθα ὉΥ ἰδ τοβίογαίίοη ἰοὸ 119 
οὗ ἐμ Ὀοὰν οἵ ἰδ πιδἢ τὰ ἰσι ἰουσοδβοὰ (8.9 ὈΟΏ68 
οὗ ἘΠ1Ὶ53. (2 Κίηρβ χὶϊ!. 21), δῃὰ οὐ ἰδ πνοπιδῃ 
ΜΠ 089 ἰδβὰ9 οὔ Ὀ]οοὰ τγὰ8 βίδυπομβοἂ ΘῈ 880 
Παὰ ἰοπομοα ἐμ Βο οὗὨ ἰδ δαυίουσ᾿ β σαγοηὺ 
(ίαιι. ἰχ. 20). Βοίδ βοσῦο [0 βου ἰδ ἱπθυ6 060 
Θχογί θα ΡΟΣ 18 ὉΥ̓͂ ΟἿΣ δϑβοοϊαιΐοπδ; (86 δρίτγὶς 
8.8 ΒΌΓΟΙΥ 88 (6 Ὀοάγ ἰδΒ ἀφ ]οαἃ ὉΥ οοπίδοι πὶ 
η9 πποϊοδη, δηὰ οἱ οναίθα ὈΥ δβϑοοϊδιϊοι ὙϊῈ (89 
το. - 

᾿ Οονίδϊ ἢ Τρ τα] ἀπ} 1165 οὗὨ 05 ΔΥῸ ΟΘΟΙΩΤΩΟΙΪΥ 
ἀοβογῖθοα ὮὉΥ Γοΐοσθησο ἰὸ ἐμ6 δῃΐπ)8ὶ] ογϑδίϊοῃ. 
Α5 (μΐθ ᾽8 ὕγοαυθῃς Υ ἄἀοηο πῃ ὑμ6 Νὸν Τοδίδιιθης 
(Μαιι. νἱΐ. 1δ; χ, 16; χχιδὶ, 88; Γακο χὶϊ!, 82 ; 
ῬΒΙ]. Σὲ. 2; 2 Ῥοί. 11, 22, δί6.), Βο ᾽ξ ΔΡΡΘΔΓΒ 8]- 
ὙΔΥΒ ἰο Βαγθ ὈΘΟῚ ΟΘΟΙΏΤΙΟΌ ΔΙΠΟΏβ Τηδηἰκίηά. 
Τβογοΐοτθ, ἴῃ 86 οἰαββὶ σαίϊοη 88 οἰθδῃ, οὗ ἐμ ο89 
δηΐτ}418 δϑβοσίδαιίθὰ τὶ ὀχοο]θηὶ αὐ] }{165, δη ἃ 
88 ὉΠο0]684η οὗὁὨ ἰμο80 δβϑϑοοϊδίοα τυ]. ΟΥ̓] αυδ)ἑ ΐ 68, 
8 ῬΓαΐδο οὗ γἱτίαθ δηὰ α δοῃάθπιηδίΐοη οὗ 6Υ]] νγγ88 
ἰεϊγοάαοοά ἰηίο ἐδ 6 ἀοτηοβίϊο δϑβοοϊδιϊοηβ οὗ [9 
ἀδι}γ 1116. Τὸ πΘΟΘΒΑΣΥ οὐ δ0 0} ἰθδοΐηρ ἢ 88 
Ῥαββοὰ δὟΎΔΥ πὶ ϊἢ (86 οομϊηρ οὗ ἐμ ΟἴΘΒΤΟΥ ᾿ἰκμὶ 
οὗ (9 6αο8ρ9]. 

Ῥανίΐηρς {π Βοοῦ δηὰ οβονίηρ ἰδ οὗμὰ ΔΥῸ ἔτχο 
ΤῊΏΔΡΚ8 οὗ (ἢ οἴθδῃ δηΐτηαὶ ὙΠΊΟΝ ΔῸ ἰοροίθον, 
δὰ τουδὶ Ὀοΐὰ 6 Τουπᾶ: (ποιρσὶὶ ΟἢΘ ΤΩΔῪ ὈΘ 
ΒΡΡΑΓΘΏΟΥ ροβδβοβθοϑὰ, γοί ἰ (Π 6 Οὐ ΒοῪ ἴθ υδηϊῃρ, 
1Π6 δηΐ)8] 18 υποΐοδη. Τὶα Οτίχοη δΡΡ 168 ἴο 
οπ6 ἯΠο χτρράϊδίο5 ὕροῦ δηὰ υπάογβίδη δ (9 
ϑοτγίρίυγοθ, Ὀὰὲ ἀοο5 ποὺ ογϑν εἷβ 119 ἴῃ δοοογά- 
8069 ὙΠ (πεῖν ἑθδοβίησ. 8.0 1 τῆλ ὉΘ Δρρ!]!οἃ 
ἴο ἤδίιἢ δὰ ποῦῖκϑ; ποὶΐ ποτ σδῃ ἰγΓῸΪΥ οχὶϑὲ τ] (ἢ- 
ουὐ (86 οὐ Ὁ, δηὰ {89 Βοτῃ Ὁ]8506 οὗἁὨ ΟἱΒῸΓ 8]0}0 
8 νυ] ηρ, 

Ῥοϑὶ(ἶνο Ὀἰνίηθ ᾿ανγβ, δ᾽ ΠΙΡῚῪ 45 1678, δῃ ἃ θυ θ ἢ 
χίϊοαὶ τοχατὰ ἰο (οὶ ἰπυπιοαϊαίθ οὈ͵οοί, ΒαγΘ 
8 δἰ τπογὰὶ συϑὶυθ ἤγοπι ἐμοῖς οἀυσδιϊ ΟὨΔΥΥ͂ 
Ῥονοῦ, Βτοα ἰδ σατγάθη οὗ Βάδθη ον, πιδἢ 
[48 ὈΘΘΠ ΔΙΝΑΥΒ βυν᾽]οοίοα ἰο βΒυο 14}08. ΑΒ 
ἀϊϑοθοᾶάΐθηοο ἰο ἐμ θπὶ 888 γοϑυϊ θα ἴῃ ΠΑττα, δηὰ 
Ρἰαοοὰ [ἢ ἐγδηββτοββοῦ ἴῃ δὴ αἰἰἰἰ49 οὗὁὨ ΟΡροβὶ- 
ἐΐοη ἰο Θοα : 80 848 {μ6 αὶ οὔοντὶ ἰο ΟὟΘΥ 
{6 πὶ τοβϑυ θα ἴῃ Ὀ]οϑαίπρ, δηὰ Ὀτουρἣῦ ἐμοβθ 
ΜΟ Βαγθ ὑπάογίδκοη ἰὰ ἰπῖὁ ΠΟΆΤΟΡ ΤΟΙ Δί 0Π8 
ἰο α6οά. ὙΠΟ ΒΟΣ (6 ρστουπὰ οὗ [8 οοπι- 
τηδϑηὰ οουἱά Ὀ6 υπάᾶογδίοοα, ΟΥ ὙΒΘΙΠΟΡ (ἢ6 
δοῦ οη]οϊηρα οὐ ἰοτὈϊ Ἴθὴ τηῖμχῃί βοοπὶ 0 τῇδ 
ΤΊΟΤΑΙΥ οοἰοτίοδα, γοῖ [6 δ᾽ ρὶο ΒδὈὶϊὶ οὗ οὐθ- 
ἀΐθποθ ἢ88 δ'νδυβϑ δδῆ ἃ τηοβί βαίυὺν οβοοί. 
“Ὁ αν, (6 δίηθ89 δπιὶ υ{ΠΠ1 }ὺ} οὐ πϑὶοῦ τγὙ9 
οληηοὶ αἰβαονοῦ ὈΤΥ͂ ΟὟΡ ΠδίΓΑΪ ΤΘΆΒΟΠ, 15 ΠΙΟΓΘ 
ἢ ἰο8. οὗ {πὸ «οἰ τὶ οὗ οροάίοποθ {ΠᾺΠ 8. ΠΟΤᾺ] ΓΘ6- 
αυϊγτοιμθηὶ (μ4ὶ δοιιιαθη.48 ἰἰ8οὶ ἢ τὸ οὰγ λυ ρσιηηθαὶ 
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 ΒΒΝΒΌΌΝΝΝΝΝ 

88 ξοοά δηὰ ΡῬΓΟΡΟΡ; Ὀασδαθ9 ΟἿὟΥ ΘΟ ΪΔΏ6Θ , αἰ δροηβδίϊοι οὗ (ἢ) 9 61035ρ6] γγ9 6Γ6 Δ] ]ονγεὰ ἰ0 866 
1} ἰμ6 Ἰαιο᾽ ταδύ Ὁθ Ὀαὶ ἃ σοι] πιθηὺ ἰο0 ΟΌΓ Ἴτ 6] ΘΘΓῚΥ “ἢ ετ ὍΠΩΣ οἵ ε8 ΠΕ ν θ018- 

: ᾿ ἸΩΔΠ 8; ὨΘΥΘΥ Β61088, {89 Ορρογίπηξι 68 οὗ σϑη- 
οι ἐμ! οΠΠθαοο, ϑηὰ ποί νι Ἂ:: 8ῃ. δοί οὗ ἀοζον- ἀοτίης οὐοάϊθησθ, δἰ ΡΥ δε ὑδΟ μὸν αἰζπουὶ 
ὅηο9 ἰο ἰμ6 αἰνίπο δαϊμοσγί(γ." Βδ)]δπι. ΤῈ] βροίηρ (89 ἕτουπὰβ Ὁροὰ ἩΔῚΘ (μ6 οοτημηδηὰ 
του] ἰὰἂὰθ οΥ̓ ἀδὲν ἀοπιδηὰβ τῆδὰθ Ὡροὴ ἰδ] τοδίϑ, 18 ΟΥ̓ ΠΟ 088 ΘΓ ΓΟΙΥ τὶ ἀγαπη ἴτοῃ 
οὐδάΐοποο οὗ ἐμ9 181.89]1105 οἴοτοά ἰο ἰπθπὶ ἃ | (89 Ομ γἰβίϊδη. ὅποι ορροσίυπ 68 ̓ τιρτουθὰ διὸ 
ατοδὶ ορρουίυῃὶ τυ οὗ Ὀ᾽] ββίηρ, δηὰ 18 γϑροδίθα!υ | τη 688 οὗ Ὀ]θβϑίη, δπὰ Ὀεσδοῖηθ ἰο ὕ8 ὁ0η6 οὗὨ ἐδο 
ἀροϊατοὰ ἰο βανϑ Ὀ66ῃ ἃ ἰθϑὲ ὙΠ ΘΙΒΟΡ ἐμ 00 δὰ ἃ ᾿ Ἰϑ Υ ἩΔΥΒ ἰῃ ἩΒΙΟΙ γ79 “τς ὉΥ ΖΑ δὰ μοί 
Βοδεὶ ἰο ἀο αοἀ᾽Β Μ11 ΟΣ ἢὮο. ὕπαοῦ ἰδ9 δἰ χθον ᾿ ὉΥ δἰραί.᾽" 

ΞΕΟΟΝῸ ΞΕΟΤΊΟΝ. 

“716 ῥωγίβεαϊίορε αμα ἐἰδαρεδος οὗ δε στα» εοπαϊΐδέορς οὗ ἐλε οὔέγεγε. 7814 ἔψύκσ.ύε τοονεδη. 782ε 
ἐκῤγοῦν ὥς γεόρ, ἐπ σαγγεόηῖς, ἐξ Ζοιεδός. δόχμαΐ ἐσιβεγεέες αμᾶ ῥωγίηεα- ἢ 

δος. ΟλαξεὝε. ΧΙ .- Χ͵Ἰ ἰ -ΤΑΝΟΕ. 

Ζίανσα οὗ ῬυΣτδοδιῖοι εἴδοσς ΟΠ δΌΙσ ΣΕ, 

ΟΕΑΡΤΕΞΒ ΧΙ]. 

1.2 ΑΝ [80 1ζ0ΕὉ} βραῖζθ πηΐο ΜΟβοϑ, βαυίῃρ, Οροδ υπΐο (86 ΟΠ] άγθη οὗἉ [βγϑεῖ, 
βαγίηρ, 18 τ δαὶ νι: ΘΟμΟΟΙγα' βο64, δηα ὈΟΓΙΏ 8 τηδη οἰ], (μ θη 886 8841} ὃθ 
ὉΠΟΐδδπ βουθῃ ἀΔΥΒ ; δοοογάϊηρ ἰο [8458] (86 ἄδγβ οὗ {86 βαρδγαίίοῃ ἴῸγ Β6ὺ ᾿πατη ῦ 

8 5841} ϑ86 Ρ6 ὑποίθϑδῃ. Ἂἀμὰ ἴῃ {86 οἱρῇι ΑΥ̓͂ [86 ἢἤοϑα οὗ Ὠἷθ ἔΌΓοβ Κη 8841] θ6 οἱ!- 
4 ουπηοϊδοα. Απαὰ 586 88}}8}} {6 οοῃέϊπυο ἱηἢ [86 Ὀ]οοα οὗ ΠοΡ Ρυτγίγιπρ {δγθθ διά 

{ΠΙΓΟΥ ἀΔΥ5 ; 886 88}8}} ὑο ἢ 0 8] οτντοα {ΠῚ Πρ, ΠΟΥ Θοταθ ἱπίο (Π βαῃοίδγΥ, ὑπῈ] 
δ [86 ἀδγ8 οὗἩ μοῦ ρυγϊγίηρ Ὀ9 01811.ὁ. Βαϊ [ἢ 886 ὈΘΆΓ 8 τηϑδία οἱ], (μη δἢ6 8}}8}} 

ὯΘ ὕῃο]θδὴ ἔνγγχο ΘΟ ΚΒ, 88 ἴῃ ἈΘΓ ΒΟρδγ ΟΣ : δηα Β86 888]} οοπίϊπυδ ἴῃ {86 Ὀ]οοά οὗ 
6 ΠοΡ Ρυ γί πρ ΓΥΘΟΒΟΟΥΘ δα δἷχ ἀδυβ. ἀπά σβθὴ [86 ἀδγ8 οὗ ΒῸ Ρυτ ρ᾽ 810 

{0]8116ἀ, [ῸΓ ἃ Βοῃ, ΟΥ̓ ἴὉΓ 8 ἀδυρηΐοσ, Βῃ6 8}8}} Ὀσίηρ ἃ ἰδ [β6604] οἵὐἨ {86 Άτβί 
ΥΘΔΡ ἴὉΓ ἃ ρυγηΐ οἤδυϊηρ, δηἃ 8. γουπρ ΡΙρθΟΙ, ΟΥἩ 8 ἰυτ! ]θάονο, [Ὁ 8 δὶπ οὔἴδυηρ, 

7 υπΐο {86 ἀοονῦ οὗ [86 ἱΔθδσγῃβδοὶθ οὗ [86 οοῃρτοραίίοη, υπίο {86 ῥγὶοβϑί : ΜΠ0 888}} ΟΥ̓ῈΓ 
1 θοΐοτο {πΠ6 ΠΟΕΡ, δηα ὅπλαϊζο 8 δίοποιθηὺ [ὉΡ ΠΟΥ; δῃηὰ 886 884}} Ὀ6 οἰθδηβοῖ 
ἔτοτα [86 ᾿ἰδβ0 οὗὨἨ μοῦ Ὀ]οοά. ΤᾺ 8 ὦ (Π6 ἰδὺν [Ὁ ΠΕΡ {δαὺ Βα ὈΟΙΠ 8. ΠΙ8]6 ΟΥ 8 

δ ἴδιλαϊθ. Απα 1: βμο 6 ποί 8016 ἴο Ὀγίηρ 8 ἰδῃι [οπ6 οὗ 86 Ηοο1.5], ([ῃ6ῃ 586 β8}ι8}} 
Ὀγίηρ ὕπο ἐυγί]65, ΟΥὁ ἔτο γουῃρ ῬΐρΘΟΏΒ; {80 οπ6 [Ὁ ἐπ6 Ὀυγπῦ Οβοτίηρ, 8πα (6 
ΟΥ̓ ΒΟΥ ῸΓ ἃ βίῃ οἥουϊπρ : δηὰ [86 ργιοβὺ 88}84}} τα κθ δὴ δίομοπιθηΐ ζὉΓ θοῦ, ἃπα 8.0 
Β8.411} Ὀο οἸοδη. 

ΤΈΕΈΧΤΌΑΛΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

1 γογ. 3. ΣΤ. Τὸ Βαπα, Βοτὸ Βῶ5 ἴμ9 Ν᾽ ρμδὶ. Οοταρ. αθπ. ἱ. 11 [Ὁ0Γ αἰ πα! δῦ ᾽δ0 οἵ ἩΓΡΆΙ], 

8 γον, 3, 2. Ὑπὸ ἰοχὲὶ ἰηδοξαϊοα ἃ οοσιρασίϑου, βασίηρ [μαι 6 ΟὯ9 16 (8:9 ΘΑΤΩΘ 88 [6 ΟἾΟΥ, ΓΔΙΠΟΥ ἐὮΔῊ το ἶκοθ 0Π9 

[δο ἴανν ἴοσ [86 οἴἶδδοσ, 

8 γον, 4. Ὁ. ΤΏθτο ἰδ 0 ἀϊοεποῦοι ἴῃ ἔδο Α. Υ. Ὀοίπθεη ἐμ ἰ6 ἀηὰ 89 ῥγοροαϊεΐου οὗἩ [86 ῥγϑοδάϊηρ γοσθο, Ὑπὸ ΜΒΆ, 

ξοδὰ }ιοσῸ δἷδὸ ἸΡᾺΣ: Δα ἴῃ Ὑϑῦ, 4. 

4 Ψοτ. 6. [522. 860 Τοχευδὶ Νοίο δ οὐ Η. 1. 
8 Ὑ Ἶ. Ομ ΜΉ. 180 Βατη. ΤΙ Χ., δπὰ ϑγσ. ἤοΣΘ ΒΌΡΡΙ͂Υ ἴδ9 ποσὰ ρῥυΐίδνί, ἩΒΙΟὮ 156. ὨΘΟΘΘΘΟΓΙΪΥ πῃ δοταίοοῦ ἔγοσι ἐδ 

ΦΟΒΩΒΘΟ(ΙΟΏ. : 

6 Μὸν, 8. π ἃ ἀΙδογθηΐ πογὰ ἔγοτα ἐπδὲ ἰῃ συϑσ. 6, δῃ ἃ υϑεὰ οἰ ΟΣ οὗ Βθ6Ρ οἵ ζοαία, Ὀπΐ δοοογάΐϊηρ ἴο ΕἸ τεῖ, ΟὨ]Υ οἵ 9 

χοῦηκ οἵ οἰἴδος. 
ΤῺ} Ῥγουΐουν ομδρίοσς 88 δα ἀγοββοὰ ἴο Δ0568 

κηὦ Αὐτοῦ σοη)οΐϊ γ, δηὰ 8ὸ ἰθ ἴδ [0] ον ῃξ, 
ἘΞΕΘΕΤΙΟΞΤΣΕ ΝΕΕΚΙΈΘΑΤΗΣ (86 Ἰαιίον ρματὶ οἵ οἷν. χῖν. (Ὀορὶ ππίηρ δἱ νον. 88), 

στο Ὀορίη8 ἃ πον ραταδλαὴ οὗ ἰδ ἸΔῪ οχίθηά-  δηὰ οἂ. χυ.; (86 ργϑβϑηῦ ὁβαρίον δηὰ [89 θυ οῦ 
ἵπρ ίο χἰϊὶ. δ9.; (6 Ῥαγα}]61] βοοιΐοη οὗ 89 Ῥτο- ἰ μητὶ οἵ οἷν, χὶν. ὅτ λἀἀγοββοὰ ἰο Μοβϑδ 8106. 
Ῥἰιθίβ '8 2 Κίηρϑ ἷν. 42.--ν, 19, ἃ Ῥτοπίηθηΐ διιὉ- Τὴ γϑϑϑοη οὗ ἰδ 8 αἰ γοποΘ 866Π18 ἰο 16 'ῃ [886 
᾿Βὰν οὔ πρῖοὶι ᾽5 189 οἰοδηϑίης οὔ Νααηδα ἔσο | δοὶ ὑπαὶ ἐπ ρϑγίβ δά ἀὐθββθὰ ἰο Μοβϑβϑ δοῃβ ἈΤῸ 
8 ἸΘΡΤΟΒΥ. δἰ τὴ ρ 18 σοι 4 ρίνϑη ἰο μἷτη 8 (6 106,8] ίοῦ, 
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Σϑαυϊνὶ πο 80 Ἔσχοτοῖθο οὗ ἡυδρτηομῦ ἴῃ ἐμ οἷν ΔρΡΡ]]- 
σδίΐοα : σδὶϊο ἐπ 089 δά ἀγοββοὰ ἴἰο οὶ ο41]68 ἴῸΓ 
ἸΏΟΤΘ ΟΥ̓ 1088 οὗ 8 αἰδβοτιηϊμδίϊοη ἩμῖῸ 8 τ 88 
οϑηἰχυθίοα Ὀγ (89 ἰδ ἰο ἐμ Ῥυϊϑδβίϑ, ; 

ἘΠ0Ὸ Ῥγουϊουβ Ομ δρίοΡ ἰγοδίθα οὗἨὨ ὉΠΟΙΪΘΆΠ ΗΠ ΘΒΒ 
ΟΥ̓ το αυϊβίῃςς ἔγοπι [0.9 ἸΟΥ͂ΤΟΡ ΒΏΪΤη418 τὶ οὗ, 
1{ αἰϊοηάἀθὰ ἰο ῬΓΟΙΡΟΪ, ἱπ ΠΟ ο880 σοαυϊγοὰ 
ΣΩΟΤῸ [ὉΓ ἰΐδ ρυγὶ δοδίίοι ἐμὴ δΌΪυϊίοηδΒ, δηᾶ 
σοπίϊηυθα ΟἿ ππίὶ}}] ογοπΐϊης. ΤἈΪΒ δηὰ ἰδο 
ἔμτοθ [0] ουγίη σμδρίθυβ ἰτθαὶ οὐὗἤἩ ἁ ΠΟΙ] ΘΘΠΉΘ88 
δυϊβίηρ ἔγουι ἰΠ9 δυϊιδη Ὀοάγ, ἴῃ τηοϑὺ σδ808 
Σοαυϊγίης ΟΧΡίΔίοΟΥΥ δδουβθοοβ Ἡ) υδτίουβ, δπὰ 
οὔλοῃ Ῥγοϊομμοά, ρονὶοὰβ Ὀθΐοσο ἐμ ρυγὶ βοδίϊοπ 
Ὀοοδῆγθ ΘΟ ρἶοῖθ. Τὴ} νϑγίουϑ βουγοοϑ οὗὨ ἐ8}8 
ἀοδ]οσηθαὶ ἃγο: Οοδ ἰἀ-Ὀοαγίηρς (χὶϊ.)}; ἸΟΡΤΟΒΥ͂ 
(χ1!., χὶν.): δηὰ σογίδὶ πη βθογοίϊοηβ (ΧΥ.); ἰο 
μι680 8 Δἀἀοἀ ἴῃ Νυπι. χῖὶχ. 11--16 (86 τηοϑὲ ἴπ- 
[6η86 οὗ 8}}1 ἀοδ)]οπιθηίθ, (αὶ αν ϑίηρ ὕγοτα σ0ῃ- 
ἰδοὶ τὶ ἃ απ ΘΟΥΡ806. ΤῈ16 οπιϊββίοπ οὗ ἃ 
γαϑί τὴ2888 οὗ οἱβὸῦρ ΒΟΌΤΟΘΒ οὗ ἱτρυν ν, δηά 
τοδινϊοίΐοη οὗ τἰΐοϑ οὗ ρυτγί σαϊϊοι ἰο (ἢ 686 ἴδ, 
ΘΘΡΙΔΙΏΪΥ ἱπάϊοαδίοθ (88 Καοὶϊ 88 βῇον πῃ) ἐμαί 
ἐῃ6 89 ΔΓΘ οί ΒΙΠΠΡῚΥ ΓοραΪ αἰ 008 ΥΟΥ {1.6 Ῥγοπγο- 
(ἴοι οὗ ο]98}}} 688, ΟΥ οὗ ροοᾶ Τῃ0ΥᾺ}8 δὰ ἀθ- 
ΘΟΠΟΥ͂, Ὀὰὶ δὰ 8 ΠΙΧΒΟΥ ΒΥΣΩθ01108] δπὰ οάποδ- 
ἐϊοπ δὶ τμοϑπΐηβ. ΤΊ ἀοῇ]οιηθεὶ οὔ οἢ11ἀ -Ὀθαγίηρ, 
ἩΙΟΝ οσουρῖοβ ἔπ 9 Ῥγοδοηΐ δμδρίον, 8 ρἱδοϑὰ 
Ὦτβὶ ποὺ ΟΠΪΥ Ὀθοδυδο Ὀἰσίν ἰθ ἐπ6 ἡδίυγδὶ βἰατί- 
ἴπρ Ῥοϊπί [ὉΣ ἐμ ἐγοϑδίχηθηὐ οὗ 4}1 ὑμδὺ ΘΟΠΟΘΓῺΒ 
10 Βατηδῃ ὈΟΑΥ, Ὀαΐ 4]80 ἢ] αἴ ΗΪΥ ἰο ργουθηὺ ΔΠΥ 
ῬοββίὉ]9 σοπύαβίοη Ὀούθο ἰδϊβ8 ἀοβ]ομμοηΐ δηὰ 
886 τηοῃἰϊοποϑὰ ἰῃ οἷ. χν. 190-30. ΤΒΟΤΟ ἰθ8 ἰη- 
ἀεθα 8 οογίδίη ἀορτοθ οὗ σοπηῃθοίΐοιι Ὀθένγθθῃ ἰδ 6 
ἐντο, δηὰ ἐμ8 τηδάθ ἱΐ 4}} ὑπ Σου πΘΟΘΕΘΒΔΡΥ 
ἐμδὺ {818 Βῃου]ὰ ὃὉθ ἰγοβίρα ὉΥ ᾿ἰβοὶ, 88 Ὀοΐηρ 8 
ἀἰδοτοηῦ πίη δηὰ σοβίϊης ρορ αἰδογοιῖ 
Ετουηά. ᾿ 

Ϊπ στορζαγὰ [0 Ῥυνὶ ἥοοίϊ ἢ 8 ἴῃ ζοηθσαὶ, Κα] βοὴ 
ΒΆγ8: “Νοχί ἰο Ββδονϊἤσοϑθ, Ῥυγ σαί Ὑ61Θ 
6 τροϑὲ πωροτίδης ρατύ οὐ ΗΘΌΓΟΥ γχίίυδ]8. 
ὝΒΘΏΘΥΘΥ ὈΟΪᾺ ΘΥΘ Ῥσγοβουΐ θα ἰοροίβον, ἐῃ9 
Ἰαϊίον δρρεδδγϑα ᾿πάθοα 88 ἸΏ ΘΥΘΙΥ ῬΣΟΘΡαγϑίοσυ ἰὸ 
ἐδ ΤΌΟΓΠΙΟΡ, Β'ηὴσθ ΒΔΟΥΪΙ͂σο8 6ΓῸ ἀθοπιοᾶ ἰΠ6 
ταδῖῃ ΔΘΏΟΥ οὗ Τοβίογϑα ρ6866 ΟΥ̓ ΠΟΙ Ώ689: Ὀυΐ 
Ῥυτγιδοδίΐοηθ, 1Κ οβοσγίηρσθ, νοῦ ἔγοαυ θη 
οΥἀαϊηθὰ δ6 βορδγδίθ δὰ ἱπάθρϑηδοηὶ δοὶβ οὗ 
ὝΟΥΒΕΙΡ : ΟΟΒ60} 7 οοἰνί ποὰ τῖϊὰ ἰμ86 ἐδβουρμὶδ 
δηὰ δΒαρί(8 οὗ 89 Ηθῦτονθ, (ΠΥ ἤογιιθὰ δῇ 
Θββϑῃίΐαὶ ρατὶ οὗ ἐποὶν το] σίου βυβίθιῃ. .. ... 
Το ΗΘΌΓγΘΥΒ “Ρυτὶβοά,᾽ ΟΥ, 88 ἐμὸν υῃάδοτβίοοα 
ἀπὸ ἰθγῦσω, βδποι πο {μοι θοΙΥ 8, τ ΘΏΘΥΟΓ ἰΒ6Υ 
ἀοβίγοὰ ἰο γτίϑο ἰο 9 οὶ, πὲ 18, Ὀδίογθ 
ΒΟΪοΙΩΠ ΘΟΓΘΙΠΟὨἾ6Β 8Πἃ ΒΟΒΒΟΏΒ, 88 ΒΔοΥ᾽ 668 δηᾷ 
εϑιϊ ν8}8 (6 βῃ. χχχυ. 2-4: 1 ἥδιη. χνυΐ. δ; δοϊηρ. 
2 Οἴτοη. χχσ. 17): ΟΥΎ ἩΒΘΏΘΥΟΣ (ΠΟΥ͂ οχροοιοα 
{86 ῬοῖΥ ἰο ἀδϑοθπᾶ ἰο ἐἰἸθπὶ ὈΥ̓͂ ΒΟΙΏΘ ΒΌΡΟΓΠδ- 
ἴυτΑ } ταδ τ οθἰδίϊοη, Δ8 8 αἰ Βοϊ οϑσθ ΟΥἩὨἁ ᾿ΘΑΥΘΗΪΥ 
Ὑν ἰβάοτῃ, ΟΥ ἃ ἀ66α οὗὨ τηϊγου οι 5 ρου δηὰ Ποὶρ 
(Εχ. χῖίχ. 10, 14, 1δ; 2408}. 1). δ; υἱΐ, 18). 
Τπογοίοσθ, τ Π6η ἰπ 8 βίαἰθ οὗἨ ἱπιρυγίιγ, (Β 67 
ἯΤΟ ΓΟΓΌΪΔάοπ (0 δηίοΡ ἰῃ9 ΒαποίθΑΥΥ, ἰ0 ΚΘΟΡ 
ἰη0 ῬΆΒΒΟΥΟΥ. δη4 ἰο ραγίηϊζο οὐἨ ΒοἿγ οοὰ, τ 86- 
μον οὗὨ ββου!βοΐδὶ τηοαΐ, οὗ βδοσοὰ οβογίηρβ δὰ 
εἰἴ18, οὐ οὗ ϑῆϑνν Ὀγθδὰ, Ὀθοθυβο (86 οἴθδη ΟὨΪΥ͂ 
ἜΓΟΥΘ δὲ (0 ΔΡΡΓΟΔΟΙ {π9 ΒΟΙΥ Θοα δῃηά 4]] ἐμαὶ 
ΒΡΡογίαἷΒ (ο ἢ πὶ (μον. Υἱὶ. 109-21] ; χχίϊΐ, 8 88. ; 
Ναυασι. 'ἰχ. θ 88.; χυὶϊὶ, 11, 18; 1 ὅδπηι. χχὶ. δ). 
Ταῖον Βο δαἀὰβ: “1 δσοπιραγχοὰ ψιιἢ {πὰ ρΡυγὶ 68- 
(ΟΥΥ ἰδῦνβ οὐ οἱ ῦ ἢδίΪοη5, ἢ ο86 οὗ μ6 Ῥοηίδ- 
ἰθοΒ ΔΡΡΟΔΓ ἰῃ ἃ ἔδυογδϊο Ἰἰρμὶ, . , . , ΤΟΥ 

ΘΧ ΤΟΙ Ὧο γοϑίϊρο οὗ 8 ἀυδ) θη; ἴῃ ΘΥΟΡῪ ἀοιδαί] 
(ΠΟΥ δ΄Θ βίἰδιηρϑὰ ὉΥ (6 πιοποἰδοϊδίϊο ογϑϑᾶ - 
αοά δ]οῃθ, ἰμ9 τιϑτοϊζωϊ, τνῖϑο δὰ οπηϊροίοπε 
ΒΌΪΟΓΡ, 8θηα8 (γ16}]8 δῃὰ αἀΐβοδβθβ: δὰ πὸ οτἱὶ 
δορΐϊυβ "88 {6 ῬΟΎΘΙ οὗ οδυβίηρ ὈΠΟΙΘΔΏΠΘ88. 
ΤΟΥ 816 ΒἰπσΌΥ ἰπ ἰπ6 ΠΟΌΪΘ ῥγὶποὶ ρ]68. ΟἹ 
Ὑ ΒΊΟΝ {Π6Υ 8Γ6 ἔγαπιοαᾶ---ἰ(ἢ6 ρογίθοίου δρᾶ ἢΠο]]- 
ὯΘ088 οὗ ἀοα; πὰ (Π6Υ 8.6 ὑπ ΥΘΌΥ͂ Σαβὰ δῦουθ 
ἔγῖ τον δὰ υπτηοϑδηϊηρ ἔοτδ] θαι. ΜΙΟΣΘΟΥ͂ΟΥ, 
10 ψουϊὰ Ὅ6 υπ͵υδί ἰο ἀοῺΥ Πδὺ {6 ΜΟΣΘ υπ- 
ἀογβιοοα 85 ΒΥ ΌΟΪΒ, ΟΥ 88 ΣΏ08}8 Οὗ δβϑῃοί  θοδ- 
ἐΐοῃ ; ἰο ἀθ81]6 ομθβοὶ] ἢ δηὰ ἰο βίῃ, δηὰ 4180 ἴο 
ΟἸΘ8189 ἀηὰ ἰο ΒΔΙ]ΟΥ͂, Δ΄Θ γδαυθηίΥ υδοὰ 88 
Θαυϊνα]οπίβ. ΤΟΥ τυϑὲ Ὀ6 Ῥτοπουπσοά Ββἰπιρ]9 
1 οοπδιἀοχοὰ βἰἂὰθ ὈΥ͂ βίἀθ τ ἐμ οΒθ οὗ (80 Ῥὰγ- 
8068, ἰῃ9 Ηἰἱπάοοβ, (9 Εργρύώδηϑ, ΟΥ ἰδ6 Τ8]- 
ταῦ α.᾽᾽ 
ΤΙ σοππθοίϊοη ὮΘΓΘ δἰπίοα αὖ Ὀοίγθθη πη- 

6]ΘΒΏΠ68Β δηδ βίη, ὈΘέγοΘΠ ΡΌΓΣΙΥ δὰ ΒΟ] 988, 
Ϊ8 8 ΥΟΥΥ͂ ᾿πιρογίϑδηὐὺ ὁη6. [Ιἐ γοϑίβϑ ῬΑΥΓΥ ὁπ 8 
ΒΥ ο] 8 το ἤπὰ8 ΡἾδος ἴῃ 811 Ἰδηρυδίοδ, 
δ 18 δΌυ ἀ8η 017 σϑοορεϊζοα ἱπ (μ6 ἀϊοίοη οὗ 
{86 Νὲνν Τοδβιδιοθηῦ; δῃᾷὰ ΡΑΥΟΥ ρου ὑπ δοίιαῖ 
σορμοοίΐοι οχἰβίϊης Ὀοίνθοη {110 800} δηὰ ἰῃ9 
ὈΟΑΥ (Βροῖοη οὗὨ ἰπ ἐδ ἰαϑὲ ομαρίθυ), ἩΒΘΥΘΌΥ 
[89 056 ἰ8 ἀΘΟΡῚΥ δἰοοιθα ὈΥ ἰδ βίαίθ δῃὰ δοῃ- 
αἰιΐοη οὗὨἩ (8 οἴου. [Ι͂π Ὀοϊδὰ γοβροϑοίβ {86 οἀὰ- 
οδἰΐοηδ] τ]ὰ οὗ ἐμ ᾿ου σαὶ 1 τγϑ οὐὗὁὨἨ Ῥυτγ ἰο 
ἃ ῬΘΟΡΪΘ ἴῃ ἐμοὶν ϑρί γι 8] ἱπίΆ ΠΟΥ σποσο οὗ ἰδ9 
αἰπλοϑύ γα. ἮΤδμο ἱπηροσίδῃοο οὗ (89 Βγτη 0] 8᾽ὰ 
νγ88 ΤΥ ΒΟΥ πμδησθαὰ ὈΥ ὑπ Ὀτοδὰ ἀἰδιϊποίϊοη 
ταϑὰθ Ὀοίσοϑῃ ἀϑῆϊομηοηΐ8 αὐ δίῃ ἔγοπι ΒυτΆΔἢ, 
δᾶ ἰμοδβὸ ἴγομι οἱμδὺ ΒοΌΤΟΟΒ, δηἃ ὀΘοπποοίίηκ 
{89 βίη οοσίπρς ΟὨΪΥ ἩΣΓῈ (86 ΖΟΓΊΔΟΣ, 

ΤῊῖ8 οἰ δρίου σοηβἰδίβ οὗὐἠἨ ἔνο ῬΑσίβ: Υ 18. 1-ῦ 
Γαο]αίο ἰο ἐμ ἰΐτηθ οὗὨἨ βοοϊυβίοη, νϑῦϑ. 6-ὃ ἰο (ἢ9 
ΤΊ 6808 Οὐ Ρυγ ἤσαϊΐου. 8 ΓΟἸ]ον Ὡς; ΔΓ δ θ᾽ 
Εχεροὶΐσαὶ Νοίδβ ὁπ ἐἢ 6 ΘΔ ΡίΘΥ ἴῃ [Ὁ]] : 

“ΠῈὴ9 οτἱρία οἵ 118 τηδῖκο8 τὴ ὑῃοϊθδη ἴῃ 
τοραγὰ ἰο 88 ὑμοοογαίϊο σὶρὶ οὗ σοϊηγαι ῃΐοῃ ; 
}υϑὲ 28 ἀδδαίδ, οσ {ὸ ἰουσἢ οὗ ἰδ ἀθδα, δπὰ πο 
1688 ἐβαὶ τ ἢ ᾿πιρδῖγ8 }1{6--- 810}. 688, ΘΒρ οί! 
8.5 ἴὸ 18 Τορτοδοηἰβα Ὁγ (89 ἸθΡγοΟβυΥ, δῃὰ 80 8180 
ΘΥΟΣΥ ἀἰδιυγ Ὀδποθ οὗ {9 βργίηρβ οὗ 116. Βυΐ 
(8 ΒΟΓΟΙῪ ἀο68 ποὺ πιϑδῃ ἰδαί Βηϊν9 119 1ἰ8ς9]7 
νγἃὰ8 ἰμβουρηὶ οὗὨ 88 υποΐθδῃ, δὰ δαὶ 1ΐ τηυβί 
ἐμογοίοσθ 0 χϑοδοπςοϊ]οϑα ἰὸ ἐμ ὉΠΊΎΘΓΒΙ] [119 
(Βαὰν Π|., ν. 461, ορροβθὰ ἰοὸ νι βῖοι βοίωσηοῦ 
δηῃὰ ΚοΙ]); δηά ἐξ 4180 ἀοϑθβ ποῖ τβϑϑὴ ἰδδὺ οτὶ- 
Εἶμ) βίη δοῃο 888 ργοάυοϑά 8}} (8 ἀδικοπἢρς 
οὗ Ἰ1ἔδ, δ᾽ ἰπουρσὰ ἰμ9 Ὠδίμγα] σοῃ αἰ Ἶ 05 ΔΡΡΘΔΥΒ 
ἴογθ ἰδβτουρμουΐ Ἰδάθῃ ἩΣΓΒ Β᾽ ΠΥ] 688; δ'.. 09 
νὸ δηά αἰτοοί: 08 ἴῸΣ ὑἐδ9 Ῥατὶ οδίϊοπ οὗ Ἰγὶηρ- 
ἴῃ ποθ ῃ διηοῃρ 86 τηοϑὺ αἰ ογθαΐ παι ὁ 8 (8600 
ΚπορΡοὶ, ν. 466). [Ὑὰ᾽ὸὺ Το] οί Ὀγὶοῖ βυπιὶ- 
ἸΠΔΤΥ͂ οἴ βοὴ οὗ ἰμθ80 18 κί θῇ ὉΥ͂ ΟἸΔεὶς : “ΤῈ 
Ηΐδάᾶοο ᾿ἰὰνν ργομουποθαὰ ἰμ9 τηοῖμοῦ οὗ 8 πον- 
Ὀοτη Θὰ (0 Ὀθ ἱπηρυγο ἴον ΤΟΣΟΥ͂ ἀδΥ8, τοαυϊτοὰ 
16 ἔδι ῃὸῦ ἰο θδίῃθ 88 Βοὺὴ 848 ἴμ8 Ὀἰτι ἢ δὰ 
ἰδ κθῃ ρἴδοθ, δῃα ἀθθαγγοὰ {80 ψγβοΐθ (ΠΥ (ῸΓΡ 
ἃ Ῥογίοά ἔγοπι γοϊϊκίουϑ τἰίθβ, 8119 ΠΟΥ ΜΘΓΘ 
ἰο “δοῃηῆπο ἰδοπιβοῖγοθ ἰοὸ ἂἃπ ἰηγγαὰ ΤΟΙ ΘΠ" 
ὈΓΆΏΟΘ οὗὨ {80 οὶίν :᾽ ἴῃ 8 Βγδῃπιΐη ἔβγη ἶϊγ 0818 
ταϊο οχίθηἀοά ἰο αἷϊ χοϊαίοὴβ νὰ (86 ΤουτίΒ 
ἄοχνοο, ἔον ἰϑὴ ἄδυϑ, δὲ (6 οῃπὰ οἵ πμϊοῖ (Π6Υ 
δὰ ἰο ὈΔι86. Ασοοτάϊπρ ἴο [89 ῬΑΓΒ690 ἰανν, 80 
ΤΠ. απὰ οὨ ἢ] ὰ όσο Ὀαιμδὰ, δηά ὑπ το ΒΡ 
δὰ ἰοὸ ᾿ἶνθ πῃ βϑοϊυβίοῃ ἴου ΤΟΥ ἀαυ8, δἴτον 
σι ἷσ ἢ 86 δὰ (0 ππάοτρο οὐ )6 Ὁ Ρυτγὶ γίηρ τἰΐθ8. 
ΤῈῸ ΑΥΔῸΒ 8.6 δβαϊά ὉΥ Βυγοϊκμαγὰϊς ἰο σεραγά 
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ἐμὸ τηοίμοὸν" 88 ὈΠΟΪθΔὴ (ὉΡ ἴογὶγ ἄδγβ, ΤῈ 
δοοϊσηὶ ἀγθοὶια δυβοτοα ποῖον οἰ 14 -Ὀἰγὶ ἢ ΟΥ 
ἀϑοίῃ ἴο ἰακθ ρἶδοθ πὶ σοπδοογαιοα Ρ]8068: 
Ὀοὶὰ τοί δηὰ ομ]Ἱὰ ψγοσθ Ὀαΐμοα, δηὰ ἰδ9 
ἸΔΟΙΒΟΣ ἯΔ8Δ59 ποὶ Δ] θὰ (0 ΒΡΡγοδοὶὶ; δὴ δ]Δ } 
ἴον ΓΟΣΥ ἀαγϑ. Τι9 ἔδγὰ οὗ ΤΟΥ ἄδγα, 1ἰὲ 18 
ονϊάδηῖ, γγδ8 σΟΠΘΓΘΙΪ γτορβδσγαθὰ 88 8 οὐί(ΐοα] 
009 [0 Ὀοΐδ {δ|ὸ πιοί μον διὰ (μ9 οὁ}1]ὰ.--- Το ἀδΥ 
οὔ ψΐοῖ (80 Βοιμδὴβ (ΑΥΘ {89 Ὡδὴθ ἰὸ (89 
οΒἰ]ὰ, (16 οἰ ἢ ἀδν ἴοσ ἃ αἷσὶ, δὰ 9 πΐπίἢ 
ΤῸΣ ἃ ὈΟΥ͂, ἯΔ8 08116} ἐωδίγίοα οἶδα, “8 ἀδγ οὗ 
Ῥυτγ βοδίίοη,᾽ Ὀθοδυβα οογίδίη ἰἸυδέὲσγαὶ υἱΐθα ἰπ 
ὈΘΠΔΙΓ οὗὁἨ (86 οἢ]]ἃὰ τ το ρογίοσιηϑθα ὁῃ ἐμο οσδοδ- 
δίοῃ, δῃηὰ βοῖηθ βοτὶ οὗ οἴοσὶπῷ γ͵δ8 ηωϑὰθ. ΤῈ0 
Αἀπιρλιάγοπιία οὗ ἴῃ 9 ΟΥ̓́ΘΟΪκα 88 ἃ βἰ παΐδν ᾿υϑέγα- 
εἰοι ἴον (09 οἰ ἃ, τθη (Π6 ἤδπιθ "188 αἾΤΘΩ, 
ῬτΟΌΔΌΪ Ὀοίνγοθη ἐμ δούθηί δηὰ ἐθηί ἀδγ8 
(Μοῦ ν. 62; Αγϑϑθὴ ΑἰΌΘσΥ, οὶ. Π1.. ν. δδθ; 
Ζομὰ Αγνοβίβ, δρ. Βάμγν; Τιηυοϊά. ΠΠ.104; Εατγίρ. 
1»λ. Ταιων. 883; ΟΔ]} πὰ. γηι. αὐ “ου. 16, γπι. 
αὐ δεῖ. 128. Οφπηβογίη. 26 δὲε Ναί. α. χὶ., Ρ. 81; 
Οοΐδυβ, 1]. 1; Εοδίαβ, 6. Ζμϑγιοὶ Ζέε6 πιὶϊὰ ἐδ 9 
ποίθ ἐπ [ϊπάοιαδηη, [[. 480: δ: ἢ, 2 ιοί. οὗ 
«Ἀπίίᾳ. 8. Απιρλιάγοπιϊα)."---Ε, Αα.]--π  Βαΐ, ἴπ 
ἔϑῃογαῖ, ὉΥ (818 δϑί δ] βηταϑθηξ οὗ ὑμ6 Ὁποΐθδῃ- 
Ἠ6Β5 οὗ (89 πδίυ 8] Ῥσοοο 808 οὗ ὈΙΡΙΙ δηὰ ἀϑϑιι, 
89 ἰγαϊ 88 χρυ δβοάᾶ, ἱἐμπδὶ ὑἰμ6 ἰάϑαὶ 1179 οὗ 
ΤΏΒΏ ὙΔ8 ΔΊΤΟΘαΥ ἃ ἰεϊηὰ οὗὮ ἰτηπιογίδ] ᾿ἰἴο, τ δἰ 6 ἢ 
Βδά ἰοὸ σαΐϑθο ἰἰβοὶΐ δον 89 παίιῃγδαὶ οοπάϊ(οη 8 
οὗ Βυαπιδη [1{6---ἰ ἡδίαγ 4) 5.9 οὗὨ 8 Ὀοίηφ---- 
δηῃὰ βοὶ ἰἰ8917 ἷῃ ορροδί(ΐου ἐμοτγοίο."" 

“17 ΠΟῪ ΒΩΥ͂ ΟὯΘ Β4Υ8 ἱμαὺ 411 (680 γνορυ]8- 
ἐἰοῃδ δ΄ ποί 0 Ὀ0 σοπδίδογοὰ ὑπᾶορ ἰμ9 δυρϑοὶ 
ΟΥ̓ ΒΔ ΙΔΥΥ ΟΥ αἰοίοίϊο, Ὀπὲ ΟὨΪΥ οὗ ἰγρίοδὶ οὐ 
Σοὶ σίου Ῥτϑοορίβ, 6 πιυδὶ Βο]ὰ ἐπΐβ δηλ 6815 
ἰο ὃθ ἱβοΓου ὮΥ ἔδ189; (Π0.9 8.6 ῥ]δὶπ ἰπάϊοδ- 
ἐἰοηθ ἐμαὶ δἰ νγαγϑ, ἔγοτῃ 89 ἰγοθ οὗ Κπον]θάχο 
ἀονῃ, ΘΒρθοΐδ} ν ἔγοτ ἐπ οἰγουπγοϊβίοι, (ἢ 9 ΟὨ 6 
Ῥαγίϊ συν 88 οϊηθα τὶ (μὸ οἰ ν.᾽" 

“Ὑ6γ.᾽2 88. ἰὴ γοζαγὰ ἰο ἰδ ὉΠΟΪΘΘΠΠ 688 ΟΥ̓ 
Ἰγϊηρ-ὶπ ποιηθῃ, ἴῃ (86 ὅγϑί Ὁ]8909 {π6τ δ.ὸ ἐνὸ 
σοηαϊιοηδ ἰο Ὀ6 ἀἰϊδί ριϊβιοα : ταὶ, ὑμ9 ἐϊπλθ 
ΟΥ̓͂ (Π61Ὁ ΘΒρθοΐδὶ β᾽ οἰκῆ 888; βοοοηάϊγ, (6 ἰϊπι9 
οὗἨ (μον ΓΘΟΟΥ͂ΘΥΥ ἱπβτουρὰ ὑμ6 Ὀϊ]οοα (86 ἰβδβθ 
οὗ Ὀ]οοἀ) οὗ ἰμοὶτ ρυτὶ βοδίίοη. Τμε686 ἰΐπηθ8 ἀἰ- 
Ὁ δΔοοογα θ᾽ 85 880 [88 ὈΟΓΏΘ ἃ 800 ΟΥ̓ 8 ἀδιυμἢ- 
ἴον. Πἔ {89 οὨἸ]ὰ Ὀ6 8 ὈΟΥ, 189 {ἶπ|8 οΥὗἁ ΒΘΡ 68μ6- 
οἶδὶ β᾽ οἴῃ θβ8 ἰ8 ἄχοά δἱ βούϑθῃ ἀδυβ, θχϑδοίὶυ 11|κ6 
(89 τεχυ]αιίοι ἰπ Σοραγὰ ἰο ἐδ9 χλοη ΒΥ σου ΓΒ68. 
Τῆ θη οἱ ἰδ6 εοἰχιί ἀδν ἀδ6 οἰγουμποϊδίοη οΥ̓͂ (89 
ὈΟΥ͂ γᾶ ἰο ἤοϊϊον, δῃηὰ ἔγοπι ἐδ αἱ (ἶπη9 ἴ0 (Ἀἰτγ- 
ἴδτοθ ἀδγ8---ἰὴθ οἰσἢ ἀν χοοϊκοποὰ ἰη-- 89 
ν88 ἰ0 Τοπηδίῃ αὐ Βοηθ πίὶϊὰὰ (Π6 ὈΟΥ, ϑηρασοα 
ἴῃ 6 σοηβίδῃϊ ῬΓΟΟΘΒΒ οὗ ΥὙΘΟΟΥΟΤΥ δπὰ Ῥυτὶδοδ- 
(ἶἴοη. Βα ἩἈΥ Δ’ {89 86 Ύῦθῃ ἀδύβ οὗ ΒῈΡ 68ρ6- 
οἶδ] ὕπο θδημ 88 ἀοιθ]οα ἰο ἱνψὸ τϑοῖθ ὈΥ̓͂ ἐδ 6 
δίγιὰ οὗ ὁ αἰγὶ ἢ 1 ἰθ βαϊὰ ἐμαὶ ἐμὶβδ 888 18 
Τουηᾶαείϊοη ἴῃ ἐμ Ὀο]ἰ οὗ οὗὁἨ δηἰίαυϊ ἰδὲ “86 
ὈΙοοάν δηα ψϑίοτῦ 18β168 16 8ὲ Ἰοηροῦ δἷϊζου (9 
δίτι ἢ οὗ ἃ ἔθῃλα!  (μ8η οὗ 8. π|8]6᾽᾽ (806 ἰδ οἱΐδ- 
(ἴοὸπ8 ἴτουιυ Ηἱρροογδίεβ [ορ. οά. Κἄδβη. ἢ. ". 
898], Ατἰβϑίοιθ [27ὲ. απῖπι. Υἱ. 22; υἱῖ. 8], δπὰ 
Βυγχάδοι. [|Ῥλγδιοίοσίε 11Π1., Ὁ. 847] ἰπ Καὶ). 
ὙΜΒοίΒοΣ 818 Υἱο Ὁ ἰοτπιθὰ ἃ πδίασγαὶ ΓΟ 80 Ὼ [Ὁ 
[0 δῦογο γοχζυϊδίϊοη ΟΥἩ ποὺ, ἔμ γ0 'χ88 σογίδὶ ἷῪ 
8180 ἃ ἰβδοογδίϊο ΓΘΘΒΟῸΣ Οὗ ροΥίδποο: {86 ὈΟΥ 88 
οἰγου πο 864---ἰὨθ οσἰτγὶ 88 ποὺ ; [ῸΓ {}}}8 0μ8 νῖςδα 
ΒΟΥ ὍΔΥΒ ταϊσῃΐ ΌΣΤΩ δὴ οαυϊνο]οηὶ. ΤΏ κἰτὶ ν᾽ 88 
ΒΟ ΤᾺΡ 8 δονγοβϑϑ, Ὀπὺ ηο γοῖ δὴ [8608.6]10688 ᾿ [ἐ. 6. 
8 ἀοδοοηἀδπί οὗ ΑὈγαΒ δῖα δἰ ἐμο δ οδὰ, θα  ποὶ 

γοί ἱποοτρογδίϑα νεῖ (ἢ 9 Ομ ο8900 Ρθ0ρ]6.---Ε. 6.1. 
“11 νδϑ ΠΟῪ ΙΔΟΓΘΟΥ͂ΘΡ (86 ῬΓΟΡΟΙ ΘΟμΒΘα 6Π09 
ἰμδὲ {μὸ ἐμ τ γτγοθ ἀδΥβ οὗ ΥΘΘΟΥΘΤΥ͂ ὍΟΓΘ 
ἀου]οὰ ἰο δἰχίγ -δὶχ ἀδυβ, Ἡμοροῖη, ἱπάθοᾶ, 80 
ἴανν οὗ αἱτουπηοΐϊδίοι ἰβ 8.}}} Ἰϑοσθ βΒίζοη νυ Γθ- 
βοοίοα, Τ8ο (οἰ) οὗ ὑμ9 ἤοτιγ ἀδ γ8 οὗἩ ρυσί- 
οϑιΐοι δὲ ἰὴ Ὀϊγῖ} οὗἩ δ ὈΟΥ͂ σουσοϑρομὰβ ἰο ἐδ 9 
ἔοτοΣ ὀχ ρ]δηδίΐοη οὐὗὅὨἨὨ ἰδὸ ΓΟΥΥ ἀδγα πῃ {πο 1119 
οὔ Μοδοβ δηὰ Β]178Ὰ : ἰἱ ἰ8 (89 δγιμῦο 68] ἰἶτπηο 
οὗ ρΡυτ:δοδίίου, οὗ οχοϊπδίου ἔγοπι (9 πουι]ά, 88 
ἰξ τῶϑ οχίομαδὰ ἴοῦ 89 στ 01]0 Ῥ6ΟΡ]6 ἰο (ΟΣ 
Σεδυβ. Απᾶ ἰμο ἀουδ]ΐης οὗ [0 ΤΟΥΤῚ ἄδγβ ἴῃ 
(86 6886 οὗ [0 πονγ- όχι ρσἰσὶ χρ  δὲπδ Σἰβοϊί, 1 
ἴΟΥᾺῪ ἀΔΥ8 δΔΙ’Θ σχοοϊκοποὰ (Ὁ. ἐβὸ ρὶτὶ δηὰ ἔογιγ 
ἴου (80 τιοίμοῦ ; ἃ ἀοποίϊηρς τ ϊοῖ οου]ὰ ποὶ Ὁ6 
ΔΡΡΙΙοὰ ἰο {86 οἰτουτηιοϊδοα ὈΟΥ. ΜΌΣΘΟΥΟΣ, (89 
οοὔρογδιου οὔ δ 8 ΡΒ γϑβίοδὶ Υἱϑῦν, δ γθδὰγ ποίἰϊοοά, 
ἸΘῪ ὈΘ 8180 ἰδίκθῃ ἰπίο οοπδίἀογαίίοι. [16 ἰ8 
Ῥδυιϊου Δ Υ ἰο Ὀ6 ποιϊοθὰ ἐμαὶ (6 ὠποζεαπηεδε 
σοπίϊηυθαὰ ΟὨΪΥ ΒοΥΘἢ ΟΥ̓ Τουτίθο ἀλγθ. Ὀυσίης 
ιἷ8 ἐἶτὴθ ἰὑ ΔΡΡΘΔΙΒ ἔγοπι {80 ΔΔΊΟΘΥ οὗ χυ. 19- 
24, ἰῆὴ6 νοϊηδὴ ΜΩ8 ὉΠΟΪΘΘΏ ἴῃ 6 860}86 (δαὶ 
ΟΥ̓́ΘΟΥΥ ΡΟΥΒΟΙΩ δα ἰδίης ἰουσμοὰ ΌΥ ΒΟΥ ὈδΟδΣΙΘ 
1189} υποῖϑθδ δη ἃ σδρδῦϊο οὗ οοτηπιυηϊοδίξηρ ἀ6- 
διοταθηὶ. Αἴἶον (δΐα ρμοσίοά, ἰΠὸ ψοδ 288 ΠΟ 
ἸοΏΓΟΡ ὠποίφαη, Ὀυΐ ταϊραὶ Ῥογίοστῃ δὲ Βοῖηθ 8]]} 
ἴδ ογαἀϊπαγγ ἀυίϊ65 οὗὨ ἀοτηοδίϊο 119; ΟὨΪΥ 586 
ὍὯ8 ἴΟΥ᾽ ἀἀδη ἰ0 ΒΡΤΌΔΟΝ [ἢ 6 Ββῃοίθδ ΤΥ (ἑ. 6., 
{Π9 δουγί οἵ 89 [Δ 0 ΓΠη8016) ἀπ} {π6 ἰἴπλο οὗὨ ΠΕΣ 
Ῥυνϊδοδίίοη. ἸΤὴθ δβυρροβιίΐοη οὗ δηβο (τ 08 
85 8190 ὑπ: ορίπΐοῃ οὗ Οδ νη) ὑπδέ (80 ἀϊθον- 
Θ006 ἰπ ἰμ9 Ἰοηχί οὗ ἰἶπιθ ἴοΥ [8:6 ὉΠΟ]ΘΒΏΠΘΒΒ 
διὰ ἰδ ρυτίβοεαίΐοα δ 186 Ὀΐγὶ οὗ ἃ ΌΟΥ͂ ΟΣ 8 
εἰτὶ νγδϑ ἄυ ἰο ἰδ ἴλοί οὗ (9 Ὀογ᾿ 8 Ὀθὶηβ ἴοῦ- 
Τ18}}γ τοοοϊγϑὰ ἰηίο ἐμὸ υἱϑὶ 010 Ομ στο οἵ αοὰ 
ὉΥ οἱγουπιοίϊδίου, ἰ8 8 Θοταρίοίθ δηὰ βδίϊβίδοίουγ 
δβοϊυίΐου οὗδ Ἰοηρ-τοχοὰ αἰιοβίΐοη; Ὀὰ{ {δὲ8 80- 
Ἰαύοι ὨΘΟΘΘΒΑΣΣΪ οαυτὶθβ ἩΠΓῈ 1ΐ (9 ἀοέογιιΐηδ- 
ἰἰοῃ ἐμδὺ ὑπὸ ἸαῪ δὰ τοβροοί ἰο (86 οὶ ἃ 85 νεὶϊ 
88 ἰο (δ τοῦ. 70 {818 το Οὐ οι 0}8 ΔΙῸ ὑτο- 
Ροβϑὰᾶ : ὅσεί, ἐμ οϑβϑο οἵ βι}}}- θοση ΟΊ άσθῃ ; Ὀασΐ 
(18 τγ,88 80 Θχοσρίϊ οη8] ὑἐμπαὺ ἐθογθ ἯΔ8 ὯῸ0 Οο068- 
βίοιῃ ἰο Ῥχου!άθ ἔου ἰὶ ἴῃ 9 'δν. δε 1 ἀἱά 
οσσΌΓ---Ἰ Γ (86 Ἀαποῖρ]6 δῦονο αίγϑῃ 18 σοτζϑού--- 
{8 θτ6 Ὀδίπρ πὸ Ο1]ἃ [07 σι βοῖὰ Ῥυτγὶβοδίϊοη 88 
τοαυϊτοά, ἴδ 9 ἐΐ6 Ὑγοῦ ἃ ῬΤΟΌΔΌΪΥ δᾶνο ὈΘΘῊ το- 
ἀυοοὰ ἴο ἐμδὺ πιΐο ψγὰ8 οοῃδί ἀογθὰ ΘΟ ΒΒΔΥΥ͂ 
ἴοτ ἐῃ6 τοί μοῦ δίοπο. 189 ΟἾΒΟΣ ΟὈ͵ οί οἢ 8.808 
ἔτοτῃ 8:9 ποσθϑϑεΥ οὗ ἱποϊαάίηρ ἐμ ἱπίβηϊ 7εδὺ8 
ἴῃ {16 Ρυτὶ βοδίΐοπ οὗὁὨ ἐβο ψισρίη Μαδγυ, ἔκ Ιἱ. 
22 (τ Βογο ἰὐ ᾿δ ὙΘΥῪ ΟΌΒΘΟΥΥΔΌΪ]Ο ἰμαὶ (9 Ενδῃρθ- 
118ι ἀο68 πο μοβὶἰϊαίθ (0 88Υ τοῦ καθαρισμοῦ αὖ- 
τῶν), αὶ (818 18 ΘΔ 81} ἀϊδροβοά οὗ οπ ἐδ ῥγίῃ- 
αἷρὶθ δῃηπουποθὰ ὉΥ Ηἰπ)βο]Υ ἰὴ τορατά ἰο ΗΪδ 
Ὀαριΐβαι ἐμαὶ ““ἐπ8 ἱΐ ὈθΟοπαΘ1}} 18 0 ἤ0]Η] 81} 
τἰσϊθουδηο88᾽ (Μαίι. 11]. 16). ΤἿΒ 8 [86 ν᾽ 90 
ἰδίοη ὉΥ 8. Αὐχυδίϊπο (Θυεβι. ἰὰ Ηορί. 1.. ΠῚ, 
40) .---Ε, 6.1]. 

ἜΨον, 6. ΤῊ οαυα]ἰταϊΐοη οὗ αἰνὶβ τ ἢ ὍΟΥΒ 
ΡΌΘΘΓΒ δρδίη ἴῃ ἰδ δρροϊηἰθα σοπρ]οἰϊηρ; βδοτὶ- 
866. Γ[Τμαἱ 15, ἴῃ (89 ἐπι δὲ τ ἢ 1 ττῶ8 οἵ- 
ἴογοᾶ , 970 γγῶβ πὸ ἀἰδιϊποιΐοα ἰῃ [δ 9 88071809 
1ι8614.---Ε, 6.7. ““Απά ἰπ ἐμὶθ8 ἔμ 0Γγ0 18 πού ἤγδὶ 
ἃ βίη οδοτνίηρς Ὀροῦυρῖ, δηὰ ἰμθῃ 8 θυτηὶ οἤοτίῃ(, 
88 ἴῃ 89 ἔγοϑρδϑ8δ οἴἶδοσίηρβ; Ὀὰυὺ ἢγϑὲ ἃ δοβιῦ 
Ὀυγπΐ οὔοτίηρ, 88 ἰ9 οχργϑβϑίοιῃ οὗ {μ9 60}86- 
ογϑίϊοῃ οὗὨἩ (89 πο 11 ;--- Δ ΟἾγ, 8 γοᾶγ οἱὰ 
Ἰδτα, δηὰ ἱμοπη 8 βίῃ οδονίηρς 8πι8}} ἴἢ ῬΓΟΡΟΥ- 

4 Τῇ ποῖο οὔ 1110 ἢ,. 22 00 τίονν ἐδ κθη ὮΥ Οὐοδίοσποθ ἰ8 
ἐμαὶ [9 ΡΊΌχαΙ γοΐζοσβ ἴο ΜΙΆΣΥ δι ϑἱοοσρλ. 
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ἰἴοη, 8 γουηρ Ρ'ζϑοῃ, ΟΥ ἃ ἰαγί]6- ἄονο.᾽" [7118 
οΤάον οὗ ἐδο οἴονίηρδ 18 8 Σοι Υ ΚαῸΪΘ ἀογυϊαύϊοη 
ἔγοτα {89 Ζο 6 γ8] Ῥσϊηοῖὶρὶο ὑπ θη ἐμ 6 ὑπο οἷ- 
Ζουΐ 8 οδτὰθ ἰοροίμον, ἴμ9 δἰ οὔοσῖπς δ᾽ Δ Υ8 
Ῥτοοθράθά. ΤῸ γϑϑβοι οὗ (18 ὀὁχοθρίϊοῃῃ ΔΡῬῴΘδΥΒ 
ἐο 119 ἰὰ {πο ἴδοῖ (μαὺ δὖ {πὸ ὈΪΡΒ οὗ ἃ οἰ"ἑἱ]ὰ ζ66]- 
ἰῃ χ5 ΟΥἿΟΥ δηὰ ται ἰυἀθ ἃτὸ ὩδιυΓΑΙΥ ὈΡΡΘΓ- 
τοοβὶ ; ἐμ9 ἱμουσαὶ οἵ ἐμ 6114 5 Βοσίία χο οὗ βίη- 
7] 688 σοῖηο8 δίϊοσ ναχὰ.--Ε, 6.1. ““ΟἾΪΥ ἴα 
9889 ΟΥ̓ Ποσοβϑὶ ἐν 8 ὑ86 θαυτπί οδοσίπρ σϑὰυορά 
δηὰ τηδὰθ ἐμ Β6110 88 ἰῃ {86 βὶῃ οὔἶεχίπρ.᾽" [7818 
ΠΘΟΘΒΒΙ(Υ ΒΘΟΙΩΒ (0 ΠΑΥ͂Θ ὈΘοη ᾿Ι ΟΡ ΠΥ ἱπίοσρτο- 
ἰθἃ ὈΥ οὐδίομι, δῃηὰ (ἢ Β:18}}6} οὔσης ἰ0 Ὦαγθ 
Ὀοοη δ᾽] οοὰ σΟΒΘΥΔΙΪΥ ἰο ἰδ ΒΌΠΊΌ]ΟΥ οἶδθθ68 
οὗ δβοοϊοὶγ. ουρ. [Κο ἰἱ. 22-24, ΤῊ {{πι6 οὗὨἁ 
ἐμο οἴεγίπο 4160 οου]ὰ ποὶ Ὀ6 Ὀθίοτο {πμ9 ζογίϊοί ἢ 
ΟΥ ἐπ οἱρμι οί ἄγ, Ὀὰκΐ ΟὨΪΥ 8 ΥΟΙῪ δέγϊοῦ σοῃ- 
βἰγυοίΐοη οὗ (89 ἰατν οου]ὰ Το 1 ὰ 18 Ὀοΐης, ἀοίοσ- 
το ἰο 8 ἰδίοσ ρογίοα [ῸΥ {1086 Εἰνὶηρ δὖ 8 ἀἰβίϑηοθ 
ἵτοια ἐπ βϑδποίυϑυυ, 88 ΒΡΡΘΔΥΒ ἰὁ0 δγθ Ὀθ6ἢ 
ἄοῃθ δἱ (86 Ὀἰσὶ οὗ ββδίαυϑὶ, 1 88. ἱ. 22-28.-- 
Ε. α.]. ““Τπαὶ Ὀοαγίηρ δπὰ Ὀθίηρ ὈΟΤΠ, 85 τ 6}] 
88 Ὀ6ΙΠΦ ὑποΐθδῃ ἰμτοιρὶι ΒΟ π688 πα ἰουσδίης 
(80 ἀοδά, οου]Ἱὰ ποὶ Ὀ6 ἱβουκκὶ οὗὁὨ πὶἰϊπουῦ ΒυτδῺ 
ΘοτΡ]ἰοἰἐγ ἴῃ δὶπ, ΟΣ δὲ Ἰοαδὺ ἴθ ρου, νγὰ8 δοί 
Τοσῖ ὈΥ {18 αν ; Ὀὺὺ ΒΟῪ ΖΟΌΓΥ γ)η88 [5 Ἰυὰρ- 
τηθῃΐ Ἔχρσοββοὰ ἱ [1{ἰ 18 ΠΟΥ͂ βαϊὰ οὗ ἐπὶ8 βδουὶ- 
ἤοδθ ΤΎΓΟΙῚ ΟὯ6 Ῥοϊπὶ οὗ Υἱοῦ: ΟΣ ἃ ΒΟΏ, ἴοσ 8 
ἀδπκηῖοσ [το ν. 67, δὰ (ἢ θη ἀρζαΐῃ 80 886 618]} 
ὯΘ ΟΙΘ8} [ὉὉοΣ. 8], 80 δγζαΐη 'β (86 ἐΐπι|ο, ᾿.ϑὲ 88 
ΤΑ ΟὮ 88 10 Βδου ῆσθ οὗ Ῥυτὶ δολίου, ἀθδβὶ συ δίοα 
88 ΘΟΙΏΠΊΟΙ [Ὁ το Ὁ ἀπά ΟΕ Ἶ]ἃ, ΚΕ οΙ] 18 ἐμ 
ἑποοχγοοῦ 0. 6 ΒΌΡΡΟΒΟΒ ὑπδὺ ἰῃ}9 ψοπιδὴ ἀἰά 
ποὶ χϑαυΐτο ρυγὶ δοδιίϊοα οὶ ἐμ 6 οἰ ἑἸᾶ, Ὀυ ΟὨΪΥ 
ἴογ Βοσβοὶῖ. Ασοογαϊηρ ἰο ἐδ ἔπη ἀδιηθπίαϊ ὑσΐη- 
οἶρ]οδ οὗ (6 1,6 Υ᾽ 168] ἰατν, 10 οου]ὰ ποὺ Ὀ0 σ0Π- 
οοἰτοά ἐμαὶ ἃ ο᾽θδῃ ο}}11ἃὰ ΔΥ οἡ ὑπὸ Ὀγϑαδὺ οὗ 8} 
ὉΠΟΪΘδη τηοίθογ, [ἢ {18 ὙΘΥΎ ΘΟΙΩΙΔΌΒΙ(Υ οὗὨ ἐμ 9 
1μοΥ 681 Ὁπο] ΘΔ Ώ 688, {πι|8 ἰΏ ΠΟΥ ζ6]]ουβΐρ Ὀ6- 
ἐνγοθῶ σοί 6 δηὰ σὰ 18 ταϊϑο ἃ ΔΌΟΥΘ ὑμ6 80- 
Ῥοβοὰ βορδσζαίϊοῃ ἷπ ἐπ 6 10 σοπαϊΐοη. [{ ἰ8 ονἱἷ- 
ἀοδπὶ ἐπδαύ (η6 ἰμΐηςς ΠοΓο ἰγοδίοα οὗ ἰ5 ἱπᾶοδηϊθ 
δ᾽ ὩΓ]Π688, Ὀαΐ πο “ 8:8 Ὀδθοοσοΐϊης Κηρνη ᾿ηἀΐ- 
ΣΟΟΙΥ ἴα 9 ΘΟΥΡΟΓΘΔ] τηδηϊοδβίδιϊοι οὗ {μι 6ῃ).᾽" 

“Ὅροι ἰδ αν οὗὨ ρυγὶ ν διποὴρς Οὐ ΠΟΥ πδίϊ πη 
πῃ τορδγά ἰο πότηθῃ ἴῃ σα 6ἀ, 800 ΚποΌὈεοϊ, Ρ. 
466, δῃὰ 80 ἰο0 οῃ ἰδ οἱχουτηοϊδίοι, Ρ. 467. 

ὉΟΟΤΕΙΝΑῚΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΠΙΟΑΙ, 

Ι. “««18ο (μοοογαιΐο ἸΔῪ 6 Ἰοϊαοα ἱπτουρδουὶ 
ὙΠῸ ἐῃ9 ΒΔ Ἰ ΥῪ ἰανν, σἰ(Βουΐ κἰνίηρ ἊΡ ἰἰ8 ὑτο- 
ἀοτηϊπδίϊο ς δ ἃ ΒυτὈ0}168] ον οἱ δ᾽ ζϊδοαίϊοι. 
Ϊπ {μὸ ἰδνν οὗ Ἰγίηρ- ἢ ΟΣ 6 ἰΠ0ΓῸ ΘΟΙΏΘΒ 68Ρ06- 
οἶΔ}}Υ ἱπίο ποίϊ69 [86 ΘΟΠπ οί 06 ΟΥ ΒΥ ὈδύτΘ 0 ἢ 

οὗ βἷη δῃηὰ μοὶν οὔ ἀἄϑαίῃ. .. . 16 σηοΐμοῦ ἱπ 18- 
γτδοὶ 8 6.6 ἐδυρΐ ἰμδὺ τ 116 ὑμογὸ 18 ἐπηθυσὶ 
δηὰ συ!]ὺ σομπθοίοα π|(ἢ ὑπ ὈΘΘΓΟΣ δὰ ἐμ ὈΟΤῺ 
οὔ {8ο {]]|6 χϑ6θ0, γοὺ ἐογ ἰ8 ἃ ῥσορ αι 10 ΟἹ 
ὙΠΟ 5.6 ΤΩΔΥῪ ΤΟΙΥ ΤῸ ΒΟΙΒΟΙΥ δὰ ζοῦ Β6Υ οὔ- 
ΒΡυΐηζ, δπὰ ἃ ρυτὶ βοαιίοι πο ἢ Β..9 Π88 70. μϑΥ- 
80], Θη ἃ ΙΩΔΥ̓ ΘΟμ ἀΘΏΓΥ ἀχροοῦ [0 ΒοΡ ΟἿ], 
ΜΜ|10 886 ἰγαὶηβ πἰτὰ ὌΡ ἰπ ἰδ 9 ΜΔῪ δο Βμου]ὰ 
ο.᾽᾿ ΜυτΡγ. 

ΙΝ. Τμῖβ σμαρίον ΒΏΟΥΒ ΟἰΘαΥΪ ἰὰ ὑπ 6 αἰδον- 
6500 Ὀούνθθῃ (ἢ 9 {π|68 οὗὨ ὕπο] ΔΉ Π 0858 δῃὰ οἵ 
Ῥυνὶ δοαίίΐοι δὐ ἐμ Ὀϊτίμ οὗ 8 ΌΟΥ δῃὰ οὗ ἃ ρσἰτὶ, 
80 αἰ όγθηο69 ἴῃ Γο]δίΐοι ἰο ἐν δποῖθαΐ μα σ 
Ὀγουρδὺ δϑουϊ ὉΥ οἱτουμπιοϊδίοη. Τμθ ΟΠ τ δίΐδη 
ΟΒΌΣΟΙΝ ΒΔΒ ἰδκθπ ἐμ9 Ῥ]806 οὗ ἐμθ σον βι, δηᾶ 
Ὀαρΐβπι ἢ 88 [8 Κ6η {80 Ρ͵866 οὗ οἹΣουτΙ οἰ 5108 ; ἰΠ 6. 
ΒΆΙΏΘ ΓΘ] Δ 0 ὑβΟΥΘΙΌΣΘ ΙΏΔῪ ὉΘ οχρθοίθα ἴο μΒο]ὰ 
Ῥοίννθθῃ 8986. 

Υ. ᾿Ἰμαϑιιυθα 88 ἃ β'η οὔοντίης γδ8 ἰο Ὀ0 ῥτο- 
βΒϑῃἰοα σομ]οϊ ὐΪγ ἤον ἐδ τοῦ δηὰ {πὸ 6 ν- 
Ῥοσὰ οὨ ἃ, ἐμ6 ἀοοίσϊηθ οἵ οΥἱρίηδ)] δῖ 18 Ὁ] ΠΥ 
ἰδυχὰῖ ἱπ {πϊ8 αν. ΟΥΐζο (Ησπι. τἱϊϊ. ἴῃ [6 γ., 
ἢ 8) ἄγατϑ ὑμ9 βδῖὴ9 δοῃοϊυβίου ἔσο {86 ἔδοῦ 
ἐμαὶ Ὀδρίϊδηι 18 δρροϊηξθα “ον (8:6 Σου ββίοῃ οὗ 
Βἷ:8,᾽) διὰ γοὶ 18 δἀιτηκϊπἰβίοσοα ἰο ᾿πΐδηί δ. 

ἩΟΜΙΙΈΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῺ ῬΕΔΟΤΊΟΑΙ, 

Α8 {πὸ ῬΥΙΤΏΘΥΔΙ] ΟυΥ86 ΟἹ δἷη [6]], [Ὁ (η6 το- 
Τα8, ὁ ΘΟ] -Ὀθατίπρ, 80 ἱπ σ81]4- ὈοΑτΙηρ Β89 
ὈΘΟΟΠΙ68 ὮΥ (μ6 ἰδ ὑποϊθδῃ, δηα τησδὲ ργοβοηῦ 
ῸΡ ΒΟΥ Ῥυγίβοαίΐοῃ 8 δὶη οἤδσιηρ Τβαὶ ΘΌΓΒΘ 
ΣΘΙλδίηΒ δ 8ι}}} οἱϊηρσθ ἐὸ ΟΥΘΥΥ ΘὨ]]ὰ οὗ βἷη 
οοτΐηρ ἰπίο 80 ποτὶ; 0. Ῥυγὶ βοδιϊοη σοβογὺ 
τοῦδέ Ὅθ0 δὰ ἐο ἐμαὶ ἰγὰθ Ῥσορὶ ἰδίῃ 70. δὶ 
οὗ ψνπΐοῖ (89 Βἷη οἴου; τγ88 8 ἴγρ6. 

“ΑΒ {80 Το 0 δῃὰ ἢν οἰ] ὰ θλοῦβθ οὐὖὐ οὗ 
{89 ρυσὶ γ, βἢ 98 ΘΔ ΓῺ ἰ0 ΒΟΡΘ ἴογ {6 ἀΔΥ ὙΠ 6 
Ὅοίἢ Ἡ1 οι το ουἱ οὗ ἰλ6 Ὀοπάαρθ δ ἃ ΘΟσσαΡρ- 
ἐΐοι οὗ βίῃ ; δϑ ἰ0ὴ6 οἸὨ]ὰ 8 οἱγουπηοϊαοαὰ οἢ ἐδ9 
οἰ ῃι ἄαγ, ἐμ 9 σοπδάϊηρ Ραγοαὶβ ῬΓΑΥ δὰ ναὶ 
δηἀ νιοὶ δηἀ του 70. (.6 οἰγουτηοϊθίοη οὗ ἰδ9 
Βοατί, σοῦ 18 ΒΟΡΘΙΌΪΥ ζοσοβῃδάοποά ὉΥ ἰδ9 
ουϊναγαὰ σὶΐθ; 28 ἰδ χῃοΐ 9} ΟἾΣΘ ΟΡ Ὀυγηΐς 
ΒΟΟΣ 69 δηὰ βἷη βϑογῦίῆοθ 8110 γο)οΐϊθο8 ἐπ ἰδ 
Κηον]οάχο ἰδαὺ ἔμ γθ 8 8 Ῥγορὶ(ἰαιϊοι ὑμδὺ 18 
Ββυϊηοϊαπὺ [ὉΣ ΘΓ, δῃηᾶ [ὉΡ πον οἰ άγου, δηὰ [0 
δον ομὐ]άγθη Β Ομἰάγοη ἰο 81} κομογαίζοηβ.᾽" 
ΜΌΡΡὮΥ. 

«“« 1) ῥγυ᾽ ̓δβίϊγ ρϑορὶο οὗ αοα δυο δ΄ γα Υ8 8 ὙΔὉ 
ἴο ψαζο νῖιὰ ἰλ6 ἀοδ]οπηδι δ οὐὗὁἨ ὑμ6 παίυγα] 1] 6. 
Εγθὴ 06 ὉΠΟΙΘΒ 658 Ἡ ΪσὮ ὈΘΙΟΌ 5 ἰο (86 ὯὨ8- 
τ] νυἷζοσ οὖϑ ᾿γίηρ-ἰ τοτηδΏ, δηα ἰο 8 6 0- 
Ῥοτα ΘΟ ἢ]ὰ, ταυδὲ Ὀθ (Δ ΚΟῚ ΔΎΓΑΥ δπά δἰομοὰ ἴον." 
[μϑηᾳ9. 

ΤΟΙΒΟΡ δηὰ ομϊ, δπὰ ἰῃ9 αἀἰβθτγοησο Ὀθοίποου ἰ - [ἢ βοσογάβηοο τὰῖϊἢ ἐμ α ἴα τσ, “ὁπ {δα ἡονίϊοι ἢ 
{06 τὴ8η-6}}}1ἃΔ δῃὰ ἐμ πψουδ}- 1] ἃ. Κ60 ὑδ9 
Ἐχοκοίϊς 41." 1,Δημο. 

11. “1:0 ἀοοίτίηο, οοβοοάᾶ ἷπ 6 δυπᾶγοα 
ογοϑᾶβ, (αὐ ῬΟΣΙΥ 18, ποχὶ ἰο 1179, (ἢ 6 πὶ οϑὲ 
ὈΟΟΒ οὗ πιδη,᾿ γῦδϑ διυοηρ ἰθθι δἷδο [80 ἴδβγδἃ- 
611165] ἃ ὑγ ἢ δπὰ 8 Σϑδ ἐγ." Κα] 1868. 

[Π. “78 [Δ]1] οδβῖ8 8 βῃδάβ οὗ ᾿ἱροῃοῖν δ Ὁ] 
ἀδυῖκηθ85 ΟΥ̓ΘΥ {89 Ὀΐτί οὗ ἃ οἰ] οὗἨ ᾿Ἰοσϑ. ΑἹ] 
ἐμδὲ σθᾶϑοι ΟδΠπ ΒΔΥῪ 18, ἰμαὺ [818 18 Δηοῖ 6» ΟὨΣ]ὰ 

ΟΑΥ δἴϊον Ηἰ8 Ὀΐϊγιλ ἔγοια (9 Β]οββοὰ Ὑ᾽γρίη᾽ 8 
τοῦ, ΟὨνὶϑί, (ἢ9 βοσοῃᾷ Αἄάβπ, ΟΡ Ἐπ δηῖοὶ, 
85 Ργοδοηίοα ἴῃ {Π6 Βυ υϑί8 69 οὗ ΟὟ Β68} ; δηῃηὰ 
οὐ ἴδ ογίϊοι αὶ ἀδΥ αἷΐονυ Ηΐβ σοβυγγοοίοῦ, Οὗ 
ὈΙγΙᾺ ἔγοιῃ ἰθ6 ρστᾶνο ὙΠΟ 1. 18; ΒΥ. 1. δ), 9 
ἯΔ28 ργοδθηίθα ἢ ΟΌΡ 65} ἴῃ [86 ΒοΔΎΘΩΪΥ Β8ΠῸ- 
ἰΔΤΥ͂, δηὰ νὸ ΨΟΓΘ ῥγοβοηϊθα ἴῃ Ηΐπ ἱπ ἐδ9 
ἀτοβθϑθ οὗ 8 οἰθϑδῃηβοά δηὰ μὶοσϊβοα μυμπιδηϊν.᾽»" 
οτγάθποσι. 
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ΤΗΙΗ ΞΕΟΤΊΟΝ. : 

ὩᾶανΒ Οομοοσηΐπρ ΤΠΘΡΙΟΒΥ͂ 

Οβαρβϑ. ΧΙΗ͂Ι,, ΧΙ͂Ψ. 

ΡΒΕΙΠΙΜΙΝΑΒῪΥ͂ ΝΟΤΕ. 
Ἴηο ἀΐδθαδθ οὗἨὨ ἸΟΡΥΟΒΥ Ἀ85 ΒΘΡΡΙΪΥ θΘδομιο δὸ 

ΤΌΣΟ ἴῃ τηοάθγῃ {ἰπι68 ἰη {πὸ ὈοίίαΓ. Κηοτη ρδτγίβ 
οὗ (μ|9 νου] ἐπ8ὲ τοὶ ΟὈΒΟΌΣΙ(Υ τοϑίθ ἀροὶ ἐἰ8 
ῬΘίΒοΙοΥ. 780 βέἰθτηρί νῦ}}} ΟὨῪ Ὅὸ τη849 ἢθγο 
ἰο ροϊηὶ οὔ. Βοβο τηδίϊοτϑ ὙΠΟ. τηΔΥῪ ὈΘ σοηϑ,- 
ἀογοὰ οα5 ἔἄχϑά ὈΥ Θοσηοη δοπβοηί, ας ΒΘ ἢ 
Ὑ111 09 ἑουπὰ βυβηοίοηὶ ἴον ἰμ6 1]]υδἰγαίΐ ὁ οὗἉ (ἢ 
ΤΔΟΥΘ ἱπιρογίβπί ροὶϊπίβ ἴῃ ἐμ 20] οί πα Ομ δρίουβ. 

ἴῃ (89 ἄγβέ ρῖαοοθ, (θη, Ὁ ΘρρϑδτγϑἑπαϊβρυαὉ]9 
ἐμιδὺ ἰόρτοῦῖν 18 ἃ Ὀσοδὰ Ὡδπη)9 σού αὶ ΒΟΥ γα] γἃ- 
Σἰοίῖο5 οὗὐἨ αἀἴβθβθθ ἿὩΟΥΘ ΟΥ 1688 Σοϊαίθὰ ἴἰο οὴθ 
δηοίμοτ. ΤΏδδ0 ΒΔ.ΥΘ ΒΟΡΒΤΓΆΌΪΟ ἰηίο ἔνχὸ χηδΐῃ 
0145568, 0500 οογουϊηρ ἐδ αἰ οτοηὶ Τότ οὗ ΕἾ6- 
»δλαπίϊαδίε (ἰ ογου]αιθὰ δηὰ βπεθβί οὶ 6) : {89 
οἶμον, (86 ζέργα σμίφατϊδ, ῬεοτίαείΣ, δυρλιϊῖ, εἰο. 
1 18 ἐμιὸ ΤΌΓΙΔΘΡ 61858 ΔΊοπο στ τ ἰοὶὶ Τ,ουλιϊσ 5 
888 ίο ἀο 848 8 ἀἶβθαϑθ. Αἱ (δ ργοβοπέ τἰωθ ἐῃ 9 
ἰυθοτγου]αί οα νδυϊοίγ 18 βαϊὰ ἰο 6 ἐμ! τῆοτϑ σοϊῃ- 
Σοο ἰῃ {μ080 σοι γὶ 68 1 Ἡ ΒΙΟΝ ἸΘΡΤΟΒΥ 8.1}} 6χ- 
ἰδίϑ ἰ0 ΔΏΥ ΘοΟμΒ᾽ ἀΘΥΔὉ]6 οχίθηξ, γι 110 18:9 8.358- 
ἐμοὶ 8 ῬΓΟΘΔΌΪΥ Στὸ Ῥγουα]οηί ἴῃ ἰδ 6 ἐΐπὶθ 
οὗ Μοβεβ. Τὸ Ἰδοὺ 18 ἀϑβογϊ θοὰ ὉῪ ΟοἾ938 υη- 
ἀογν ἰδ πδπιο οὗ λεύκη, δ ἃ Κεὶϊ τηδϊηἰαϊηβ ἐμ δὲ 
{89 Ιατϑ οὗ Μοβεβ ἴῃ σοραχὰ ἰὸ ἸθρυοδΥ ἴῃ ταδη 
ΤΟΪαίθ οσχοϊαβί οὶ ἰο ἐμἷ8ι ΟἸατὶς, Βουσουον, 88 
Βονῃ “ἐμαὶ ὑπ ὑπὸ πῃ ἃ ργοαί πυϊθοσ οὗ 68865 
ὙΟΣῚς ἰοροίμοῦ, δηὰ 85 ἰ0ὺ ἀΐὰ ἴῃ ἐμὸ ἀδνβ οἴ 
Μίοβεθ, ἰμ9 ἀΐβθαβϑθ δρῬθᾶὺβ οδοββί "ΠΥ ἰπ 8 
δι Ὀἰσαουβ ἔογιῃ.᾿ ἮἯ᾿ἰϑοη Β88 γοσογάοῇ 8 πυτη- 
ὍΘ᾽ οὗ ο8868 ἴῃ ἀοίαὶϊ, διονίης {89 ἱπίθγοδηρθ 

᾿ οὔ(Β9 ἔννο ἔΌΣ πι8 'π 86 Βαπιθ ραίΐοπίὶ. Τ}9 Βγτορ- 
ἰοπιΒ οὗ {89 ἀϊ8θ6880 ᾿ἰπίοπά θα Ὀγ Μοβ6β βιι οἱ θπ ιν 
ἌΡΡΘΔΡ ἴῃ (μὸ ἰοχύ 186], δπὰ 1 {11.680 δυτωρίοπιβ 
ΟΟΥ̓ΟΡ μδί ΜΟΙ] ΠΟ ΔΡΡΘΩΡ ἴῃ πιοϑάΐοδὶ Ὡ0- 
χηϑποϊαίασθ 88 αἰ ογοηΐ ἀἴβοαϑοα, ἐπ θη 4}} ἐμοδθ 
ἀϊϑθδβοβ, οἰδϑβίβοά ὑπο (ἢ ζθπεΥΔΙ πϑῖηθ οὗ 
ζεργοῖν πο τ0 ἰηϊοπαοά ἰο Ὀ9 ἱποϊπἀρὰ ἰπ ἰδ6 1,9- 
σἰἐἶο] εχ 5] δἰΐοη. 

Νοιμίης ὙΒδίουον ἰβ βαϊὰ ἴῃ ἰδ 1δτν οἰ μον οἵ 
π9 οΥτἱχίη, {89 οοπίαρίουβηθβδ, οὐ {110 οὐγθ οὗ 
ὑμ6 ἀἴβοδβθ. [ἢ τῃοάθγη Θσρουΐίθηοο ᾿ξ Βθθπι8 ἰὸ 
Πδγο Ὀδθῃ βυ Ποϊ ΘὨΓΠΥ Ῥχουοαὰ ἐμαὶ ἰὰ ἰᾳ. Βοτϑαϊ- 
ἱδυῦ, Ὀπὺ ΟὨΪΥῪ ἴο (10 Ἔχίθηϊ οὗὨ (ῃ γ99 ΟΥ̓́ΤΟΌΓ χθῃ- 
δγϑίϊοοϑ, θη 10 συ }}} αἰβαρροαγϑ; ποι 6 
ἦβ 10 ἰῃ 811 ο8898 Βογθαϊίασυ, 8 οἰ άγοα οὗ 16- 
ῬΟΙΒ Ὀδίηρ Βοτηθίϊ 68 ΘΠ ΤΟΙ υὑπαδεοϊοα ὉΥ 
ἸΕΡΓΟΒΥ, δῃὰ οπ ἐμθ οἰβὸῦ μαπὰ ἐπ ἀἴ868896 οὔϊ θη 
δρΡρεοδγίης νὶιπουῦ 8ΔὴΥ Βογοάϊίανυ ἰδὶηί. [ἢ ἰ(8 
ἤτγϑὺ ρρβᾶγβδποβ ἰΐ 18 ΠΟῪ οὐϊθη τρϑνοα ΟὨἿΥ ὈΥ 
ΒΟΙΏΘ 5] κι 0 4“ θροῦ᾽" ὕροη ἰδ9 βίη, ρίνίπρῷ πὸ 
ῬΑΐῃ ΟΡ οἶον ᾿μπσοπυθπίθαςσθ, Ὀὰὲ Οὔ 5:1 πϑ|6}ν το- 
Βἰβέϊπρ; 8}} οἴὔδογί 8 αἱ σϑιηοναὶ, δὰ βἰοσὶγ μὰ ἰν- 
ΤΟΒΙΒΕΙΟΥ βργολάϊπς. ϑοπγχοί τῇ 65 τηοπί ἢ, Βοιμ6- 
{ἰπ|98 Υ̓ΘΆΓΒ, ΟΥ̓Θπ ἰο {86 οχίοπε οὐ ὑπυθῃ οὐ 
ἐπ τ Υ γοαγβ, ἰίουυθηθ Ὀαίνγθθη (Π0 ταὶ δρρϑδυ- 
8800 οὗ 9 ““Βροὶδ᾽᾽ δπὰ ἐμεῖς ἀϑυθὶοριαθηῖ, [ἰἱ 

ἰδ ποὺ ᾿πρΡοΟ 816 ἐμαί ἴῃ (89 ΘΟΌΤΒΘ οΥ̓͂ ΠΙΔΏΥ 
σοηέατὶ68 ἃ ΘΟῃδίΘτΆ 010 ταοὰϊ βοδίϊομ ἴῃ {π6 τ- 
Ῥ ΣΟΥ οὗὨ 118 ῬΤΟΖΤ68Β ΤΑΥ͂ ΒΥ ἰαἴκθ Ρ͵δοο ἷπ 8 
αἴθοαβο σοὶ 18 ἔἐουπὰ ρᾳταάυδ)}Υ ἰο αἴθ οαὐ ὮΥ 
ΒΟΥΘΑΙΑΥΥ ὑγϑηβιηϊβϑίοη. ΤΠ αποβίϊοι οὗ 15 
δοπίαρίουβη688 18 8.}}} πιο τηοοίθα διλοὴς ἰΠ90 
τη θ6164] δουϊίγ. Το ὈοίύΟΓ ορ᾽ πῖοη Βθθσαβ ἴο ὉΘ 
(μδὲ 1 8 πού ἱπιτηοαϊαίοῖγ οοπίαρίουιδ, Ὀπὲὶ 18 Ῥγο- 
Ραρϑίβά ὈΥ͂ ργοϊοηροά δηὰ ἱπεϊπιδιίο ᾿πί ΓΘ ΟΌ 86 
ἴῃ (860 6880 οὗ Βυιβοορί 016 Ῥογαοῦβ. Αἱ Ἰοδϑβί ἱξ 
ἦβ σογίαϊη (μδὲ ἰῃ 81} Κπόνση ἰπβίβημοα8β οὗ ἰπ6 ῬΓΤ6- 
Δ] πο οὔ {πὸ ἀΐϑθδβο οπα οὗἩ {86 πιοϑύ ᾿τπροτίδηξς 
οὗ {0 χη68}8 οὗ οοπίτοὶ Βδ8 Ὀδθὴ [80 δορτερδίἷ οι 
οὗ ἰμὸ Ἰθροσβ, δῃὰ ὑβοτο {18 Ῥτοοδυίίοα Π85 
ὈόΘη πορὶοοίοα, {86 ἀΐβοαβο Β88 σοπίϊπαοά ἰο Ῥτο- 
γαὶ. ΑἸΟΡ ἰδ 6 ἸΟΡΓΟΒΥ͂ 88 πο δοαυϊγϑᾶ ἃ οασῦ- 
ἰδΐη ἀοστοο οὗὨ ἀογνοϊοριμοπί, ἱμογὸ 18 80 Κποῦσιι 
ΤΑΘ8Ὼ8Β Οὗ οὔγο. Ἐνυογυίἰηρ μ᾿ πογίο δἰἰοιαρίοα 
μ88 Ὀθθη ἔουπᾶ ἰο χΑίμῈ δρρταυδίθ ὑμδη τοὶ] - 
σεαὶθ (ἢ ἀϊϑοτάοσ. [Ὲ 18 δββοσίβα ἐμαί 1 γί οἱ 5 
ἰο πηράἶοδὶ ἐγθδίπιϑηὺ ἴῃ 18 ΘΔ τ] ἰεδί δίασθδ Β 6 
(9 ““8ροίβ᾽ ὅγβί δρρϑᾶτ, δῃὰ ἃ Ὠυταθον οὗ αἷδ8- 
ἐϊησὲ 64568 οὗ οὔὕγο δὸ γσζεοογτάδᾶα; Ὀαΐ (86 ἀοαδὲ 
Ὑγ1]] ΔΙ ΤΑΥΒ τοδί ἩΒοίμοΡ 186 ἀΐβθβϑο γβῖ ἢ, 
γίοϊ 48 18 ΤΘΔΙ]Ὺ ἸΘΡΓΟΒΥ͂, οὐ Ὑ Βείμο᾽ βοσαθὶ αἰῃ 
6}89 888 ποὶ Ῥθθῃ οοπίουπἀοὰ σὰ δὰ ἀηάεγε]- 
οροὰ βίαζο οὗ ἰμὸ ἰγυθ ἀΐβεαβθ. Ἠονθυον {818 
ΤΩΔΥ͂ 6, ᾿ξ 8 οογίδίη ἰμδί δέον 1ξ 88 οὔδθ ὃ6- 
οοὴθ ἀογνοϊορεὰᾶ ἰο ΒΥ οοπδίἀθγδῦϊο οχῖθηΐ 1 18 
ἸΠΟΌΓΑΌΪ6 ὉΥ͂ ΔΩΥ͂ Τομ 68 δι ργθϑθῃΐ ἰγπόννε, 
ΔΙ Βουρε βροπίβηθοῦβ ΘαΓ65 ἀΟ ΒοΙλΕ 68 ΟΟΘΌΤ. 
ΤῊ τοϊίδηοθ ΤῸΣ ἰἰ8 ΘΟὨΐΓΟΙ 8 τοσγὸ ὕροῦ ἀϊοῖ, 
οἸδδη 688, δ ἃ ζοηογὰ] σορίταοι, (δὴ ὉΡΟῚ 5}06- 
οἶδο βδυι  ἀοίεβ. ᾿ 

Μεάϊοαὶ οὐβοσυδίΐομβ ὑροῦ ἰδ 6 ἀΐθοα8θ 1 τηο- 
ἄοτ {ΐπιεδ μᾶνθ Ὀθθη ταδὰθ ἰπ {86 ἰδ]δπὰ οὗ απε- 
ἀδίουρθ, τότ ἐξ Ὀτοῖο ουὐ δΌοαί {110 πιϊ4 416 οἔ 
ἐμὸ 1αϑὲ οϑῃίαῦυ, δηὰ τγ88 ὙΟΥΥ ΘΑΓΟΙΠΚ ἴων οϑις- 
βαιοά Ὁγ Μ. Ῥεγββοποῖ, ἃ ρΡμυϑιοῖδη δοηΐ οὐδ ὈΥ 
19 ΒΤΟΠΟΣ σονογηπθηΐ [ὉΓ (6 ῬΌΤΡΟΒΘ. ΑἙ δ8ο- 
οουπὲ οὗ (6 τοδὶ οὗ ἷθ Ἄσδιλϊ διΐοη, 88 νΥγ6}} 88 
οὗὨ οἴμον ἱηνοβιϊ και οηβ οἵ Ἐπ ἴ8ἢ, Εσοηοδ, δὐὰ 
Θογπιδῃ Ρἢγϑιοἰδηϑ ἰῃ οἴ μῈν ἰϑ8η 418 οὗἁἨ  ἰ86 Ὗ δϑὲ 
Ιπἀΐϊθ8 τ αἰ μ6ν ἰξ δα Ὀθ6η ἱτροτγιεἀ ἤτοπι Αἶτγιςθ, 
δηὰ ἰπ Οὐ ΒΕΩΡ ραγίβ οὔ ἴμο ψου]ὰ 18. ρίνθη ὉΥ Μ|- 
6886]18 (Ζαισα οΥ Μοδεδ, Ατίὶ. 208, 210). ΑἾδο οἵ 
Θβρθοΐδὶ ᾿πιρογίαποο ἰ8Β 8 “" Βοροτγί οἱ 88 ἸΘΡΥΓΟΘΥ͂ 
ἴῃ ΝΟΥΓΎΔΥ ὉΥ ἢν. Ῥδπίοίββθῃ, οἱ οῦ ΡΒ Υϑιοῖδα οὗ 
[86 Ἰδρϑν ποβρίίδὶ δἱ Βογζθη, δὰ Ῥσγοί. Βοθοῖὶς 
(Ραγῖϑ, 1848). Τὴ βυδ)οοὶ οὗ Ἰδίθ γοδὺβ Ἠ85 
ΘΟΠΒΙ ἀΘΓΘΌΪΥ ἱπίογοβίθα ἢ γεϊοϊδηδ, δηα (86 Του- 
ἄοα ““ ΟΟἸἸαζο οὗὨ ρῃγβίοίδηβ᾽" Βανθ ρυ ) 5886 δ 
τορογὺ ροη ἰΐ, Ὀπβοαὰ ΡΟΝ ἃ δΒουὶθβ οἵ ἀπϑβίϊοτιβ 
δά ἀτοββθά (0 ΠΘΔΥΪΥ 8}} ρϑτίβ οὗ (89 ποτ] ἃ σῇ θτθ 
89 ἀΐϑθββ8 ΠΟῪ Ῥγϑϑαῖβ. ΜΕΥ οἵμοῦ δυϊΒοτῖ- 
(168 8.0 οἰΐοα ὈΥ ΟἸαγὶς ἰῃ ἷ8 ῬΥΘΙΠΙ ΠΑΥΥ͂ τπιοΐθ 
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ἴο (8686 σμδρίουβ. Α ρασιϊου δ ΥΪΥ τ] 8]. ἀΐ8- 
ουβϑίοῃ οὗ ἰμ9 ἀΐβθββθ ΠΠΔῪ 6 ἰουπαὰ ἰῃὰ ἩΙΪδοη, 
ΤῬύάεαεεε ὁ {λ6 δχίπ, οἷν. ΧΙΪΐ. (618 ΑἸὰ. Ἑἀά., ΡΡ. 
900-814 δηὰ 838-881). ΤΟ ἀΐδθαβθ ΔΡΌΘΔΙΒ 0 
δύο ὈΘΘῺ ΤΏΟΤΘ ΟΥ̓ 1688 ΘΟΙΏΙΣΩΟΣ ἴῃ Ἦ οβδϑίοσῃ Επ- 
ΤῸΡΘ ἔγοιῃ ἰδ οἰ ἢ ΘΘπ ΤΥ ἄονη, Ὀαὺ τοσοϊγοά 
8ἃ τοδὶ οχίθηβίοη δ ἐμὸ ἐΐπιὸ οὐὗὁἨ ἰῃ9 ογυβδάθβϑ. 
Αἱ οο ἰἶΐ9 8 Ῥασὶΐ81] θηυτηογαίϊοη ὈΥ θυχάα]θ 
ΤΩΘΗ ΓΙ 0Ὼ8 οἰσαίγ-ὅγνθ ἸΘΡῸΡ Ῥουβοθ ἰὼ Επρὶαπὰ 
ΔΊοΏΘ, Βὶχ οὗἨ δῖοι τοτο ἰη ᾿ῳοηάοι, δὰ ἰἰ οοῦ- 
ἐϊηποά ἰο Ἰίπροῦ ἰῃ βοοι]απά Ἀπ11] {86 το 416 οἵ 
ἐμο 168 σϑῃι συ. [ἐ 8|}}} εχ βὲβ [ο ἃ ΘΟ" δ᾽ ἀΘγδ Ὁ] 6 
Φχίοπίὶ ἰπ Ιοοδηὰ πὰ ΝΟΥΨΔΥ, δὰ ἴῃ 8}} ἐδ 
σουηίσίοβ Ὀογάοχίηρς ἴἰ9 ΕἸΒβίθσ ῃ ΒΈΏΟΓΘΒ οὗ ἐδ6 
Μεαϊιουσηθδη, οϑρϑοΐ γ γε δηὰ Ἐργρί, 
ΒΓ ἰξ 888 Τουπὰ ἃ Βοπιθ ἰῇ 81} 8..1.98, ἱπ ΒΟΙΠ6 
Ῥϑυίδ οὗ Αἰγίου, Ατδδίβ, δηὰ [πάϊδ. 

Τὴ9 Ομδγδοί θυ ὶβίϊ68 οὗὅὨ (9 ἀἴ8οϑ8θ 8.0 {86 ὁχ- 
ΟΘΘαΣΙΥ δἰ  Βυιρίοιηβ δὲ 18 σϑί ΔρΡρθ8- 
8ΏΟΘ; 118 ἱπβἀϊουθ, δῃα Ὁ8118}}} ὙΘΥῪ Β]ΟἿ ἈΓῸ- 
ἄτοδβ, [86 ΒΟΥΣΙΌΪΥ τ ρυ δῖνο δαί ο8 οὗ 18 Ἰδο Υ 
δίδοϑ θη ἰδ ἴ800 ὈΘΟΟΙΩ6Β ΒΗΟΟΚΙ ΡἿΥ ἀϊ88- 
δυτοά, δπἀ οὔθ (8:6 Βορδγαίο 7οἶπίβ οὗ [1:9 ὈοΑΥ͂ 
ὈδοΟΙΏΘ τπονιϊδοᾶ δὰ ἀγοὸρ ΟἹ οπθ ὈΥ͂ 056; δηὰ 
18 υϑυδ}γ βυάάθα δηὰ ὑποχρϑοίθα ἰοσταϊηδίϊοη 
δὶ (89 Ἰαϑί, θη ἐδ ἸΕΡΓΟΒΥ͂ ΤΟΘΟΙ 68 ΒΟΙῺΘ Υἱίαὶ 
οτζϑη, δηὰ ρίνοβ σἱδθ ἰ0 ΒΘΟΟΠΔΑΥΥῪ ἀ͵56889, οΟἴΐΘη 
ἀΥΒΟΒίοσΥ, ὉΥ νοὶ 1179 18 ὁϑηἀθα. ΜοϑηἾ]6, 
ἀυγίπας [86 δου] ον δίδοβ, ΩΘΏΘΥΔΙΪΥ ὙΘΡῪ Ῥτο- 
Ἰοπχοά, {μΣ 18 πὸ βυ ογϊηςΣ, δὰ 80 ΟΥΪΠΟΥΥ 
Θη)ογιηθη 8 οὗἉ ᾿1ἴ6 δγὸ πηϊπιοσγυρίοα. 

ΕΡΥΟΒΥ͂, πὶ ἐπ 686 σμδτδοίου βι168, Ἔρϑοὶ ἣν 
Δι διάάδῃ οτἱχίη, δά 8 Ἰηϑ᾽ ἀϊουβ δπα γοβὶβί] 688 
ῬΓΟΩΓΘΒΒ, 888 ΔΙΔΥΘ ΒΘΟΙηΘα 8 ΙῊΥ̓ΒίΘΓΪΟΙΒ αἷ8- 
6880, Δηἀ διηοηρ ἰΠ6 Βοδί 6 ἢ 88 Ὑ76}}] 88 ΒΙΠΟΙΝ, 
(80 7968, 888 Ὀθθῃ Ἰοοκοὰ ὉΡΟΠ 88 88 ᾿πῆἢϊοιϊοη 
ΦΒΡΘοἾ4}}γ οοιηΐης ἔγοαι αοὦ. [ἢ ἴδοί ἴῃ ΗΘΌΓΘΥ 
ΒΙΒΙΟΥΥ ὁ α8 80 οὔϊθῃ διρὶ ογϑα ἴῃ Ὠἰνίηθ ᾽υἀκᾳ- 
ΙοΘηΐ8, 88 ἴῃ ἰδ 6 6880 οὗὁἨ ΜΙνίδια, οὗ ἀεοδαςῖ, δηὰ 
οἵ ὕσσιδ, δῃὰ νγὙὃὲ8 8180 80 οἴδῃ μϑϑὶϑα ὉΥ πὶὶϊ- 
ΤΑΟΘΌΪΟΙΒ ᾿ ΟΥΡΟΒΙΓΙΟΏ, 88 ἴῃ ἰδ 6486 οὗ Μ|ΊγδΩ 
8180, δῃὰ οἵ Νδϑιηδῇ, 858 ἴ0 χἷὶνθ Βοΐηθ ΤΘϑΒΟΏ ΤῸΥ 
1818 Ὀο]οῦ; πδῖ]6 (86 Ῥοσυ αν τΡοδίτηθηὶ 1 Γο- 
οοἰγοὰ ἰη {πὸ ΔῊ ἰοπάρα 8ι}}} γι ΒΡ ἰο Η͵Ϊδοθ 
ἸΘΡΓΟΒΥ͂ ἴῃ 8 ροβίίΐοη οὗ δ᾽ οηδίϊοη ἕγοιι {Π6 (Π60- 
οτγϑίΐο βίδίθ, δηὰ δοίυ δ ν ἱποϊαἀοαὰ ἰδ 1ΘΡῸΓ ἴῃ 
[880 ““Ὁ ΘΙ ΘΔΏ 688 ᾿᾽᾿ ἩΠ1ΟᾺ τὸ υἱζοΥ] ἐχοϊαδοά 
ἔΓΟΙΩ ἈΡΡΓΟΒΟΙ ἰο (9 Βδηοίβασυ. Τμθ αἶβοδβο 
ἴδ ὈδσδπηΘ ἃ υἱνἱα Βυτη οΓ8πὶ οὗ βῖη, δηὰ οὗ 6 
ΟΡῬυδβί(ίοῃ ἱῃ πψϊοὶ {μ18 βίαπᾶθ ἴο (86 ΠΟΙ ΠΏ 688 
οὗ Θοἀ ; πΒ116 δὶ (86 βα8π16 ἰΐπη6 1.8 τουο]ΐηρ 88- 
Ῥοοί ἴῃ 18 ἰαίοὺ βία 268 πιδὰθ 10 βο δὴ ἰπλῆρο, 
δηὰ ἰηδεοά ἃ Ὀορσί πηΐηρ, οὗἩὨ ἀδδι} 1.861 ἐμδὶ 1 18 
οἴθῃ ταοδὶ ΔΡΡτοργίδ οΥ ἀδβογὶ θα ΌὉγ 76 18}} 88 
Ἧ6]] 88 Οὐδ᾽ ὙΣῚΊΘΥΒ 88 “ὁ 8 ᾿ἰ νης ἀοδί.᾽᾽ Μυσοὶ 
Οὔ ἰμ8ὸ δδϑοοίδιϊου Ὑῖ ἀοαί δὰ (ἢ 6 ὈΟΑΥ͂ ἴῃ 
186 οογγυρίϊοη οὗἉ ἄθϑι, ὑμὺ8 δἰὐδομθα ἐο ἸΘΡΤΌΒΥ 
δα (Π6 ΘΟΥΤΌΡ(ΪΟΙ δἰ τ οσκ ἢ ἸΘΡΤΟΘΥ. [{ 18 ποί 
ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ δ6ΓΘ (0 ΒΡΘδκ οὗ ἐδὸ ργουδίϊϊπς Ηο- 
ὈΓΘῊῪ ποίΐοῃ ἱμδὲ 61} βυβουτίηρ τγδϑ ἰ)!6 σΟΏ8Β6- 
αύυθῃσο οὗ ἰηἀἰνί 8] Β'η, δηὰ 88 ρσγορογίϊοποὰ 
λῃ ΒΟΥΘΡΙγ ἰο {μ6 ἀοχγοο οὗ ἰδμδϑὶ βίη; ἴον Βον- 
ΟΥ̓́ΘΡ ἀΘΟΡῚΥ Βοαϊθα βυσὴ ἰἀ688 ΤΙΏΔΥῪ ΠΑΥΘ ὈΘ6ΘῊ ἴῃ 
{0:6 το 8 οΟὗἨ ΤΩ ΩΥ οὗἉ [86 [8Γγ86 1168, δηἃ ΒΟΥ ΘΥΘΓ 
ΤΩ 0 ἢ ὑΠ6ΥῪ ΤΩΔΥῪΥ Δ γ9 ἱπογοηβοα (86 ρΡΟΡΌΪΔΡ ἀτγοδὰ 
δια ΔΌΒΟΥΓΘΩΟΘΒ οὗὨ ἸΟΡΓΟΒΥ͂, (ΠῈῪ δπὰ πὸ ΒῃΒΔΟΥ 
αὖ ἐποουγαροπιθηὶ Ἡδδίονον ἰπ ἴμ6 ΔΊ. 

ἴῃ τοραγὰ ἰο ψῆμδί 8 οΔ]16 ὦ “ἸΘΡΓΟΒΥ ἢ" ἱπ 
Βοῦδ6Β, 1 ἰοχιῖο ΤΑ ὈτὶσΒ, δηὰ ἴῃ Ἰϑδίπογ, ἱΐ 18 
ποὺ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ ἰο0 ΒΌΡΡΟΒΟ ἰμδὺ ἰδ Ὡδη6 'δ ἴῃ- 

ἰοηἀοα ἰο ΘΟΠΥΘΥ͂ ἐδ6 1άθα οὗ 8η οὐρδηΐο ἀΐβοαϑθ 
1 {Π686 ηδηϊπμδὶθ ὑπηρα. Τὴ Δ ἩΠΠ} 811}} Ὀ9 
ΒΟ ΠΟΙ ΘΏΓΥ οἶθδν ἱ7 γὸ ἸοΟΙς ὉΡΟΩ ἰμδ6 πϑηθ8 88 
ΤΩΘΤΘΙΥ͂ ΒΡ θα ἴῃ ὑπ 680 68868 (0 ΟΧΡΓΟΒΒ 8 Κἰ πὰ 
οὗ αἰδἰηἰορταίίοη οὐ δογτυρίΐοι, βασἢ 88 σουϊά ὉΘ 
Ἰηοϑὺ ΓΟΘΑΙΥ δπὰ ΡΟΡυΪ ΔΙ ἀοβοσὶ 64, ἔγοτα 66 Γ- 
ἰδὶη δἰ πα ]ατὶἐῖ98 1 ΔΡΡΘΑΓΔΠΟΘ, ὈΥ͂ ἴ06 ὅχατγεδίγο 
α80 Οὗ ἐμὸ ννογὰ, ἴη (89 Βδῖη9 ὙΔΥ͂ (1.6 ὕθγΠ}8 οὔξ 
οἵ 7οἱπί, δίοζ, διὰ οἰ ΥΒ ὮΘΥΘ ΘΟΙΏΘ διποηρ ΟἿΓΣ- 
ΒΟΙΥΘΒ 0 06 ΡΟΡυΟΪΑΥΙΥ υδοὰ οὗἁἨ ἱπαδηϊηδίο (Βΐη ΖΒ, 
δηὰ βιο ἢ} τΟΓΩΒ 88 ὀἰῥδίεγοα, δαὶ, ἀτιὰ τοίίεπ, ἈΔΥΘ 
8 ἰδομηΐοαὶ ρυγδ νυ Β6 86 8] ηγοδί ΤΠΟΡΘ δΟΙΏΤΩ ΟἿ. 
88ῃ {π91 οΥἱ κί ηδὶ Ἰἰι6γ 81 ὁη0. 7680 τηοἀ68 οὗ 
αἰβ᾽ πίορτδίΐ οι Βαυθ Ὀ66ῃ οὐΐοη ἱπυϑϑιὶραίοα υ (ἢ 
τοδί Ἰοδσηΐϊης δὰ ᾿δῦον ; Ὀυΐ 1 18 ηοἱ ΒυΡρτὶ δὶπας 
{δ δἱ (μἷ8 ἀἰδϑίδῃησθ οὗἉ ἰΐπιθ, δηὰ δὐΐζορ βυιοι ῃχο- 
ἔουηὰ οδηροβ ἰπ ἐδ δνίβ δηὰ (9 Βα (8 οὗ ταϑῃ, 
[86 τοδὶ οὗ 4}1 δυσῖ ἱπνυοβὶ χαιΐουϑ βουϊὰ Γθ- 
8 ΒΟΙΔΘΎΙαί ὑπδβαι βϑίδοϊοσυ. Ζυ8ὲ ὁπουσὰ 
8885 Ὀδθθη δϑοογίδί πορὰ ἰὸ ΒΟΥ ἐπὶ ᾿πδηϊηδίθ 
ἰδίημρδ, οὗὅὁὨ [86 ὁ613586838 Βογο ἀοβονί δθ, δγὸ βυὺ- 
ἦ6ο ἰο Ῥτοσο588ο8 οὗ ἄθοδυ ὙΙσἢ τη Ὀ0 ΔΡΙΥ͂ 
ἀρβουι θεὰ ὉΥ͂ (069 ψοτγὰ ἸΘΡΥΟΘΥ ; Ὀὰΐ ῬΥΘΟΪΒΟΙΥ͂ 
ὙΠ δ ἐ86 ῬΓΟΟΟΒΒ6Β ΘΓ, ἰο ὙδὶοΣ ἐμ μον ἱι1οα] 
δ δὰ σείεσθῃοο ᾿ξ 18 ὈΓΟΌΒΌΪΥ τ ροΒ810}6 ΠΟΥ͂ 
ἰο δβοογίδϊῃ ἀοδηϊοῖγ. Τὴ τηοϑὺ βαιἰϑίδοι ον 
ἰγθδιχηθηί οὗ (ἢ βα Ὁ οὐ ὕγοπι (μὲ8 Ῥοϊηί οὗ Υἱοῦ 
8 ἰο ὃ0 Τουπὰ ἴῃ Μ|ΙοΒ86]18 (δὲ διργα, Ατί, 
211). Ηο ἰηδβίδποοβ ἴῃ τοραγὰ ἰο Βοιβθδ, [89 
Τοττηδίΐοα οὐὗἨ βδ)ρϑίσο οὐ οἰδδρ πἰίγουβ Β418 
ὌΡΟΣ ἐδ6 τ} 8115 ἰὸ βυοἢ 8ῃ δχίθηϊ ἰῃ βοῦγα ρδαγίϑ 
οὗ ΟΟΥΠΙΔΩΥ͂ 88 ἰ0ο ὈδοοΙη6 δὴ δυίϊοϊο οὗὁἨ δοπι- 
τ Ροΐδ] ἱπιρογίδῃσο, δηὰ ἰο ὯὍο Ῥουϊοα 68}}γ 
ΒΟΤΘροά ΟἿ ἴογ [πὸ τουκοί. ΒΥ οἰ 8 (80 Οχὶδί- 
ΘΏ06 οὗὁὨ ἴσο Ῥγγυὶίθα ἴῃ {160 ἀοϊοπιὶιϊο ᾿ἰταοδίοπθ 
ϑοὰ ὅογ Ὀυϊ ἀϊηρ 'ῃ Ῥα] βίη 88 θθθη ϑυρροδβίορα 
88 Ἰοεδάϊηρ ἴῃ 118 ἀδοοπιροδί(᾽οα ἰο Ῥγδοί βου (9 
ΒΡΡΟΒΥΒΏΟΘΘ6Β ἀοΒου 6 ἃ ἴῃ {86 18 ν7--- ΟἿ] ον Βίγ κα 
οὔ 86 ξΥΘΘΏ ΤΟΓΓΟᾺΒ βαρ αἰθ᾽ δπὰ (86 χϑὰ οὗἉ 6 Γ- 
το Βι}] } αιθ--ρΡοῚ (89 νγ8}}8 οὐἩ ἰδ) ὨουΒ68 δ[- 
Τοοίεα ; Ὀυὶ ῥτοοΐῦ 8 τυδηϊΐηρς οὗὨ ἐδ αχἰβίθῃσο ἐπ 
(Βδὺ βίομϑ οἵ Ῥυγὶἐθϑ ἴῃ βυδηοϊοηῦ δουηάδηοο ἰο 
Ῥγοάυοθ {μ6 οοοίβ σοηῃἰθιηρΙαἰοὰ ἴῃ ἰμὸ ]Δν. 
Βοί 8680 Θχρ᾽ δῃδίϊ Π8, ΒΟΎΘΥΟΥ, ΔΓ βυρ φοβίϊνθ 
οὗ τροϊμοὰβ οὗ ἀϊδβί πίθσταδιου τ δἢ ταϊζιῦ αν 
οσοαγγοα, Ὀαὺ 70 (86 ἀοἰογπϊαἰΐοη οὗὨ τ ἷσὶ τγθ 
Βανο ποί βυδοϊοηὶ ἀδίαβ. [ὑ 'β (89 5810 ἩΪ(Ὰ (ἢ 
οσχρ᾽ϑπαίϊοη οὗ Μιοδδο] 8 πῃ γοχζαργὰ ἰοὸ σψοοΐθα 
ΤΑ Όγ105,--ἰ δὲ (ἢ 6 πτοοῖ (86 18 δὐδοοίοα Ὦγ ἃ18- 
68868 Οὗ 86 ΒὮΘΘΡ ὩΡοὴ ἩΔΐοῖ ἰΐ Β859 9ΤΟΜΏ. 
Τὰ ἔδοὶ 1.86] ἀο68 ποΐ 8θ6πὶ Β 8] 6 Ὺ την 6]} δὰ- 
ὑμοηιοϑιθα ; πον ἰἔ ἰΐ τότ, του] ἐΐ ὉΘ ΔΡΡ]Ϊ68 - 
Ὁ]6 ἰο σατηχοπίθ οὗ Ἰίηθϑῃ. Νουθυί 6685, (8. 8 
Βυρραοδίϊνο οὗἩ ἀοίοσίβ ἴῃ {Π|60 ται ΥἾ4]8,--- 8 1] 0 ἢ 
ὝΘΓΘ ἴῃ 81} 68568 οὗ ογρδηΐσ ὑτοὐποι; οη---ΔΡΊβ᾽η 
οἰ Π6 Γ᾽ ἔγοπι ἀἰβοαβοά ρυονίῃ, οὐ ΤΌΤ Ὁ η81}101]- 
688 ἴῃ (6 ἀτὶ οὗ [μοὶ ρταραγδιίίοη, τ οὶ που]Ἱά 
ΔΙΈΟΡ ἃ (ἰπ|6 τη δὶ ὑποιαβοῖνοϑ ἰη {π6 Ῥγοααοί, 
τοῦοῖὰ ἰῃ 80 ΒΒΙΩ6 ΨΑΥ͂ 88 ΟΪὰ ὈΟΟΪΚ8 ΠΟΥ ΒΟΠῚθ- 
ιἰπι68 Ὀασοῖηο Ββροιοα οὐονῦ ὙΓΠῺ 84. Δ“ ἸΘΡΤΟΘΥ ᾿" 
Δνϊβίηρ; ἴσο 85 ἰπηβυδηοϊοηΐ γον) οὔ (ἢ 9 ΟὨ 6. ]- 
6818 οι ρ]ογοὰ ἴα 89 Ῥγορδγαϊΐοῃ οὗ (8 ῬδΡοῸΥ 
Ῥυ]Ρ. 

Βυι νηδίονον ἰἢ8 παίπτο δηὰ οτὶ σίη οὐ (δ βοτὲ 
οὗ “ἸΘΡΥΟΒΥ,, ἰε 18. Ῥ] δῖ Υ τοχδγάοὰ ἴῃ {π0 1,ογΥ]- 
[104] ἰδνν 88 8 0 8680 ΘοπίδρΙΟΙ 8, ΟΥ ἢ ΔῺΥ Ὑ8Υ͂ 
οδὶ ουϊδίοα ἰο φγοάυσο αἰ γοΥ ᾿π᾽υγίουϑ οδοίβ 
ὌΡΟΣ τλῆ. [ὑ 15 Ῥγουϊἀδὰ [ὉΓ ἴῃ ἔμ ἴανν, 1ξ 
ψΟῸΪ ἃ ΔΡΡΘΆΓΡ, ΡΑΤΓΥ οἡ [86 ΖΘΉΘΓΡΑΪ ατουηά οἴ 
86 ἱπουϊοδιίΐοῃ οὗ ο]68ῃ} 1} 688, δη ἃ ΡΔΣΙΪΥ ἴσοσῃ 



102 ΤΕΥΙΤΙΟΤΞΒ. 

δϑδοοϊδίΐοη σἱϊὰ (86 Βα ΏΔη ἀΐδοαβο ἰὸ τ ΐοὶ ἰΐ 
Όοτο 8ῃ ὀχίθγῃδ)ὶ γοβοιῃδίθδηοο, δηὰ ἰο ὙΕῖσἢ (ἢ 9 
υἰταοβί γορυβηδησθ γγ88 ἰ0 Ὀ0 ὁπηοουγαζοά. Εγθη 
{Π6 ΚΘ 688 8δηἃ βυρροβίϊοη οὗὨ ἸΘΡΥΟΘΥ γγ88 ἰ0 ὉΘ 
Π614 υποΐϑϑῃ ἰῃ (86 ΒοΙΩ68 οὗ [δ5γ86]. 

Νὸ ταϑπίϊοῦ μ88 (8 ἴβσ ὈΘΘῺ τη846 οὗ ἃ ἰΒΘΟΥῪ 
οὗ ἐμὲ ἀϊβδθ88ὸ δἀορίοα ΌΥ̓͂ ΩΔΩΥ͂ ΡΒ γδίὶοἶδη, δηὰ 
ὙίοΣ, 1 ΘΒ. Δ Ὁ] 181 60, ταὶ χιιὶ ΓΘΑΙΪΥ δϑαὶ τὶ ]δὶθ ὑπ 9 
ἸΘΡΓΟΒΥ͂ ἰῃ Ποιῖ568 δπα ραγιθηΐδ δη ΒΚ 5 (0 ἰμδὶ 
ἦα ἐὸ Βυμπιδη Ὀοάγ, δηά οχρ]δίῃ 16 οτἰ κί οὗὨ α]} 
Δικ ὈΥ {80 δ88π|0Ὸ οδ806. Αοοογαϊης ἰο {18 
ὑΘΟΥΥ, ἰδ6 ἀἴ8θ886 18 οοσδδίομϑα ὉΥ͂ γορχοίϑ]9 
ΒΡΟΓΘ5, ὙΒΊΟΩ δηά 8 βυϊϊ80]6 πίσως ΤῸΡ (ποῖὶτ ἀο- 
Ὑϑορπιθηὶ οἰ ΒΥ ἴῃ ἰἰ6 Βυπιδῃ δἰκίπ ΟΡ ἴῃ ἰδ9 
ΟΥΒΟΡ Βυρβίδῃησοοβ τποηϊϊοηθὰ, [Υ (μα ἐδ ΘΟΥΥ͂ 
Βῃουϊα 6 δοοορίθα, (μο οΥγἰ χα δηὰ οἴθοίδ οὗἉ {116 
ἀϊοϊηἰοσταίϊης δρϑηοὶοθ ψου]ὰ Ὀ60 ἴΠ6 Β8π|0 δ ἃ]] 
6Α808. Το ͵ἰδίθ οιαΐμοηΐ ῬὨγπβίοΐϊδη, Ὀγ, ὥ. Κὶ. 
Μ|Ίι61611, ἰῃ ἷ8 ποτὶς ὑροῖ (86 οΥἱρίη οὗ το8}8- 
Σἰοῦβ δηὰ ορίἀοιηΐο ἔουουϑ (} ἴυθ ἤδεανε, Ῥι 94), 
δου αὐοἰϊΐης ἰδ ΔῪ ἴῃ τοϊαιΐοι ἰο ἸΟΡΤΟΒΥ, 
ΒΑΥ58: “ΤΊΒΟΙΘ 8 Π6ΥΘ ἀοδουὶ δα ἃ ἀΐβοδϑο γῆ ο80 
68.189 Τηυδὲ ἢ γθ 6 οὗ οΥβϑῃΐϊο βτον δ, σα ΡΘὉΪΘ 
οὗ Ἰνίης ἱπ (6 Βυπιδη Ὀοίηρ, δηὰ οὗ ογοδίϊης 
{πλ89 ἃ Τ00] δηὰ ραϊηΐυϊ αἀΐβθαβθ οὗἨ οοηϊδρίουβ 
οπϑγδοίον, Μ 8116 ἰέ οου]ὰ 4180 ᾿ὶνϑ δηὰ γτεργοάυοθ 
ἐι86]7 'ἰπ ζαγιθθοίβ οὐ ν00], Ἰΐδθπ, οὐ βἰκίῃ ; ΠΔΥ͂ 
τλοτθ, ἱΐ οουἹὰ δαἰίαοι ἰϊβοῖῦ ἰο (86 Ὑ41|} οὗ ὁ 
Βοιδθ, δηὰ ἐμ 6Γγ0 8180 δἴδοοιί 18 οὐσῃ γορτοάἀυοίΐοη. 
Ααΐπιδ]ουϊοθ, ΔΙ ΑΥ8 ΟΔΡΘΌΪο  οὗὁἨ ομβοΐθο, που]Ἱὰ 
ΒΟΔΤΟΟΙΥ 6 ἰουπά 580 ἰγβηδίογα 6; δ0)4 Ἧὺ δ΄Γ6 
ἐδοτοΐογο }υ8ι1|8 64 ἴῃ δαρροβίης ἱὑμαΐ σγέδη ον' τεά 
7 μησὶ ὲο οὔεπ δέεπ ἐπ ἐρίἀεηιὶς μετίοας, 616 (9 
ἀλορ τῳ ἀΐϑοδβο οὗ τοϑῃ, δὰ ἢἷ8 ζαγτηθηΐ, δὰ 
8 οι86." Ηο {γον αὐυοίοθ8 ἴτγοιῃ ΗθοΐκοΡ 

δἰδίθπιθηΐβ ΘΟΥΤΟΌΟΡΔΙΟΥΥ οὗὨ δὶβ τἱονα ἰῃ γοργὰ 
ἐο (πο ρέασιιεα οὗ 1786 δπὰ 969. ΤΙ ἷ5 {ΠΘΟΓΤΥ͂, μον" - 
ΟΥ̓́ΘΡ, ᾿.8Δ8 ποί ΒΟΡΘ ὈΘ6 ὈΡκοα, ῬΑΡΟῚΥ Ὀσσδιθο 1ὲ 
γοῖ ποοᾶὰβ ζυγμο Ῥσοοῦ, ΡΥ ΠΥ Ὀόσαιδο ΠῸ (ΒΘΟΥΥ͂ 
δἱ 4}} 18 ποοΟΒΒΘΣΥ ἰο δοσουηΐ ἴον (86 [ον 168] 
Ἰορχ᾿ δ] διίοι 'π Υἱϑοῖ οὗ ἰμ9 ἔδοὶϑ ργϑβϑηίθα ἰῃ [9 

Ψ. 
Εγν ἰδο Ἰἰϊογαίαγο οὗ ἰδ9 βυ δ] οί, Ὀοδίἂο5. (δ 9 

ΤΟΐδγομσθ ΒΌΟΥΘ οἴτθη, 860 {Π6 δζί. ὉῪ Ηδγιηδῃ, 
Τέρεν, ἴοργοῦν, ἴὰ ϑιοϊι μ᾽ 5 Μιδί. Τίοί., διὰ (9 
Ῥτοὶ τ ΒΑΡῪ ποίθ οἢ μ6890 Ομδρίοσβ ἰῃ Ἕἰδρκ᾿ 8 
Οοπι. οα Ζευ., ἰοχοῖθον τὰ 89 δρροηάθα ποὶθβ 
ἐο [9 Β8Π|0. 

Αἱ 80 οροπΐηρ οὗ μἷ8. ““Ἐχοροίϊο 41 Τιδληρθ 
888 ἐδο 701] οὶ, Ἡ ΒΊΟΝ ΤΩΔΥ ὍΘ ΔΌΡΓΟΡΤΙδίοὶγ 
Ῥίδοϑα 670: ““ ΕἸγβί οὗ δ], 10 χωυσδύ Ὀθ τηδὰ δ ὕγο- 
χηϊηοηὺ μαι ἐδ ἸΟΡΓΟΒΥ͂, υπᾶον (80 Ροϊηί οἵ Υἱ 9 
ἑδίοη, δηὰ ἐδ 8 Βθῃύθηο6 οὗ ἈΠΟ]ΘΒΠΏΏΘΒΒ, 18 δορὰ 
858 ἃ οοηρδηΐοη (0 ὑπ Ὁπο] ΘΔΏΠ688 οὗ Ὀἱγί, 88 
ἴη τοργοϑθηίδιϊγο οὗ 8]}1 ψδγ8 οὗἨ ἀοδίἢ, οἵ 4]] 
δἰ οθ5805. [{ 18 ποϊοδ σϑί ἰη ᾿ἰβο, 88 ἃ ἀθαὶ ἢ 
οἱοιιθηί ἴῃ {89 Βίγϑϑι οὗ 1176---ἰὔπ {86 Ὀϊοοά---ονθη 
88 [9 ΒΟΌΓΟΘ οὗ 16 ΔΡΌΘΔΓΒ ἀϊδίατοά ἰπ (9 Τ6- 
Ἰαϊϊοηδ οὗἉ δὲν: Ὀυΐ 8.}}} τθογθ 1 18 Ὁποΐθ 8} 88 
8 δἰ 085 Βργοδαϊης ὈΥ ἰγϑηδθηιϊβδίουῃ δὰ οοη- 
ἱδείοη. 

“«Ηρηοδ6 1ΐ ΘΡΡΌΘΒΓΒ 6Ἶ80 85 8 Ρροϊ] αἰΐης οἱ οι οηί 
οΥ̓́ΡΒγϑῖοαὶ σογγυρίΐοη, ποῖ ΟἸΪΥ ἴῃ τηθη, αὶ 4180 
ἰΠτουρὰ (Π9 ΔΏΔΙΟΣΥ οὗὨἨ δὴ 6Υ]]} ἀἰ βίης 1066], ἴα 
δΒυπηϑη ζαγιηθηΐϑ δηα ἀπ 6] ] ρθ. Τθ6 Δηδ]οζοῦβ 
ΟΥΪ8 οὗ 1980 ΓΘ, Οἢ (8 δοσουηί, 68116 ἃ 16Ρ- 
ΤΟΒΥ. 

τ τὰ ἐπ18 οχίομαῖοη ΟΥ̓́ ὯΔ Βηάὰ 8 τὙΠ0]6 
ΒΌΒΟΓΟ ἰὺ ἰδβ, ἰῃ 118 ομαγϑοίογβιῖοϑ, 8 βροδιιηρ 
ΡῬἱοίαγο οὗἉ βἷῃ δῃὰ οὗ 60]} [89 ῥα βθιηθὶ οἵ βἷῃ ; 

ἰϊ ἰ5, 80 ἰο βροδῖς, ἰ89 γῥἱδϑίϊο τωϑδηϊοϑίδιΐου, ἐπ 9 
ταϑὰ 681 Ῥῃδηίομι ΟΥ Σορσοδοηίδίίοῃ οὗ 8}} (89 
Το ΐ ΒΟΥ οἵ δἷη. 

“ Ασοογαϊηῖν ἰπ6 ἸΟΡΤΟΒΥ, δηᾶὰ {86 οοπίδοὶ 
τ ἱἰ, ἰ6 16 Βρϑοὶῆο Ὁποϊθθῆποδθ ΜΠοδ 6Χ- 
οἰυὰοα ὑἐμ6 ὈΘΑΡΟΡ οὗ ἰὶ ἔγοπι 86 ἐπβοοστγοῖΐο δοτὰ- 
ταῦ ΣΕΥ͂, 80 μα. π6, 88 ἐμ: 9 ἱγρίσα}} } οχοοταϊαυηϊ- 
οϑἰοὰ ρογβοῦ, τουδὶ ἀ πτ6}} τϊιμβουὺ {8.6 σι. 

“ Νοιπίης 8 ΒΟΡΘ βαϊὰ οὗ (1:9 δρρὶοδίϊου οὗ 
Βυπιδη τη 68Π8 οὗ Βοδ]ης ἰπ Γοΐδγθηοο (0 {815 6Υ]]. 
ΤῊΘ ΙΘΡΟΣΥ γ88 ᾿οἵϊ 0 Β18 β' οἰ 658 ἰο (89 ΙΩΘΤΟΥ͂ 
οἵ αοἀ δηὰ ἰο ὑμ9 νοηα ον ΠΥ ἀθορ δη {{Π65ὶ8 οὗ 
ΤΟΟΟΥΘΥῪΎ δηὰ ἀοδίδ ; (1:6 ΤΊΟΥΘ 80, Β'ῃσθ ἰΘΡΓΟΒΥ͂ 
πῃ 8 ῬΘουΪ ΔΙ 56η890 δ 8 Ομ γΟηἷο ΟΥἶ 818, ἃ ῬΤΟβΤοδ- 
δὶνο ἀἰϑοδ8θ, δοπί  Π0}8}}} βοουοίϊης τοδίίοσ, τ 86- 
086 ἴον 116 οὗ ἴ9᾽ ἀϑδαίῃ. Μαοηίίοη ἷβ τοϑδάθ οὔ 
οχίθρηδὶ σουπίογϑοίἑ οι ΟὨἿΥῪ ἴῃ Τοχζατὰ ἰ0 ἸΕΡΓΟΒΥ͂ 
ἰὰ ματηλθηὶβ δπὰ ουδο8. Ηδθῃ66, ἔγοπι (8 Π8- 
ἰυγο, ἐ 18 ΔΙ οχοῖ ον ρ᾽δοοὰ υὑπάὰθν [86 δυροτνῖί- 
βίο οὔἐμὸ ὑγὶϑδί. 6 ὑσὶθϑὶ ΚΩΘῪ (ἢ 6 ΘΔ Τδο- 
ἰονίϑεϊοθ οὗ (6 ἸΟΡΓΟΒΥ, δηὰ ἰδ σοῦγβο οὗ ἐδ 
ΟΥἶἾ808: 80 δὰ δΔοοογάϊη κι  (ο ἀοοϊάθ Ὁροη ἐδ6 
ὀχοϊυαδίοι δπὰ ὑροῦ ἐπ τοϑίογδίϊοη οὗἩ ἰδ 9 δἷοξ, 
δά ἰο ΘΧΡΓΟΒΒ (δ6 Ἰαί(6Γ ὉΥ 186 ρογίογιωδησο οἴ 
(86 Βδουΐβοο οὗ ρυγ βοδίΐοη Ὀγουσὶ ἕο (818 ῬῈΓ- 
Ῥοδο ὈΥ {89 Θοῃγτδ]θβοθηί. 
“Τὺ ἢ σοΟΓΟΥΩΪΥ ἰο {80 δρὶσὶϊ οὗὁἨ Οτίθηίαϊ 

δηϊαυϊίγ, (86 ῥτίοδβί ΠΘΓΘ ΔΡΡΘΔΥΒ 68 (;6 ῥμγϑὶ- 
αἷδῃ δ͵80 ἴον. ὈΌΑ ΠΥ Β᾽ οἰ 8868, 83 8 τδίο τὴ 
ΟΥ̓́ΘΡ ὑπὸ Ῥυ ]ο 64 }}}. Βυΐ ἴον [ἰῃ6 σοβαιῖο ον} 
89 83 8Β0}}} 1688 8 τηδίο ὑδδὴ ἴονῦ ἰΐοβα οἵ {86 
Ὀοάγ; δρεαϊωϑδί βιοῖ (89 ΡΤΟΡΒ Θὲ πη18ὲ ΤΟΥΘ8] χαὶ- 
ΤΔΟΌΪΟῸΒ Β6ΙΡΒ, 6. 9., δρδίηβί (6 Ὀϊ ότι 688 οἴ 
{86 πδίϑυ, δὰ δραϊμδί ὑμ9 ὈΪϊϊ6 οὗἨ ὑπ θΓῪ 86Γ- 
θηἰ8. 

Ρ “ 189 ρτοδὲ οοπίγραδί Ὀοίτγοοι ὑπο ΟἹἃ δηἃ (ἢ 9 
Νον Τ᾽ οδίϑταθηίβ 15 τηδθ ῥτοπιϊηθηΐ ἴῃ ἰδ9 ἔδοί, 
μαΐ ἐπ {πο ΟἹὰ Τ᾿ οδίαπιθηί {89 ἰουο οὗὁἩἨ {0 ᾿ΘΡΟΥ 
Τὴ 9 ὩΠΟ]ΘΒΉ, --ΡΡΘΥΘΌΥ οὐ θῃ ἸΘρτου5;--- 1 }6 
Ομ γῖδὲ Ὁ Ηἰΐ5 ἰουοὶ οὗ ἐἶιθ ΙΘρ6 8 οἰοδιβοὰ (μϑῖὰ 
ἔτοπι {Ποῖ ἸΘρΥΟΘΥ. Βυΐ ἰξ οοπιϊπποᾶ ἰο ὃ6 Ἰοῖϊ 
ἰο ἐμθ Ὀυὶθβί, 68 ἴῃ9 σοργοϑοπίδινο οὗ (86 οἷά 6ο- 
γοηδηί, (0 Ῥγοπουμοθ ἰδ ἵὕδοί. ᾿ 8.0 (οι. 8. 
Μίαίι., Ρ. 1δ0.᾽ 

ἭὙἍἜΒΘ πᾶπὶθ Ποργοδυ, ΡΣ ἴθ ἀουϊνϑα ὕσγοτα 

»ῈΣ ἰο βέγῖ κΚο ἄοτη, ίο βὲγῖϊο ἴο ἰ6 στουπὰ ; ἐδὸ 

ἸΘΡΓΟΒΥ͂ 18 {πο βίγοκο οὗὕ αἀοά. (Αθβθηΐαβ αἰδέϊη- 
κυΐϊθηηο8 {89 ἸΘΡΥΤΟΒΥ͂ ἴῃ ταθῃ, (86 ἸΕΡΤΌΒΥ ἢ Βου 868 
(ΡΓΟΌΔΌΪΥ (89 ᾿ἸΌΥΥ ἀοπθ ὈΥ 86] ροίγ), δπὰ (ῃ9 
ἸΘΡΤΟΒΥ͂ ἰᾳ χδιιηθηίθ (ου]., πὐἰ 9). Οἱ (μία 
ΘὨ τοὶ ἤογλ οὗ βίο ΚΏ 685, ΤΥ Θα 18] ἔο (9 δου (9 
ἴοτιι οὗ ἰμδ9 ρῥίαραθ, δορ. ἔμ δγίϊοϊθ ζέργοῖν 
(Αυδδαίς) ἴπ ἐμ αἀἰοιϊ πα τ 68, θϑρθοΐ!ν ἴῃ Ηον- 
ΣΟ 8 εαϊ-ἐπογεϊορᾶαϊε, δθὰ ἰὰ Ἦϊΐπεγτ. ΕΟΌΣ 
ῬΓΪαοὶΡΆ] ἔοττηβ δοὸ ἀϊδιΐηρυ θα, οὗὨ τ 1 ἢ (Ὦ γ69 
ΔΙῸ Ῥδγίϊ συ τ ἀοβοσϊ θὰ ὉΥ ἮϊΠΟΡ: 1) ΤῈ 
ΜὨΪ9 ἸΘΡΤΟΘΥ͂, βαγταδ, λευκή. ““ ΤΙΐΪΒ ρῥγουδὶ]οὰ 
διηοης ἰδ Βροῦτον (2 Κίημρ Υ. 27, εἰς.) δῃὰ π88 
Ὦθη6Θ Ὀδοη δα] ]οὰ ὈΥ ΡΒ γϑίοῖδὴβ ἔργα οξαΐῖεα. 
866 ἴΠη9 ἀοδογί ριΐοη ἰῃ πον, [. Ρ. 114. 2) Τὰ 
Εἰερλαπεϊαςῖδ, ἱέρτα ποάοεδα, οΥ ἑωδετειΐίοεα, ἰΔΌ6τ- 
ουἶαῦ ἸΟΡΓΟΒΥ, Εαγρίίϊδη Ὀοΐ!, ὑΒὺ8 οηάἀθαΐο ἴῃ 
ΕΠΥΡΙ. “ΤῈ Ββἰ οί 688 οὔ 9200 τγ88 ΘΟΠΙΠΙΟὨΪΥ͂ 
οοπρίογοὰ ἴῃ δηι αὶ ἰο Βατο Ὀθοὺ ἰδ ἷ58 ἰκἸ  ἀ 
ΟΥ̓͂ἸΩΡΓΟΒΥ.᾽᾽ 8) Τὴθ ὈΪ]δοΙς ἸΘΡΓΟΒΥ͂ οΥ (86 ἀδτκ 
Βαγταδ. ἴιδίϑυ τηϑ]68] ἀ ΘΒΘΆΓΟΙ 68 (10 νϊοἢ τἢ 9 
ΑΥιοΪοα ἰπ Βουίμοδυ θ Οὐπυεγεαιϊίοηε-ἰοσίοοη, δὰ 
ΒοΒ θη κ6}᾽8 Βιδεῖ- ἰοχίοοη, τοίου) βου ἴῃ αἰξδεν- 
ΘΏ008 ὈοΙ 66 ἰδ6 ναγὶοιβ κΚἰπὰϑ 88 1688 ἀοδτς: τὰ» 
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ἐμο οοπίδαίουβ ομαγδοίον 16 οδ]ϑὰ ἰῃ ατοαίλοι ὉΥ [᾿ΘΡΤοῦΒ 8848 ποὺ Βἱπάογϑα, ἴῃ ἃ γστϑδὶ ἄορτοθ, [89 
ἙΌντοΥ (ἰπ βοθθ}}.6}). [ἢ (μὲ6 τοδύϊου ἱπάϑοά, 1 | Θχδιῃρὶοθβ οὗ οοπίδρίοῃ.᾿ ΕῸΓΣ 8 οδβίδϊορυθ οὗ 
8. ἃ φυοδίλοι τ οίμοΣ ἐδ σἰ κί ὰ ἰβοϊδίλοπ οὗ (δο (μο ᾿ἰϊαταίατο, 600 Κποροὶ, ». 469 δπὰ Ὀογομπά. 

Α.--ἘΧΑΜΙΝΑΤΊΟΝ ΑΝῸ 1185. ΒΕΒΌΧΣΤ. 

ἄπαρτεβ ΧΙΠ. 1-46. 

1,323, ΑΝ [89 [0 ΕὉ}Ὁ δον υπΐο Μοϑβε8 δηα Αδγοῃ, βαγίηρ, Ἦ Βθῃ 8 ᾿Ώ8} 888]] ἢδῦθ 
ἴῃ 86 βίῃ οὗ μῖ8 Ηθβϑὴὶ ἃ συἱβίηρ, 8 βοδῦ, οὐ Ὀγὶρῦ βροῦ, διὰ 10 Ὀ6 ἴῃ {μθ βἰκίῃ οὗ {9 
βορκ ζκὸ ἴμ6 ρΡίαριιθ [8 βροῦ"] οὗ ἸΘΡΤΌΒΥ ; {μϑῃ ἢ6 8.4}} θ6 Ὀσουρμὺ υπίο ἄδσγοι ἐμ 

᾿ 8 ῥσίθδί, οὐ απΐο 016 οὗὨ [ιϊβ Β0η8 {88 ῥγἹθβϑίβ : δπὰ {86 ῥυἹδδϑί 881] ἰοοὶκ οὐ (86 ῥ]δριιθ 
͵ ὃ οἱ] ἰπ [86 δκίη οὗἁἨ (86 3688} : δῃὰ ιυδδη [86 Βαὶν ἴῃ {86 ρίαρυθ [8ροι"] 158. ἑυχηοά" 

ΤῊΝ δηα (δθ ρΙαρασ [8ροὐ"] ἱπ βῖραὺ δθ ἀβθθρϑὺ ἔμιδῃ (86 βἰκὶ π' οὗἨ Ἀ18 ἤρθϑιῃη, 1 ὁ ἃ 
ὈΙαραθ [8ροῦ}] οὗἉ ἸΘΡΓΟΒΘΥ͂ : δᾶ {Π6 ῥγὶϑθϑέ β8}4}} Ἰοοὶῖς οὐ ἷπι, δα ργομοῦποθ αΐπὶ 

4 υποΐεδη. [1 86 ὈΓΙχΕΐ βροῦ δὲ ΜὨ100 ἴῃ {μ6 βίῃ οὗ μἷβ βθβῃ, δπὰ ἴῃ βίρῃῦ δὲ ποί 
ἄφθορον ἰῃδη {86 βῖπ, δῃὰ [86 μαὶγ (βθγϑθοῦ Ὀ6 ποῦ ἰυσποα πλῖΐθ; {μὰ 86 Ὀγίοβδῦ 

δ᾽ 8}}4}} βῃυῦ υἃρ λὺπ ἐδαξ λαΐδ, (μ6 ρῥΙαριο [88.4}} Ὀϊπα ἃρ {86 Βροῖ"] βουθὴ ἀΔγΥ8: διὰ 
[ἢ6 ῥτῖοϑί 88}8}} Ἰοοῖκ οἡ ἴτα {1.9 βϑυθηία ἀΔΥ : 8δῃά, Ὀθ8ο]ά, ἐΓ (86 ῥΙαραθ [8βροί᾿] ἰῃ 
818 βίρῃῦ Ὀ6 δ΄ ἃ βίβυ, απά {δ ΕΡ [5ροὐ}] Βργοϑδα ποῖ 1π {Π6 βκιῃ; θὰ {89 

. 6 γυϊοβϑὺ 888}} βῃῃαξ ῃἷπὶ ᾿Ρ [888]] Ὀϊηα 10 05] Βονθῃ ἀΑΥ8 ΙΟΓΘ: δηα (86 ῥγίθδ 8881]] 
ΟΟἷΚ οἱ Εἶπα δρϑδίη {πὸ βουθηίῃ ΟΑΥ͂ : δῃά, Ὀ6ΒΟ]Α, ἐ [86 ρίαριιϑ δὲ βομηθμαῦ ἀδιὶς 
[6ροῦἱ δ6 βοπιοτ δὶ ἰαἰα 1, απο ὑπ ρῥίαραθ [Βρο("] βργοδα ποί 'π (86 βκίη, ὑῃ9 ῥγίθϑὶ 

᾿88811 ῥσοποῦποθ αἶμα ο]68ῃ : ἰὗ ἐθ διιό ἃ ΒοδὉ : βῃα ἢ6 888}} ΑΒ 18 οοίμεβ, δὰ Ὦθ 
Ἴ οἴοδῃ. Βυὶ 1 [μ6 Βοδ βργϑϑδά τοιοῖὶ δΟσοδα ἴῃ πο βεῖπ, δον ἐδαὺ ἢθ δαίῃ Ὀθθῃ 
8. βοϑὴ οὗ [δ ῥγίοδί 0 818 οἰθδῃβίηρ, 6 8881} Ὀ6 βθϑὴ οὗ {86 ῥγιοϑὺ ἀραίη : δῃὰ {Γ {89 

Ῥυίοϑὶ 8ο0 (μδ΄, Ὀ6Βο]α, {86 βοδῸ βργϑδάβι ἱπ (86 βἰκῖπ, ὑμβϑὰ 89 ῥγίβαδὶ 88.4}} ῥγο- 
ὩΟΌΠΟΘ ἷπὶ ἀποίθδϑῃ : ἰὑ 8 ἃ ἸΘΡΤΌΒΥ, 

9 ΥὙΥ̓Βοεΐ (Π6 ρίαραο [8ροὐ"] οὗὨ ἸΘΡΤΟΒῪ 18 ἴΏ 8 τῇδ, ἱῃθη ἢ6 888}} 06 Ὀτουρδῦ ἀπίο 
10 [86 ρῥγίοϑῦ ; δῃὰ (86 ργιθδϑὶ 8.1.8] β00 ἀΐπι : δῃά, ὑθβο]α, ὑΓ (λ6 τἰβίπρ δ Ὑ106 ἴῃ {86 

ΤΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 

ΜοτΕ.---Α ἴχοο ἐγαιιβ αἰΐίοῃ οὗὨ ἘΠ 9 ΘΠ αρῖον ἴῃ ἔοττοϑ οὗἉ τηοᾶσττι τη ο108] δοΐθη 6 ΙΏΔΥῪ ὃδ0 ἰοπηὰ ἴῃ ὙΠ90Ώ, Ῥ. 577. 

1 γος. 2. 9.2, 6 πογὰ οἵ ὙἘ ΣῪ ἴγοαιθηΐ ΟΟσΌΣΤΘΙΟΘ ἰῃ {8689 ΕΟ ΟὈΔΡΙΟΣΒ ὙΔΟΙῸ 1ξ 6 ΠΏΪΟΟΣΙΔΙΪΥ ἰγδηδαιθα ἴῃ ἰῃ6 Α. Υ. 

(οχοορὲ χῆ!. 42, 43. δογε) φίαρνο, 88 ἰξ 15 8150 ἰῃ 62. ΧΣΙΐ. 17; Ἐχ. χὶ. 1; Ὁεοαῖ, χχίν. 8 (1 γοίδυθῃοθ αἷδὸ ἴο Ἰθργοβυ),; 1 Κίηρε 
γἱ 1. 37, 838; Ῥε. χοὶ. 10. ΕἸ δουσμβοτο ἴΠ9 του οσίησβ οὗ ἴΠ9 Α. Υ. Δ ΤΟΥῪ υατίοιιδ: δόγα, δίγοκα, εἰγίρε, ιοομπάὰ. ΒΥ ἴα [ἢ 
τηοδὶ οὐπηηοη Γοπάοτίης ἢ ἴθ ΧΧ. [9 ἀφή--ἑαοίμε, ἰείμα., ΤΏ 1468. οὗ ἐϊ:6 τοτὰ ἐβ δ ςίγοζε οὐ δίοισ, διὰ ἴμϑη ἴῃ οὔροϊ οἵ 
(οἷφ ἐπ ἃ τοομπά οὗ ΟἹ αεἰκ ἐπογοΐογο νου] ἐτωπδὶαῖθ ὮΘΓΟ δἰγοῖο, Ἡ οἷ ΤΙ 6ΘΌ ὙΠ6}} ΘΟ ἴηο τιοδοίης οὗ ἐμ9 ποτά 
ἢβοιῖ, Ὀθϊ ἀοοα ποῖ ἴῃ 8411 εδϑϑθ ΘΟΏΥΟΥ [ἢ 6 Β0ὴ546 ἰῃ Πα! ἢ. [1ὲ 8 ῬΟΥΠΔΡα πη ροβοὶ Ὁ]0 ἕο πὰ οὔο πογὰ ἰῃ Ἐπρ θὴ πίῃ 
δ ὕο υδϑοὰ ἰπ 811 οὐδϑρϑ; Ὀυ1 πΠδὲ τ οἷ δοοτὴβ Ὀοδῖ δάὐδριοα ἴο ΤἸωον σὰν [6 [ἢ 8 ΟὨΘ ακίγϑῃ ὮὈΥ ἨΟΓΒΙΟΥ δηὰ 1,66, δὰ δὐορίοάα 
ΒΟΙΟ: 80 οὶ!, Ἡ ΠἸϑοὴ δὴ οἴἤοσα. ΤΠΘΓΟ ἰβ πὸ ατίοῖο ἐπ τη ΗΘ. 

8 Ὑ6ν. 8. Το δ0Ώ66 ἰ8 ΠοΙῸ υπποι δ ὲραϊγν ἐδλά δοαν εκίη (ΟἸΑΓΚῚ, ἐἦε σμξέοῖο, ἴῃ σοπ τα δε ποίίουι ἴο ἐλ οεεέδ, [80 ἔτγασ αἰκίῃ 
Ὀεοῖονν. 80 Ἡ Ἰδοῦ, ὙΠΟ ΒΑγ5: “ ΤῊ ἀϊο! ποιίοη ἴῃ Γϑδ Ὑ σοηδί τε 059 οἵ ἐδ9 τηοβὶ ἱτηρογίδης ρμοΐηῖδ οἵ ἀἰαρτιοαίο Ὀοὶ τ ΘΘ Ὁ 

Τεαὶ ἸορτοδΥ δηὰ αὐοοιίοηϑ οἵ [ἢ 6 δκίῃ οἰ μοσυγίϑο ΤΟΣ  ὉΪ Ὁ ἸΟΡΤΟΥ." Βαϊ 86 νὸ δαγο ἰη Ηοῦ. ΟὨῪ ἴδ 6 οὔ ποτὰ ὙἾ » ἴὸσ 

Ῥοῖι (ὁχοορὲ ἴμο ἀπ. λέγ. “Ὁ, Φοῦ ΧΥ͂Ϊ. 1δ), ἔμβοτο ἄοϑϑθ Ὠοὶ δόθῖὰ ἤἢ0 Ὀ6 ἸΤαΓτδπΐ ἴῸΣ ομδησίηρ ἴδ 6 ἐγδηδ᾽ δέίοῃ, οδρθοί! 86 

ἴῃ Ἐκ οἷ ἀξίη ΔΏΒΥΘΙΒ ἴο οἰεδον πὶ τὰ ἐλλο βατὴθ ἰπἀοδη δηοδα. 
ὃ γος. 4, ΤΊιο οοιδίσιοξίου [ἢ γοΓ5. 8, 4 δηὰ 10 ἰ6 πίϊμουϊ ἃ Ργοροδι του ; ἰπ γοσβ. 16 δὰ 17 1ξ [6 ΜΠ ἰδο Ργθροδι ἤθη 

Ό, 88 5 Ἔχρσοβεοὰ ἰὴ ἴδιο Α. Υ. 

4 ογα. 4, ὅ, εἰο. Αοοοτάϊης ἰο Βοδοητα! Πον δσιὰ Οσοδδηίτα, }ὼῈ) ἰα προὰ ὉΥ πιοίοη τα ἴοσ (86 Ῥογβοῦ πρὸ πθοτα ἴξ ἰδ. 
ΤΏ τίονν [6 δὐορίοα ὮΥ ΙδΔξζο. ΤῈ δρροατη ἴῃ [ἢ 6 ΤΆΓΩ. οὗ Οηἶκ. ἀπά ἴῃ [6 Ὑα]ρ., δὰ μ85 Ὀθθῃ ΤΌ] ονσοὰ ὉΥ ἔμ Α. Υ. Ἐὰσ 
Ὀρτίοῦ [5 186 του ἀοτίης οὔ [ἢ Βητα., ΧΧ. δηὰὲ ὅγε. : (Ὺλ6 Ῥνίδοὶ δλαϊξ δίπα τρ ἐμ οι ΟΥ̓́Δογό. ΤὨΪΐθ [ἰΒ [86 οχαοῖ ἰσαπαί αἰτίου οἵ 
πο Ηοῦ., δηὰ ἰδ φἀνοςδιθὰ ὃν Ηοχζεῖου, Βοοίπτογά, δηὰ ΙΩΔΏΥ οἴμοτα, Ἐπογηὶϊ 6066 ποῖ ἰξϑ ἴτ δοῆ890 ΟΥ̓ ΤΠΟΙΟΏΥΤΩΥ. 
ΤὮ» δδίὴθ σθδημθ ΒῃοΌ ἃ ρμοταρδ 6190 Ὀ6 τηδάο ἰῃ τσ. 12. ἘΧεοροδίθ. Ιἢ ἰδ ο8Δ86 οὗ δἰιαιεἰηρ ὩΡ ἴπο0 Ἰοργοῦδ Ὠουδ0 
(χἷν. 38) [80 ποτὰ ἦσο ἰδ ἀἰδίϊ ΠΟΙ οχρτγοδδοά ἴῃ ἰδ Ηδθἢ, 

δ ον. 6. ΣἸΠ3--αῖπ, Ῥαΐε, 7αἱπὲ, ϑεαῖκ, ἀγίνφ. Το ἰάθα [5 [μα οὗ βουιοι ίης ἴῃ [δ 9 Ῥγοοθδα οὗ διάϊηρ δΥδυ, ἀἰδβαρροδι- 

ἴοκ. Ἰ1|ΧΧ. ἀμαυρὰ, Ψαΐρ. οδοοιγίον, 
4 Ψογ, 6. 10 ἀοθ5 ποῖ Ἀρροδῦ ΠΏΥ ἴδο οοπιηοίίοη [ἢ δ6 Α, Υ. δῃουϊά δ ὑυἱοΐθά ἢ {{811|65:; 11 16, ΒΟΉΘΥΟΓ παπεης [ἢ 

18 ΜΗ... το απ). δὰ ΧΧ 
1 ον, 9. ΤῊ οοηὐπποιίοη [5 νδπείης ἴῃ ἴθ ΗθὉ., Ὀπὲ [5 δι ΡΠ 19 ἃ πη ἔπο Βα. διὰ υϑτβίοηδ. 
8 Ἴογα. 10 δηὰ 24. Π Τῦ2, δοτονάϊηρς ἴο Βοδοηπηιθ1]9Σ δπὰ Επιογαί αἢ ἐπα ϊοαίίον, πᾶ (8 ἰο ἐδ ϑοῆδο αἴτοῃ ἰῷ ἔδγᾳ., 

Ὑ:2. 

ΟἾΚ. διπὰ [1 8γτ.. δῃ ὰ Ἀρραγοῃεῖυ δἷδο ἰὼ ἴμ9 ὕυ]ς. ΤῸ ὌΧ, τομάοτθ ἀπὸ τοῦ ὑγιοῦς τῆς σαρκὸς τῆς ζώσης ἐν τῇ οὐλῇ, 



104 ΓΤΕΙΤΙΟΌΞΒ. 

8'εη, δῃᾶ 1ὑ βανὸ ἰυγηθαδ (Π6 δὲν ψὨϊΐα, δηά ἕλον δ6 χυΐϊοῖκ [8 τηδτῖκς ο[ ταν βοβἢ 
11 ἴῃ {86 τίβίῃρ ; 1Ὁ ὦ δὴ οἱ ἸΘΡΓΤΟΒΥ͂ ἴῃ ἴδ 6 Βκίη οὗἨ ἢ8 ἤδθβ, δῃηὰ (86 ῥγὶϑβὶ 8}4}} ρτο- 

ΠΟΌΠΟΘ ἈΪπὶ ὑπ} 68}, δηα 8}}8}} πο βῃῃυΐ πἷπὶ Ἂρ [Ὀϊ]πά 10 Ὁρ5]: [ὉΓ Ἢ ὧδ ΠΟ] οΔῃ. 
12 Απμά 18 ἸΘΡΓΟΒΥ͂ Ὀγοβκ ουὖ Δυγοβα ἴῃ (86 βίη, ἀπὰ ἰμθ 160 ΟΟΥΟΡ 81} {86 

βἰχη οὗ λύπη ἐλαΐ καί [86 ρΙαρσυθ [βροῦ'] ἔγοτη δἷβ μΒϑϑὰ θύβθῃ ἴο ἔπ ἴοι ἩΘΙΈΒΟΘΥΟΣ 
18 {Π6 ῥγίοβὺ Ἰοοϊκοίῃ ; (θὰ ἐμθ ῥσγίθϑί 888}} οοπβίάθν : δηὰ, ὑθβο]ά, ὑῦ ἐμ Ἰθρτοεῦ Βαῦθ 

οογθγοὰ 6] Ηἰ8 Βθεβῆ, μ6 8181} ργοῃοῦποθ λίην οἰθδη ἐλαΐ λαξ, ἰμ8 ρίαραθ [ρτοποῦποθ 
14 {86 βροϊ' οἰο4π5] : 1ὑ [86] ἰΒ 4}1 ἰυτγηθα 16: 6 ὦ οἴθδῃ, Βυΐ πο σα ἤσϑῃ 
15 Δρρθδγϑίῃ ἴῃ Ἀἷπι, 6 888}} Ὀ6 ὑποίθοδῃ, Απάὰ (Π6 ρῥγὶθϑέ 88}} βθ6 ὑμ6 ταν Η 68}, δῃὰ 
10 ῥγοποῦπορ ᾿ἷπὰ ἴο ὈΘ ὉΠΟ]68Π} : [07 [116 Γαν Η6ΒὮ ἐδ ὉΠΟΙθδη: [Ὁ ὦ ἃ Ιθρσοϑυ. Οὐ 1 

[8)6 ταῖν θὰ ἰυσῃ [ομδημθ'] αζαΐη, δηα Ὀ6 οἴη [ὕῦ6 τη 6 4] υπίο ψϊΐθ, ἢθ 
17 8881} οοῖηα υπίο {π6 ῥγθβί ; δῃὰ {Π6 ῥγίβδὺ 888] βδθ ῃἷπὶ: δῃά, Ὀθβο]ά, ἐΓ (λ6 ρίασυθ 

[8ροὐ"] θ6 τυγηρα ἰηὐο [απο] ψ 106; (Β6π [6 Ῥγίθβὺ 884}} ργοῃρουποο ἀέηι οἰθδη 
ἰλαΐ λα, [ῃ6 ρῥίαριθ [ῥργοποόπηοα {86 βροῦ' 6168]: μ6 ὦ οἰθδῃ. 

18 Το ἢδβϑὴ δἷβο, ἱπ πο ὴ,.5 ουεόην ἴῃ [ἢ6 Βκίη ἱμογθοῖῦῖ, τὰ8 8 011,15 δηἃ 18 μοδὶοά, 
19 δηᾶ ἴῃ {86 ρῥ]δοθ οὗ [86 θ01}}5 [Π6γθ Ὀ6 ἃ ΜΜ1ὺ6 Υἱβίηρ, ΟΥ 8. Ὀγχαΐ βροί, παἰῦθ, δηὰ 
20 βοιηονμδὺ γα Ἰ8} [δηὰ ρ] βὑοηϊηρ"], δηὰ 1Ὁ Ὀ6 Βμῃονοα ἴο {86 ῥχίοϑι  δῃὰ ᾿ξ, σἤῆθη 

[86 ῥγίεβδὲ βϑοί 1, ὑθΒο!ά, 10 δὲ ἴῃ βιρὺ Ἰονσοῦ ὑΠ8ῃ (86 βίη, δπᾶὰ [86 μαὶν ὑπμογθοῦ 
6 ἑἰυγηοα πβμῖὺο; {86 ῥγοβὲ 8Βῃ8}} ργοποῦμοθ Ἀΐπὶ ὉΠοθδη : ἰὑ δ 8. μΙαραθ [8ρο(}] οὗ 

21 ἸΘΡΙΟΒΥ͂ ὈγΌ θη ουΐ οὗ [86 011. Βυΐ ἱἢ (λ6 ρῥγίϑϑὺ Ἰοοὶς οἡ ἰΐ, δῃά, βϑδβοϊὰ, ἐλδγὰ δὲ 
ὯῸ0 ΜΕ Παΐγβ ἐμογοίη, δηὰ ἐγ 1ὑ δὲ ποὺ ἰονονῦ [ἢδῃ {Π6 δἰκίη, μυῦ δὲ Βοπλθῃδὶ ἀλη 

22 [{Ἀ1η0Ὁ]; (μθὰ 116 ῥγὶθϑῦ 888}} βῃν Εἴτα Ὁ [58.411 Ὀἱπα 10 Ὁρ4] βουθῃ ἀδγβ: δηά [ἢ 
10 βργεϑά το δὈσοδα ἴῃ {86 ΒΚίη, ἔμθπ ἰμ6 ῥγίθϑί β8}8}1} Ῥγοηουμοθ μἷπὶ ἀηοίοϑῃ: 

28 ἴὑ ὦ 8 ῥίαριθ [8ρο[}]. Βιυΐ 1 [86 Ὀγιρὺ βροῦ ΒΙΔΥ͂ 'ῃ ΗΪ8 ρ]δοθ, απὰά βργεϑδὰ ποί, ἰὲ 
ἐδ ἃ Ὀυτχηΐηρ' οὶ] [ἃ ΒΟΔῚ οἵ [86 Ὀ011}5]; δηα {86 Ῥγίδβί 888}} ργοποῦποο ᾿ἷπὰ οἰθδῃ. 

24 Οὐ ίδοτο ὃ6 απ ΗοΒῃ, ἰῃ (86 Βκίῃ πβογοοῦ ἔδλογὸ δ ἃ Βοῦ δυτηΐηρ [8 Ὀυτῃ ὉΥ͂ 
ἢγ 5], δὰ {πὸ αυἱοῖκ ἠεδὴ, ἐμαὺ Ὀαγηθί [86 τρατκ οὗ [Π6 Ὀγη5] Βανο ἃ ΝὮΪΐ Ὀσίρας 

25 ϑροὶ, βοπιονδί το α βῃ [ρ]]δύθηϊηρ᾽ 5], οὐ παὶὺθ: ὑΠ θη {86 Ῥγδδί 884}} Ἰοοκ ὑροα ἴδ: 
δά, Ὀ6Βο]ά, ὑ [86 μαὶν ἴῃ [86 Ὀτὶρμὺ βροῦ Ὀ6 [σποὰ πὰ ϊΐθ, δηά 10 δ6 ἐπ εἰρη ἀθοροῦ 
{88 86 5]κίη ; 1 8 ἃ ἸΘΡΥΌΒΥ Ὀτόΐίχοα ουΐ οὗἉ {86 Ὀυγῃΐηρ : ὙΒΘΓΟΙΌΓΟ {86 ᾿ΥἹοϑί 888}} 

26 ριοόποῦμοθ Ἀΐπὶ πο] θδῃ: ἰδ ἢ8 86 Ρ]αρτθ [8ρο[}] ΟΥ̓ΙΟΡσοβυ. Βαὶΐ 86 ρῥγ]οβὲ Ἰοοῖκ 
οἱ ἰΐ, ἀπᾶ, 06}ιο1]4, ἐΐμογ δὲ πὸ ψμϊΐ6 μδὶν ἴῃ {6 Ὀγὶρῦ βροί, δηὰ 1ΐ δ6 ῃο ἴοτοῦ [μδη 
{86 οὐιον [οπιὶξ οἰδιογ] Βἰκῖη, θὰ δ6 βουβθνμαὺ ἀδγὶς [8100]; ΒΘ [86 ῥγίεδὶ 888}} 

27 βῃυΐ Βἴτη ὕρ [888}} Ὀἰπα ἰδ 05] Βαυθῃ ἀδΥ8: δῃηὰ (86 ῥγίοδξ. 884]} ]Ἰοοῖς ἀΡΟΠ δἰπὶ 
{Π6 Βαυθηίῃ ἀδγ ; απά 1 τὸ Ὀ6 ΒΡΓοδα τηυοὶ δὈγοδα ἰῃ ἐμ βκίη, ἔβθὴ (86 ᾿γιοϑὶ 884}} 

28 Ρχοῃοῦῃοθ δἷπὶ ὉΠΟΙΘδη: ἰδ ἐδ {86 ρδριθ [Βροῦ᾿] οὗ Ἰορσοθυ. ἀπά 1 (8λ6 Ὀγίρδὶ βροῖ 
ΒΙΔΥ ἴῃ ὮῚΒ ΡΪδοο, απὰ Βργοδα ποῦ ἴῃ {6 βίη, Ὀαὺ 10 δ6 Βοπιϑν δὶ ἀκγὶς [[Ἀ1η06]: 1 
ὦ 8 τἰβίηρ οὗ (86 Ὀαγπίηρ, 824 [86 ργἱαϑὺ 8}.}8}} ργοποιῃοθ Κἷπι οἰθαη: ἴὉσ 16 ὦ δὰ 
᾿ηδΠδυηπιδίοη [ἃ 808.}] οὗ [80 θυγηϊην. 

Φκίημ ἰδο Ὁ δὲ ἃ ὑσοροδϊεοι, δηἃ πηδογείδη ἀΐης [ἴ, 486 9 ἘΔΌΡΙΘ, οὗ ἃ δροὶ οὗ Ῥ»τουὰ δοδ ἴῃ [ἢ τοὶ δὲ οἵ [πο οἰοδισίοα, 
ΤῊο τῃαγαηίη οὗ ἔδο Α. Υ͂. ἰ6 ἐδλο φκίοχονίηρ 4 ἐνέπρ ἤει; ϑοαῦ ΟῸΪα Θχργεδθ [06 δβυῶδο, Ὀπὶ [16 ἰδ ἀρργορτίδιεὰ ἴο ΓΙ, 

γοσα. 23, 28, δῃὰ τναγὰ κἴτοα ἐδ οχδοῖ σοῃδετίης οὔ (δ ἨΘΌτΟΥ, δηὰ τηϑοΐδ {86 γοηαϊγοιοθηΐ οὗ ἔδο οοῃίοχὶ. 

Φ γον. 18, Τηο ὑσοῦοῦμ βμουϊὰ οὈνίουθι Υ γοΐοσ ἕο ἴδ τηδὲι γσϑίμογ ἔμδῃ [πο βροῖ. 

10 ον. 16. 151). Τρΐϊο Ὀοΐπα ἴΠ6 ϑασηθ τ Ὁ δὲ 8 υδοὰ ἴῃ τόσα. 8, 4, 17, ἰῃ 16 Β8 19 δοῦδθ, ἴδ 9 τοηδοσίηρ δῃσυὰ ὁ8- 

ἀδίΠἸΥ ὍΘ [86 βαη6. Ἐδὸ αἰϊεγαιίοη ἴῃ ἴδ Α, Υ. νγῶδ οὐ ἀθπ οἱ δοοουπὲ οὗ ἔδ6 ὑχογίουρ ἰσαμπδϊαϊίοι οὗ 23." ΌΥ κέν 

1ι 16 Ὀδξίον ἴο Ρπξ [6 δον ποσὰ [6 Γ. 
Ἵ ὙοΥ, 17. ΤῊ Ργοροοί οι 16 ἐμ ϑοῖρο δα ἴῃ ἔΠ9 Ῥγουϊ ουδ γοσϑο, δηὰ ἐδ ομδοζοὸ ἰῇ ἰὯθ Α, Ὑ, ΙΔ Βατο Ὀοδη Εἰ] 

δοοϊἀοηΐαὶ. 

8 Ψοσ, 18. Τὴ9 ποτὰ 3 δϑοιῃδ τοἀπη δεῖ, δοὰ 'α Ὑδοϊπα ἰὰ 4 ΜΗΒ, δηά (δ βδιῃ. 
12 γοσ. 19. ΠΟ ἽΝ. ΤὙδὸ σοδυρ)ἰοοιίοι οὗὨ ἴδ Ἰοΐξογα ἴω ΗΘ Ὁ, δἰ Αγ ἰοἰθηδ᾽ῆο6 ἔΠ|9 τη δοΐης (666 Βοοδασί, δος. Ρὶ. 

ΤΠ. 10. 0]. ἐ. τὶ... ἐὰ, Ἄοδϑη. 1ΤΙ, ν. 612 56); 1{ τπογοΐοσο [ηἴ6 6 ἰχαπεϊαιοὰ γεὰ δὲ 411, [ξ ταυδὲ ὃὈ9 υεγν το, νὩ] ἢ που]ὰ δὸ 
{ποουβίδίοης τί τῇ ἔλ.8 Ὀγου ουδ ἐσλές, ΤὨΪδ οὈυίουδ ᾿ῃοοῃδιδίΘΌΏΟΥ π88 θὰ 100 δῃηοίοιῖ τεταίοοδ ἰηἰο [ΓΒ δἰ οἢ8 τορτεδθιιο 
ὉΥ [0 δοπιεισλαί γεααἑεὰ οἵ ἰδ9 Α. Ὗ΄., δηὰ [γεαυσηογ ἴο το δογίηρ [116 Ῥγου ου8 σου πποιίοη ογσ. Βαϊ δὲ ἵΠοΓΘ ἰ8. πὸ ΘΟ θπ0- 

εἴοῃ δὲ 1} ἰπ ἴθ Ἠοὺ., ἐξ δοοῖὴβ Ὀϑίζοσ ἴὸ (ον τὴ δυρχολίου οὗ Ῥοοὶ, Ραϊγίοἰς δοὰ οἴδοτθ, δηὰ τπηἀοτεϊδηά ἰἢ9 ποῖά 88 
τοοδηΐης νένν ὄγίσλί, ελέπίηρ, σία ίκσ. Οοιαρ. [πὸ ἀοδογρείοη οὔ ἱδργοδυ, Ἐσ. ἱνγ. 6; Νατ. χιὶ. 10; 2 Κίηρ νυ. 27. 

1. Ὑεχϑ. 18 (δέ), 20, 23. ᾿η Ζ, δυγπίηρ κἴοεν, Ἡου]ὰ ρεσθθρο ὍΘ ἃ Ὀδίίοσ, ὈΘΟΔΏΔΘ 8 ἸΏΟΓΘ θποῖαὶ Ἡογὰ; ὑυὲ δοῦ πα 

ῬΤΟΡΔΌΙΥ ἀπάοταϊοοά τί δυδλιοίοπὲ Ἰαϊ ἔπ ά6. 
16 γόοτα. 23 δηὰ 28, ἡπϑπ ΛΟΥ, ΓΤ "ν, Ἐοδδητη ον, οἱραίγίς εἱοοεγία, 80 811 ἰ80 δῃεϊοηϊ νοσβίοῃβ, εβὰ δὺ 

ἜΣ π᾿ ΦΎΣΙΣ 
Θοϑοείαα, 80 δἷϑο Οουογάβὶο δα Ογδηηλοσ, πὰ θὸ Εἰχσα. Ἐποτδί, ΠΟΉΘΥΘΥ, ἐπ βανωηπαξίοη. 

169 ον, 24. Τὸ πιαγχὶπ οὔ ἔπ Α. Υ, ἴα Ὀρεῖον ἤδη ἴδ0 ἴοχῖ. ΤῊΉΪ8 ραυδργαρὴ (γοσα. 934-28) ἰδ ΜΟΥ ἴῃ γοϊδίέος ἰ0 μθρ. 
ΚΟΘῪ ἀογοϊορίπς ἔγομη ἃ θΌΣΩ οἱ ἴἰδ9 αἰκίπ. 80 αοδοι, Κπθσϑῖ, ΡΟΟΪ, Ραϊείοῖκ, δία. β8ο ἴδο υΥχΧ. δυὰ Υυϊς. 



ΟΒΑΡ. ΧΙΠ. 1--ΧΊΥ͂. δ7. 10ὅ 

29, 80 18 πιϑῃ ΟΥ ΤΌΟΙΤΏΔΩ δΑγΘ 8 ὈΪδριιθ [5600] ΕΝ ἐμο Βοβα οὐ {η0 Ὀοδτά ; ἰῃθῃ 
186 ῥγίοδῦ 8}}8]] βοθ ὑπὸ ρίδρυθ [ϑροῦ}]: δηᾶ, Ὀϑβοὶα, ἐδ ̓ ξ δ6 ἴῃ βῖρει ἀθοροῦ ἰμδῃ (9 
βκίῃ ; απὰ ἑΐογὰ δὰ ἴῃ 1ῦ ἃ [οπιῖξ 8.] γα ]οτ (μΐπ Βαὶν ; ἐμθῃ [86 ῥγυιδϑὶ β4}} ργοῃοῦῃοθ 

81 τη Ὁποίοδϑῃ : 1 8 8 αΥΥ 508]], δὐδη, δι ἸΘΡΤΌΒΥ ὉΡοπ (δ Βοβα οὐ θοασάὰ. Απά 1 {ῃ9 
Ῥγίοβὲ Ἰοοῖς οὰ ἐ89 ρῥΙαρσῃθ [8ροῦ"] οὗ [86 5681}, δῃά, θ68ο]4, ἱξ δ6 ποὶ ἴῃ βίριὐ ἄθορδὺ 
ἴδῃ [86 βκίη, δηὰ ἐδαΐ ἐλθγὸ δ πὸ Ὀ]ΔΟΚἾἿ μδὶν ἴῃ 10; ΤΠ {86 ῥγίθαί 88}8}} βῃαΐ ᾧρ 
λίην ἰλαΐ λαίδ, τ[ῃ6 ραριθ οὗὨἨ {8 58681}1 [884]1 Ὀἱπά ὑρ' (26 Βροῦ" οὗ (86 508]1] βονθῃ 

82. ἀδγβ: δπά ἰῃ {80 βουθηί ἋΔΥ ἐμ ῥτγῖϑβθί 8}}8}} Ἰοοϊκ οῃ μι ρ]αριιθβ [βροὐ]: δῃά, Ὀθ- 
τς ΒοΪά, ὁ [86 Β08}} βργοδα ποῖ, δπὰ {ποῦ ὈΘ 1 1Ὁ ἢο γα] ον μδῖν, δηᾶ (8 504}} δ6 ποῖ ἴῃ 
88. εἰρδῦ ἀθϑροῦ ἴδῃ ἰδο βκῖῃ ; ΒΘ 88}8}} Ὀ6 ββαγσθῃ, Ὀυὺ [89 808}1 818}} 6 ποὺ βῆδνϑ; 

δηά {π6 ῥγὶοβϑὺ 8841} βϑῃυῦ ὉΡ λύπι ἐλαέ καί, [86 8081} [841}1 Ὀἱπά ὑρ {6 Βο08115] βουθῃ 
34. ἀΑΥ͂Β ΙΔΟΓΘ: δῃ ἴῃ (86 βουϑηΐῃ ἀαΥ {86 ῥγὶθϑὶ 8.81] Ἰοοῖς οῃῃ [86 808] : δῃὰ, Ὀ6Βο]ά, 

ἐ [8 8081} Ὀ6 ποὺ Βργϑδὰ ἴῃ [ῃ9 β ἢ, ΠΟ. δ6 'ἱπ βίρῃῃῦ ἄθθροσ ἰβδὴ {86 βκίῃ; (μθῃ 
[8Π6 Ῥυγιοδὺ 8881} ρσοποῦῃοθ Εἴτα οἰθδῃ: δηα ἢ6 Δ" ὙΑΘὮ ἢἷ8 Οἰοίμ 68, δῃὰ Ὀ6 οἰ6δ8ῃ. 

35, 86 Βυΐ 1 1} 808}} ΒρΓοδα ταθοῖὶ ἰη (86 βίη δου Ἠ18 οἰϑδηβίηρ,; [86 πὰ (86 Ῥυγίοϑῦ 
ΒΏ81] Ἰοοὶς οἡ τα : δῃά, Ὀθβο]ά, 1 ἐμ 8681} Ὀ6 Βργοδὰ ἴῃ {86 βἰκίπ, {86 ῥγὶοβδί 884]] 

817 ποῖ βϑοῖς [ὉΣ Ὑ6]]0ΟῪ ΠΑΙΡ; Ὠ6 3 ἀποΐθδη. Βαΐ ἱ (9 8081} Ὀ6 ἴῃ ἢΪ8 βίχῃς δ ἃ βία 
Δα ἐλαὲ {Π6 70 18 Ὀ]8οῖς μδὶσγ στόσσα ὉΡ ὑμογοίη ; [86 568]] 16. Ὠ68]6α, ᾽θ 8 οἰθδῃ : δῃὰ 
{86 ρῥγίϑδί 808} ῬΡγοῃουηοθ Ὠϊγὰ 6]68η. 

98 [δὰ τάδὴ 80 ΟΥΓ ἃ ΜΟΤΊΔῺ δδνΘ ἴπ [86 ΒΚίη οὗἉ ὑμοῖγ Η 68} Ὀτί σαί βροίϑ, δυοῖν τ ϊὺθ 
99 ὈτρὮῦ ΒΡΟΙΒ ; ἰΏ6η (86 ῥγτὶοϑί 81}8]} Ἰοοϊζ.: δῃᾶ, Ὀθβο]ά, ὦ (86 Ὀτίραῦ βροίϑ ἴῃ {16 

βίη οὗ ὑμεὶν β6ϑὴ δὲ ἀδυκίθῃ [[Ἀϊη5] πἰΐθ; 1 ὦ ἃ ἔγθοκ]οὰ βροῦ ἐλαΐ στόπθία ἴῃ 
[86 5Κ1η; Β6 8 οἰθδῃ. 

4Ὁ Απά [6 δῇ ὝὮΟΒΘ ἢδὶγ 18 [116 οἱ Ηἷβ μοδᾶ, ἢ ἐδ Ὀα]α -Ὦ υοὲ 8 Ὧ6 6]68Π. 
41 Απά Βο ἰμαὺ δαί ἢ18 μαὶν [8116 ὴ ΟἿ ἔγοτα 86 μετ οὗ ἷ8 βοδα ἱοπαγὰ .ἷ8 ἴβοθ, μθ 
42 ἐξ ἰοσοῃοβὰ ὑδ]α : ψοΐ 18 Ὦθ οἰθϑδῃ. Απά 1: ῃοσο Ὀ6 ἴη {80 θ41ἃ Βο6Δά, οὐ ρ8]α ἔἴοτο- 

684, ἃ ψ ϊΐθ το 418} βοσθ [9] 15 6107} βροῦ"]; 10 ὦ ἃ ἸΘΡΓΟΒΥ͂ ΒΡΓΌΠΡ ἃρ ἴῃ 18 041α 
43 Ἰιοδ, οΥ ἢἷβ Ῥ814 ἔοσϑῃοδα. ὙΤΏθη [86 ῥγὶοδὶ 88.841} Ἰοοὸκ ὑροὴ ἰὃ: δῃηά, Ὀθβο]ά, τῇ 

[86 τἰβίηρ οὗὨἨὁ ἐδ βοσὸ [βροιἡ] δ6 ψ 106 το ἀϊβἢ [ΕἸϊδύοηίηρ,} ἴῃ 818 θ414 Βοδά, οὐ ἴῃ 
44 Ἠἷβ μ414 ΤΟτοοδα, 88 [86 ἸΘΡΙΟΒΥ͂ ΔΡΡΘΑσοία ἴῃ δ6 βικίη οὗ [μ6 Β6βῇ ; Β6 1Β ἃ ἸΘργΟῦΒ 

ΤΉ8}, 6 18 ὉΠΟΙΘΔΠ : [86 ῥγιοδύ Β88}} ρσομοῦποθ ᾿ἷπὶ ὐΓΟΣΥ ἀμο ]θδη ; 18 τἰραο 
[5Ρ00}] ὦ ἴῃ ͵8 μοδά. 

46 Απα [86 ᾿ΘρΡ6Ὶ ἴῃ ποῖα {86 ρίαριο [8ροὐἱ] ὧν, 18. ο]οίμο8 8}}8}} 6 τοηΐ, δηα ἷβ 
βοδα θᾶσο, ἢ δηα 86 588}} ρυΐ ἃ οονδσίηρ ὉΡΟῺ ΑΪΒ ὈΡΡΟΙ 1ἰρ [818 του 3], δηα 588]} 

46 οΥγ, Τποϊθβη, ὑποΐθδῃ. ΑἸ} }9 ἀδγ8 σβογοίη {π6 ρίαρυο [Βροῦ"] δλαϊξ δ6 ἴῃ τα ἢΘ 
8Π4]] Ὀο ἀ6Η]6α : ἢθ ὦ Ἀποίθδῃ : ἢ6 888}} ἀπ6}} δομο [δραγίν]; πιίμουῦ [86 οϑιρ 
δέαϊί Ηἷβ Βα δέοι δ6. 

Ἐ.--ΕΡΒΟΘΥ ΙΝ ΟΙΟΟΤΗΙΝΟ ΑΝῸ ΓΤΕΒΑΤΗΕΒ. 

Οπαρῖαε ΧΙΠ. 47. 9. 

47 - ΤῊΘ ρατγπηθῃΐ αἶβὸ {πὶ [μ6 ρῥίαρτο [βροῦ"] οὗὨἉ ἸΘΡΙΟΘΥ͂ 18 'π, ιυλοίλον ἐξ δ6 ἃ πΟΟ]]Θη 
48 φαττηθηΐ, ΟΥἩ ἃ ᾿ἴπθη σατιηθηΐ; ὙΔΘΙΠΟΡ ΐ δὲ ἴῃ ἐμ6 ὙΔΓΡ, οὐ ποοῖῦ; οὗ ᾿ἴποη, οὐ οὗ 

1 Ὑας. 81. Το πιοδηΐηρ οὗ ὝΓ 7). «δίαοξ ἴα δι ὈΠ δμοὰ, ΤῊ ΤΧΧ,, γοϊοιυ, «δ Ἐβογοΐοσο ΟὨΪῪ Ὅ0 οοπαίἀογοᾶ 85 δῇ 
τ 

οτοοιδδέου οὗ ἴδο ἰοχέ, δυο απ ς ΠΥ, διὰ Ἐδὶ6 ἴο ζὉ]ονοὰ Ὁ κι μοσ, Ἐπ οδοῖ, Ἐ οἱϊ, ἈΓΟΣΡΏΥ δηὰ οἰβοτθ; ἰὲ 18, Βον- 
τ 

ουοτ, στισίδ᾽ πο ὈΥ ΠΟ οἴΘΤ δηοίθης νοζπίοη ΠΟΥ ὈΥ͂ ΔῊ ΜΏ., δηὰ το οὨδΔΏρο ἴῃ (86 ΤΙΧΧ. τουδὲ Ὀ6 οοῃδίἀογϑα 88 ΒΡ δὴ 
οὔοτγιὶ ἰο δνοίὰ ἃ ἀἰ δου γ. ἘοΙ] πὰ ΟἸδγὶς ὑγύροδϑθ, 88 ἃ 1688 ἰδϑι γα ἷο δἰτϑγωδίνθ, ἔλθ οἰ ααίοῃ οὗ [80 πορμέίνο Ῥασγίοὶο. 
ΤΏΙ ἰδ, ΠΟΉΘΥΘΓ, Ὠ0 Το8] ἀ  ΠσΌΪΥ ἰη {Π0 ἰοχὶ 88 ἱέ σἰδῃ δ. 8.60 Εχ' 

15 γος, 82, ΤΏο ϑδπι. 6 γο δου διἐ το 8 Δ), φοαϊϊ, ἴον "9 ϑροί. 

Ὁ Ψας. 80. Ρ113, ἃ ποτὰ ἀπ λέγ. δοοοτάϊης ἴο ὕοδομῃ. ἃ βδττωῖθθα οστιρείοῃ οὗ α τι εἰ} Οἷον ποῖ ἀρρϑασβ οἢ ἐδ 

δατῖκ βίη οἵ ἐδθ Ατγαῦδ, δῃῃὰ [8 86}} οδ ἱρὰ γ ἴδ ο 58 Π}8 ὩἸΆΣΩΘ. 
80 γογ. 40. ΠΡ, πιδϑιὶ ἢΘΓΘ ΡΡΘΓΙΘΏΙΛΥ ἴογ (δ9 δαοῖ οὗ ἔμο Ὠοδᾶ ἰπ οοὐἰγοϊδιηοι οι ἴο 3), ἔλε ὕΧγοπ', πΒΙΟΝ ΟὐσΌΓΒ 

ΟὨΪΥ Βατὸ (Ὀπί ἰϊ6 ἀοτὶ γδέῖνο, ΠΓ3., ἰφ δουχπιὰ νοσα. 42 δία, 45 δῃὰ δ), ΠᾺΡ, Βοπονον, 8 ΟἸΟΉ ΒοσΟ δα ἀποδα ἰῃ ξοποταὶ. 

ὥπρ. Ὁουΐξ, χίν. 1. 
γος. 45. Οοσρ. Τοχίυδὶ Νοίο δ οῃ Σ. 6. 

8᾽ Ὑο, 45. ὈΣ. ἸΤθοτο ἰδ ϑοσθο ἀουδέ δὲ ἴο ἐδο ἔσυϑ τηϑδηΐηα. Ιἱ ἴα ἰγαπο᾽ αἰοὰ ὑσαγὰ 5 ἴθ Α. Υ., 23 δ6πι. χίχ. 24 

(25), δῃᾷ βὸ Ταοχηὶ πὰ Οεϑομπίμπθ που]Ἱὰ τοιον 1ὲ Βοτα, πυμες Ὁγ 1.0 οἴοαγ. ΑἹ] {πὸ δῃποίθῃν υϑγαίοῃβ, ΒΟΊουοσ, ἰὴ θ- 
Ἰαΐο ἐξ οἴεβοῦ πεομέ οὐ ἐέρε, δὰ δ πογὰ οἴγιβοϊορί δι! δἰ στ γίης ὁεαγὰ (οΥ ταῖμοσ [1:16 ἀργομίέξηρ »ίαοε οΓ παὶγ) ου] ἃ ΘΒ. 
ΟΟΙ.Θ ἴ0 ΒΕΥΘ [16 0. 8ο ἰῃ ;806. {16 ἀἰ ογοηξ πογὰ ἔγοτῃ 18} 6 ἸΡ1.-πδεαγὰ οὔ νοσ. 29. 

1“ Ὑοτ. 46, "ΤΊΞ. ΤΏ αἴονο οἵ (86 Α. Υ͂. 'του]ὰ ογα πα ΠΥ Ὁ6 ἃ ξοοὰ Θποῦρ ἰσαποί δέου, Ὀπὲ ἰῈ ΠΔὉ]9 ἴο 6 τοϊδαῃἄδεν 
ττ 

εἰοοᾶ. Ἐδο ἸΘΡΟΥ 'ντἂὧἃδ ΒΙΣΩΡΙΥ ἴο ἄν 911 ἀροιὲ ἴγοσα ἴδιο οἴοδῃ ᾿τϑοὶ θα, να τοϊχὶ δηὰ ἀἱὰ 1ἷἰνὸ τι} ΟἿΟΣ ΘΡΟΣα, 

22 



106. ΓΕΥΙΤΙΟῦΞ. 

49 πΟΟ]]οὴ ; πμοίμον ἴῃ 8 ΒΕῖη, οὐ ἰὼ δηγίΐηρ' τηδᾶο οὗ βίη ; δπὰ 1 ἰμο ρῥίαρτο [8ρο}] 
Ὧ6 φστγθθη δα ΟΥ ΓΘ α 8} [ὙΘΓΥ͂ ΚΥΘΘΌ ΟΥ̓ ΥΘΙΥ͂ ΓΟ] ἴῃ (6 ρψασηλθηΐ, οΟὐὁἨ ἴῃ (86 βίη, 
οἰ ον ἴῃ (86 Τ57) ΟΥ̓ ἴῃ 189 ποοῖ, ΟΥ ῃ δηγίίηρ οὗ βκίπ ; 1 15 ἃ μίδρτο [βρο(] οὗ 

δ0 ἸΘΡΓΙΟΒΥ, δηἀ 8841} Ὀ6 βῃονοα υπΐο {π6 ῥὑχὶεϑί : διὰ {μὸ ῥσγίοδαί Ἐμα1 Ιοοκ ὕροι (ἢ9 
Ἰασυθ, δηά βυΐ ὕὑρ ἐξ ἐλαέ λαίλ, ὑμθ ρῥΙασυο [βροἱ,} δηα Ὀὲπα ρ΄ {μ6 βροῖ"] βόνϑῃ 

ἢ1 ἀδγβ: δῃά ἢ6 8881] Ἰοοῖς οἡ 89 ρῥίαρυθ [βροὐ}] οὰ. ὑπὸ βαυθηΐ ἀΔΥ : 1 86 ῥ]αριθ 
[8Ρο0[1] Ὀ6 Βρτοδὰ ἴπ (86 ρσαστηθηΐ, οἰ Ὁ ἴῃ (86 ὙΒΓΡ, ΟΥ ἴῃ ἐμ6 ποοῖ, ΟΥ ἴῃ ἃ βγη, 
ΟΥ̓ΪᾺ ΒΥ ΤΟΥ ὑμαῦ ἰβ τη346 οὗ δΒκίη ; (86 ρίαριυο [8ροἱ"] 8 ἃ ἔτοϊὩρ ἸΘΡΓΌΒΥ ; ἰδ ἡ 

δ2 ὑποϊθδη. Ηὸδ 888]] ὑμβογοίοσο Ὀυση {μαὶ ρψατταθηΐ, Ὑβ ΟΣ ὙΆΓΡ ΟΥ̓ ποοί, ἰῃ ποῦ ]αῃ 
ΟΥ̓ ἴῃ 11π6ῃ, ΟΥ δηγίμίηρ᾽ οὗ βκῖπ, Ὑ βογοίη {16 Ρίαξαο [ϑροῦ"} 8: ἴὺγ 10 ὧδ ἃ ἔγϑιίη 

δ8 ἸΘΡΓΙΟΒΥ͂ ; 1 884}1} δ6 Ὀυγηῦ ἰπ {86 ἔγο. Αμπὰ 1 δλ6 Ῥχιοδῦ 888}} Ἰοοῖζ, δῃά, θ68ο) 
{86 ρῥἰαρυθ [βροῦ Ἀ6 ποῦ Βργοδα ἴῃ (89 ραγιηθῃηΐ, οἰἕθοΣ ἴῃ [Π0 ΑΙΡ, ΟΥ̓ ἷπ {86 ποοῖ, 

δά οὗ ἴῃ δηγίμηρ οὗ βἰκῖη ; (86 ῃ {86 ῥγίοϑὺ 88}8}} οοτωπιδπα ἐμαὶ (Π6Υ τα8} ἐλδ ἑλέησ 
δῦ τΒΘΓΟΙἢ ἴΠ6 Ρ]ΑρΡῸΘ [βρο} ὧδ, δη ἃ ἢθ 584]} βΒαῦ [Ὀ]154] 10 ὉΡ βουθῃ ἀδΥ8 ΙΠΟΓΘ: δᾶ 

[86 ρτὶοβὺ 8881] Ἰοοῖς οὐ [86 ρίαρυο [βροὐ], αἴγου (πδὺ 10 18 τδβδμθά : δηά, ἀνρμῦν! 
[86 ρίαρυθ [8ρο}] Βανθ ποὺ οβαηῤοθα ἶμ οἷον, δὰ (89 ρίαρσαθ [8ρο[}] Ὀ6 ποὺ Βργοβδά; 
1 ὦ ἀποίοδῃ ; μου 88.410 Ὀυγη 10 1 (80 ἤγο; ἰδ ἐδ γοὺ ᾿ηπαγά, ευλοίλον 1 δὲ ὉδΙΘ 

δ6 πιβίη οὐ πιϊπουϊ. Ὁ Απα 17 {16 ῥτἱοϑί Ἰοοῖ, 8ηα, θθ8ο]α, (86 ρίαριιθ δὲ βουλονἝδέ 
ἀδτκ [86 βροιῦ' δ6 βομλοταὺ [Α]}16] δἴου [86 ψαβμίΐπρ οὗ ἴδ; [θὰ Π6 88}18}} σεπά ἐ 

δ7 ουὐ οὗ ὑπ ραγπιοηΐ, οὐ ουῦ οὗἉ [86 βἰκἶπ, οΥ οαΐ οὗὨ 86 ΤΑ͵Ρ, οὐ οὖ οὗ πο ποοῖ: δηά 
1 10 ἈΡΡΘΆΓ 8ι}}} ἰη {μ6 γαστηθηΐ, οἰ ὑμοῦ πῃ ὑῃ6 ΨΆΙΡ, ΟΥ ἱῃ [80 τοοῦ, ΟΥ ἴῃ δηγυ αὶ 
οὗ βκίη; 1ὑ ὦ 8 βργοδάϊηρ ρίασιιο [οηυϊξ ἃ απ ρίασιιθ]; ἴβου βι4]1} Ὀυχη ἐδδΐ τ μοτείη 

δ8 {80 ρίαρτο [βροι"] ὦ, τι ἢγθ. ἀ [Π6 ραγηηθηΐ, ΟἽ ΒΟΥ ὙἜΆΓΡ, ΟΥ ψοοῦ, ΟΥ̓ΜΠΔί- 
ΒοΘσοΓ (δίηρ οἵἉ βίη {2 δθ, τοὶ (μου Βμ8}0 τταβὰ, 1 [86 ρίαρσυο [Βροῖ"] ὈῸ ἀθραγίοα 
ἔγοια ἔμοιι, ἔθη 10 5}.4}} δ6 γαβμϑα (86 βοοοῃᾷὰ ἐΐπ|θ, δηα 5}4}} 6 οἰ θδῃ. 

ὅ8 ΤῊΪΒ δ {80 1Δν οὗ [6 ρῥ]αρὰθ [βροί}] οΥὗὨ ἸΘΡΙΌΘΥ ἴῃ ἃ ψαγιηηθηῦ οὗἁἨ πο ]] 6 ΟΥ Ἰἰποη, 
οἰὑμ6ν ἰπ [ῃ6 παΥΡ, οὐ ποοῖ, οὐ δυυίίπρ οὗ βἰκζίῃβ, ὕο Ῥσοποῦμοο 1Ὁ οἰθδῃ, ΟΥ̓ ἰο γῥτὺ- 
ΠΟΌΠΟΘ 16 ὑποϊθδῃ. 

Ο.--ΟἸ ΕΑ ΝΕΙ͂Ν ΑΝῸ ΒΕΒΤΟΒΑΤΊΟΝ ΟΥ Α ΙΕΡΕΒ. 

Οπάρτεε ΧΙ͂Υ. 1-32. ᾿ 

1.2 Ανν [86 ΤΟῈΡ βραῖ ὑπο Μόοβεβ, βαυίηρ, ΤΑ ΐβ 88} Ὀὸ {80 ἴδ οὗ (ὰθ 
8 ἸΟρῈΓ ἴῃ (86 ἀΑΔΥ οὗὨ [18 οἰδαπβίηρ: Ηδ 5881] Ὀ6 ὑστουρῃ υπίο (86 ῥγίδβδί: δπὰ 

{86 ῥγίοβϑὺ 888]] βο ἴοτί ουὖὐ οὗ [86 σδτρ; δηά {8 ρῥγίοδί 8811 Ἰοοῖ, δηᾶ, Ὀθβο]ά, ἐ 
4 [86 ρΙασιο [βροὔ΄] οἵ ἸΕΡΙΟΒΥ͂ Ὀ6 Παβ]ο ἴῃ ἐπ Ιϑρϑσ ; ἐβϑῃ 8811 τι ργίοδί οοτηπιδηά 

ἰο ἐδ Κοδ ἴογ εἷμα ἰμιδὐ 18 ἴο 08 οἸ]οδηβοά ὕνο ὈἰΓΒἮ αἰΐνο απα οἰοδη, δη ἃ σΟάδΥ ποο 
δ᾽ δηᾶ βολυϊθῦ, πα ἤγΒΒΟρ : δῃηὰ {86 ῥγίδί 5ἢ}4}} οοταιτηδπα ἐμαὶ ομθ οὗ [6 Ὀγὰβ δ 
6 ΚΙΠ6α ἴῃ 8ῃ ϑδυίβθῃ νϑϑβοὶ οὐδϑσ συπηϊηρ Πἰνἱηρ5] ταύου : 88 Του Ὁ (86 ᾿Ἰνίηρ ΟΠ, 

᾿Π ΒΘ Β88}} 8 1{, δῃᾷ (Π6 ὀϑάδσ ποοά, δῃὰ (86 βοδγὶϑί, δηὰ [80 ΒΎΒΒΟΡ, δῃα 88}8]] αἷρ 
ος ἔδοαι δπα [86 ᾿Ἰνίηρ ὈΙγὰ ἴῃ [86 Ὀ]οοά οὗ {86 Ὀἱνά ἐλαέ τσαῈ ΚΘ ονοῦ [88 Τυπηϊπης 
1 [Πἰνὶηρ᾽ 5] πψαῦοσ : δῃὰ ἢθ 8881} βρυῖῃκ]6 ἀροα ἷπι ὑμδὺ 15 ὅο Ὀ6 οἰαδηβοᾶ ἔγομι (δ 

ἸΘΡΓΟΒΥ͂ ΒοΥϑη ὑΐπλοθ, 8 8}}8}} Ῥσοποῦποθ ᾿ΐπι οἰθϑη, 8ῃα 8881] 16 ἐμ ἢ νη μἱμὰ 
8 Ἰοο86 1ηΐο ἐμ9 ὀρθῇ ἢ6]48. γπ 86 ἐμαί ἰβ ἴο Ὀ6 οἰδβδηβοὰ 88}8}} πϑββΒ [18 οἱοίβε, 

δπα βιδυῦθ οὔ 4}} Βἰβ Βαὶσ, διὰ ᾿ψϑβϑὰ [Ὀδ0 6] Αἰ πιβ6}} ἴῃ παίοσ, (μαῦ ἢΘ ἸΩΔΥ δὲ 

Ῥ ΨοΣ, 49. ῬᾺΡ.": ΤῈο τοὰπρ)] ] οδἰίοι οὗ [86 Ἰοϊξογα ἰηϊοηοίδοα [80 τηϑϑηΐη. ΟὐΔΡ. ποῖ 18 οἢ τοῦ. 10. ΠΛΟΊΘΊΝ, 

ἴοο, 86 ποὐϑα ΔΌΟΥΘ, ΤΌΔΥῪ ΒΘΙῸ τῆθδη αἰμον σέγν γοῶ, Οἵ, ΑΘ Ὀοΐοτοα͵, σί εμέ. ὙΆΟΙΟ ἰα δὸ ᾿ξεὶο πον] ϑᾶρμο δϑους ἰθ6 διο 
ἴπδὶ ποίτθπον οὗ ἔθ δ ὍΘ ΟΟΣ ΔΙΏΪΥ ἀδοἱϑὰ ἀροῦ ; Ὀπὲ δα ἰὼ μἰ8 880 τὸ μδυο ἴδ ἀΐαί πο γο (88 αἰδὸ ἴῃ χίν. 37), [8 βούῦω 
ΤΏΟΥΘ ΡΓΟΌΘΌΪο ἐδαὶ ἔτσο ἀϊδέϊηςς οοἴογα πσογὸ ἰηἰϑηὰ 

Ὁ Ὕοτ. δὅ. ΤΏ τοδτχίη οὗ [9 Α. Υ. σἶνοϑαδ 80 1{ἴϑγαὶ γτοηδοσγίηρ οὗἩ ἔμ9 Ὁ. δαϊά ἐπ δε Ἀδαὰ ἴλονοα 7, ΟΥ̓ ἐκ μοῦ μόσα; 
ἐλεγου, δ ἀμ οτΘ ὁδ ὕ9 πο ἀομδὲ ἐμπῇ ἐπ )089 ἀΥῸ ἕοσπιθ ευτσδινο  δρρ θὰ ἕο [δ οἷοί ΟΣ βίη ἕος [πὸ τὶς ττοδξ 
εαἰὰθ, 886 ἰπ 109 ἰοχῖ, 

5 ΟΗΔΡ. ΧΙΨΥ͂, Ὑοτ. 4. ὙΠὸ βαῖω. ΤΧΧ. δηὰ 5.γυ. βοζὸ τοϑὰ ἔδο γογὺ ἴπ {89 ῥ]αταῖ, οχργοβαίηβ τ89 ζυἹ ΔΠτοσπί οἵ (δ 
ΟΟΣΏΣΤΏΔΏ 

81: ψοτ, 4. ΤΏ τηδτρίη οἵ ἴδ Α. Υ, τοδάβ ἐραγγοιοα, ἴοσ πος ἔμοσῸ ϑοϑῖαδ (0 ῦθ Ὧ0 οἶος δας Βοτὶ (θη 80 γαὶς. ΤῊ 
Ἡϑῦ. ἄορα ποῖ ἀοδηο {πὸ Κί πὰ οἵ δ]τὰ αἱ 41}. 

358 Ὑοτ, δ. Βοίίοσ, ἐῤσίηρ τραίεν, ἘὩΠΟΣ [5 [86 οχϑοῖ τοῃάογίος οὗ [89 ἨΦΌ. Οτάϊ παν Νοένσ ἐραίεν 15 ἃ ὅστιτο ἴος ταυηίδς 
ψοαῖοῦ; αὶ ΠοΤὸ ἔπ Δὸν 8 οοῃαί πο ἴῃ ἃ γϑϑδϑοὶ, δηὰ μαὰ {Πογοίοτθ ΒίΡΙΥ Ὀόθη δ᾽] 6 ἔγοτι ἃ βργίηρ Οὐ τυθηΐηᾳ, δίσεδι. 

8 Ὑὸῖ. 6. ΠΝ. ΤῸ οομῥππηοξίοη τ ἰ οἷ βϑθσηθ ἰο Ὁ ποοάρὰ δὲ (μ9 ὑθαί ποίη οἵ [π19 τοτϑθ [8 δΌρΡ τὰ ἴῃ (80 βασι, κοὰ 

455, Ὑδοτο ἰκ ἡοί Πρ ἰπ Ηοῦ. δηδυγοτγίηρ ἴο [ἢ 9 αὐ 70» οἵὗἩ ἴπ6 Α. Υ͂. 
80 Ὑοτ. 8. ΥΠπ᾿ ἰδ ΔρΡΡιϊϑὰ ΟὨΪΥ ἐο [86 '᾿γδδμίυς οἵὗἨἍ ἐδιθ δβυτίδοο οἵ οδ)εοῖ ἩλΙΟΣ πδῦοσ ἩΠῚ Ὡοξ Ῥοποίγαιθ. Οὐμρ, ἱ. , 

“τ 

28; ἐσ. 14, αἰο, 115 8 ἀϊϊἴογοηϊ ποσὰ ἄοδὰ Ὁ 23 οἵ ἰδ ὑσουίουν οἶδαδο, ποῖ ἰ6 Ὡσοὰ οἵ 8 πιοτὸ ἰβοσοῦ ἢ ᾿τϑεμίως οἱ Λε 
“τ 

ν 
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ΟΙθδη : δῃὰ δον ὑμαὺ δ6 8881] οοῦγθ ἰῃῦο {86 σϑῃιρ, δῃα 8881} ἰϑύτῪ δοτοδα ουἱ οὗ 
ἢ158 ἰθῃηῦ βϑύθῃ (8Υ8. 

9 ΒΒυὶ ἰΐ 8841} Ὀ6 οὐ {89 βουθῃίῃ ἄδγ, [πὲ ἢ6 8}}8]} βῃανο 4}] ἷ8 μιαΐῖγ οὔ ἷ8. Ββοδὰ 
δηα 18 Ὀοατὰ δηά ἢ ΘυθΌγονα, Θύ ἢ 81]. αἷ8 μαὶν ΒΘ 8}}8}} βῃανο οὔ: δῃὰ ἢθ 5888]} 
ἐμοῦ ἢ15 οἰοίι68, 8180 86 8881} γδβὰ [Ὀδ.}} 6] 8 Ηθϑῃ ἴῃ πδίοσ, δπἃ ᾽6 88}8}} ὃ6 

688}. 
10 Απάοα {89 εἰρβίἢ ἀΔΥ͂ Β6 Β88}1 ἰδ Κο ὕττο Β6 ἰδ [ὑττὸ γοῦπρ' τϑηη8}] πιξπουΐ 

Ὀ] Οπα 5}, δμα ομθ οθ ἰδ οὗἉ (86 ἢγβὺ γϑᾶσ πιτποαΐ Ὀ]ΘταΪβῃ, δηὰ ἴἤγϑο (θη 6815 
οὗ ὅπο ἤουγ [07 ἃ τηρδαὶ οβοσίηρ [80 ΟὈ]αἰϊοη 5], πὶ] α τι} ο1]. δηα ὁη6 Ἰορ; οὗ οἰ]. 

11 Απά {86 ρυἱοεϑδὲ ἐμαὺ πιδ κοί λϊηι οἸδδη 888}} Ῥγοβεηΐ (86 τῆδ ἐμαὶ ἴθ ἰο Ὀ6 τιδαθ 
οἴοδη, δπα ὑμοβθθ ἐβίηρθ, Ὀοΐοτο [ῃ6 ΟῈΡ, αὐ ἰδ)60 ἄοον οὗ (86 ἱδοσγῃδο]θ οὗ {86 οοη- 

12 στορδίίοη : δηά {Π6 ῥγθδί 8}4}} ἰ8|κθ οὔθ δ ἰδιὰ [τη], δὰ ΟΥ̓͂Σ Ηἷπιὶ [ὉΓ 8 {γ68- 
Ῥ858 οβδυϊηρ, δηα {89 1ὺρ οὗ οἱ], δῃα τᾶγο ἵμθῖι [07 ἃ ψανὸ οἤδυίηρ Ὀοίοτο [80 ΓΟΒΡ: 

18 δηά πιο 5881] Β]ΑΥ 86 απ [τϑηγδ] ἰπ (86 Ρ]δοθ Ὑθοσο οἷ 884}} Κ1}} [μ6 βἰη οὔδι- 
ἱπρ' δῃᾷ {86 Ὀυγηὺ οἤδυίηρ, ἰῃ 0Π6 ὨΟΙΥ͂ ΡΪΔ06: [ὉΓ 88 [6 δβἷη οβδυϊπρ ὦ {86 ῥγοβί β, 

11 80 ἐδ ἰὴ 6 ἴτοβρδβθ οἴϊδσϊηρ : Ὁ 8 ταοϑῦ ΒΟΙΥ : δῃᾷ [86 ῥγίοδί 888}} ἰβίζο ϑοπιθ οὗ [89 
Ὀ]οοά οὗ ἐμ ἔγοβραββ οἥδυϊηρ, δβῃά 1:6 ῥυθϑὺ 88}} ραΐ ὦ ἀροὰ {86 {ἷἱρ οὗἉὨ {86 τίρμι 
ΘᾺ οὗ πὶ {π8. ἰβΒ ἴο Ὀ6 οἰοδηβοά, δη4 Ὡρομ {86 ἐμ υπιῦ οὗ 818 τρὐ ἢδπά, δπὰ Ὁροη 

15 (86 στοδὺ ἴοθϑ οὗ ΗΪβ στὶρεὺ ἴοοῦ : δηὰ {86 ῥγἱοβδί 88}8}} (8 κθ δοπιδ οὗ (δ ἰορ οὗ ο1], δηά 
16 Ῥοὺγ {2 ἰπῦο (86 ραΐτῃ οὗ μἷβ οστῃ Ἰοἷ Βαμα : δῃὰ (86 ῥγίοδί 8881] αἷρ ἀ18 στ ριὺ ἤπροῦ 

1η [86 οἱ! ἐμαὺ ὧδ ἴῃ ἢΪ8 Ἰοἣ ῃδηά, δηα 88}41}}] βρυίῃ κ]ο οὐ 86 οἷ] τῖῦ ἢ]8 ΠΡΌ βούθῃ 
17 πλοβ θοΐοτο ἴῃ9 [ζ0ΒὉ : δῃὰ οἵ (19 τοβὺ οὗ {86 ο1] ὑμαὺ ὦ ἴῃ Βἷβ ββῃα 8}}8]] [86 ργ]οϑὶ 

Ῥαΐ ἀρου {π6 ἂρ οὗἨ [86 σὶρ 687 οὗ εἰπα μὲ 18 ὕο Ὀ6 Ο]ΘδῃΒθ6ά, δὰ ὕροι ἔπ ἰπυταῦ 
οὗ Ηἱβ τσὶ μδηά, δα ὕροι [86 στοαί ἰοο οὗ ἰδ τἱρδὺ ἔοοί, Ὁροὴ ἐμ Ὀ]οοα δ οὗ ἐῃθ 

18 ἰγεβραβϑθ οβδυιηρ : δπα {Π6 τοιηηδηὺ Οὐ [86 οἱ! {μδὺ ἐδ πὶ {86 ῥτίοδί᾿ Β βδηα Π6 8881] 
, ῬΟῸΓ [ῥρὺ07] ἀροπ [Π6 μοδά οὗἉ ἴτα ἰπαὲ 18 ἰο Ὀ6 ΟἸ6ΔηΒ6α : δῃα {86 ῥὈγἹδϑί 888] πιαῖκο 

19 δῃ αἰομοιπθηῦ 0. Εἶτα Ὀοΐοτθ {89 10Ὲ 0. Απὰ [δ ῥτἱ᾽ οϑὺ 8881} οὔ (86 βίῃ: οὔδσίηρ, 
δα τᾶ Κο δὴ δίοῃποιμηθηῦ [ὉΓ ΐπα ὑμαὺ ἰΒ ἰο δ6 οἰοδηβοά ἴτοιαῃ ἢΪ8. ὉΠΟΙΘΒΏΠ6Β8; δα 

20 αὔἴοσπδαγα μο 888}} Κ1ι]1 (80 Ὀυγηΐ οὔδγίηρ: δηά (86 ῥγίοϑὶ 884}} οὔδσ. ὑπὸ Ὀυτγηΐ 
οἤδυῖηρ δηὰ {86 τηοδί οὔἴδσίηρ [οὈ] ἰ1ο πη] Ὄροη (δ δἰίδν 5 δα [86 ῥγίοϑί 88}8}} 
ΤΩΒΚΘ 80 δίοῃποχηρηΐ [Ὁ ἴση, απ 6 8584]} Ὀ6 ο]θδῃ, 

21 Αμά 6 δὲ ΡΟΟΥ, 8η4 οδηποῖΐ σοὺ 80 ταυοἢ : [6 ἢ ἢθ 888] ἰ8|Κθ ὁπ6 ἰδ [τ] 
ον ἃ ἴγεβραββ οἴδσιηρ ἴο δ πανοϑά, ἴο τῆδκο δὴ δἰοῃθιηθηῦ [Ὁ ἢ1πλ, δηὰ ὁπ ὑθῃίὰ 

22 468] οὗ πο ἤουγ τα ρ]οα πιὰ ΟἿ] [ῸΓ ἃ τηϑδΐ οδυϊηρ, δηὰ ἃ Ἰορ οὗ οἱ] ; δῃηᾶ το 
τυγι]9 ἀονο8, ΟΥ ὑνχ7ο γοι Πρ ΡΙΡΘΟΙΒ, ΒΟ ἢ 85 ΒΘ 18. 8016 ἴο μοῦ ; δῃηα (86 ὁῃθ 8.}8}} Ὀ6 

28 8 βἰη οἤδυϊηρ, δῃὰ [ῃ6 οΟἵδοῦ 8 δυγηὺ οἴδειηρσ. Απά ἢ6 5841} Ὀσίηρ θαι οἡ {Π0 
οἰσῃ ἢ ἀΑΥ͂ ἴον [0155] 18 ο]οδῃβίηρ πηΐο {16 ῥυτἱδβί, απο ὑπ ἀοοῦ οὗἉ (19 ἰβΌΘΓ 8010 

24 οὗ ἰμο οοπρτορδίίοι, Ὀοίογο {89 ΠΕΡ. Αὐτὰ. {86 ῥγιοϑὺ 888}] ἰδῖσθ {π6 ἰδαυιἢ [τη] 
οὗ [86 ἔσοθρβϑϑθ οἤδυϊηρ, δπὰ {δμ0 Ϊορ οὗ ο1], δα [μ6 ῥγίοβὶ 888}} σαν ἴῃθτὶ [Ὁ ἃ 

20 νᾶγοϑ οἤδυιηρ Ὀοίοσθ ἢ 6 ΤΟἘΡ : δηα 6 884}}] Κὶ]1 [86 Ἰατιῦ [ται] οὗἨ {86 ὕγεβρβϑβ8 
οὔἴδυίηρ, δῃά [μ6 ῥγίοδὶ 8}1}4}} ἰδ|κθ ϑοηι οὗἨ [86 ὈΪ]οοά οὗἁὨ 186 ἔγεβρϑεβ οἴἴδσίηρ, δηὰ 
Ῥυΐ ὠ ἀρου ἰδο ἐρ οὗ (δ χὶρῦ ΘΑΓ οὗ δἷπι ὑμδῦ ἰ8β ἰο Ρ6 οἰθδηβθά, δῃμὰ ὑροὴ ἰδ 

ἔαρ. ἸΈο θη ΑἸ} [5 ὉΏΔΌΪΟ ἴῃ 811 οδϑϑα ἴω ὑσόδβοσυο ἔδο ἀϊδη πο Σ ; Ὀὺὲ 18 ἐμβου]ᾶὰ Ὅ6 ἄοῃθ δὲ δισς δὲ Ῥοδεῖῦ]6, διὰ [ΔῈ ἰω 
ττ 

ΘΟ] ΘΟΕ ἰσαποϊδιθα δαίλε ἴπ [δ 9 Ὁ] ον Ὡς ΟΒοροΣ (ΧΥ. δ, 6, ἴ, 8, 10, 11, 13,18, 21, 22, 27) ἀπιὰ 61 ΘΟ ΟΣ. 

δι γογ, 10. Ὁ 539-27. 8οο Τοχίαλι Νοίθ δ οἱ 11, 10 ΤὨΘ ὃῴο ἰδ ποῖ ὁΧχϑοῖ οροοϊδοῦ ἐπ (9 Ηοῦ.; δαϊ ἴδ 6 βδαι. 

διὰ ΧΧ, οδὰ οὐ ἐλ ἈΤοί γοῦν, 85 ἴα ἔδιο ζο]ονίης οἴδαθθ, 
88 ὙοΥ, 10, Τοχίθδιὶ Νοίο 23 οἡ 1ϊ. 1. 

88 γον, 12. ΤΏο βδ). δὰ ΧΧ. μανὸ ἴπ|ὸ Ρ]ΏΓΔΙ. ῬΙΟΒΔΌΪΥ [9 εἴης. οὔ ἐἶτο ἩοΌ. [8 ποῖ ἱπίοηάϑα ἴο δυο ἔδο ὑσίϑεξ ἴοτ 
115 οτοίηυδῦνο, Ὀαἱ ἴο ὃὉ6 ᾿τπ ροσβοπδὶ. 

8ὲ 7ατ, 18. Οὴ9 ἈΙ͂Ξ., πο δα, ΟΧΧ, δηᾶ Ὑιυκ. σΌΡΡΙΥ [06 ρμασίϊοο οἵ οογῃρδσίϑου, 3. 

86 οι, 11. Τπὸ ΜΒ5., [0 ΧΧ. δηὰ ὙΌ]α. μετο τοδά, ας πο Ἠδδ. ἰπ τον. 93, βροὴ ἐδ »ίαοο ο7 ἐλε δΙροά. 
88 ὲο; 18, Τοτ ἸΌΌΞ Ἐχγοο ΜΆ. δοὰ ἐδο Βγσ. σοδά 13. 17 9, 86 ἴῃ γτοσ. 16, Οὐ 18 Ὧδ0 οὗ 3, Βονγονοσ, 866 ΒαοΓαῖ, 

1ωΣ. -Ῥ, 8, δ. γ. Θοροῖ. Ιαα. Α. 3. 
4: ὝοΥ, 18, 3) 16 θοϊίον ἐταπιδίαὐδὰ ρικῶ, ῬΟΤ δδ τοῦτο δξυθθδθϊο ἴο ἔδιο ταϑδηΐης οἵ [9 πογὰ {66}, απνιὰ Ὀϑόβαθο ἴδ οἱ! 

τοζοδ της ἴπ [ἢ οἷ Βδη ἃ οου]Ἱὰ ΒΑΙΑ͂Υ δυ Π[ὸθ ἴοτ ρομγίησ. 
38 ὍΣ, 20. ΤΊ Βαπι. δηὰ ΤΥ Χ, δἀα δείοτο (δὲ Τοτὰ, 
8 Ὑογ. 23. ΤῊ ργϑροαϊοη [δ βϑγθ δὸ 1 Ὁ]9 ἴο ὕὈθ ταϊδαπδοτείοοα ἔπδὲ [ἐ [6 Ὀσείον ἴο ομβδηρο ἰΉ, Τὶ Ἦπ5 ΤΡίΘΓΘΠΟΘ ἴο 189 

οἰκ δ ἢ δῇ ἘΟΡΟΒΙΟΝ ἴοτ ἰδ οἰοδηδίηρ; (85 ἔμο Ὸ}..), Ὠοΐ ἴο ἴῃ πδοζίβοοδ ζὸῦ μἷ8 οἱἰοδῃδίως (88 ἔμο 1χ Χ). 80 Ουθάοδ δῃά 
ΒΟΟΓΌΓΟΥ γον, 10 ἴ9 αἰδῆς} γ ἄοοδα Ὠοΐ οσσου. 

Ν 



108 ΤΕΥΙΤΊΟΥΒ." 

260 {δυπῦ οὗἉ ἷ8 τρϑῦ Βαπά, δα ἀροὴ (μ6 στοδὺ ἴοο οὗ δἷβ στὶρῃὺ ἴοοί : δῃα {86 ῥγίοδέ 
27 58}}8}} ροῦγ οὗἁἨ {86 οἱ] ἰῃΐο {86 ρΡ8]πὶ οὗ ἷ8 ον Ἰεῖ Βαμα: δπὰ {μ6 ῥγίοϑὺ 8848]} 

ΒΡΓΙΏΚ]6 πὶ ᾿ἷ8 τρηῦ ΒΩΡῸΓ δϑοπιθ οὗ 186 ΟἹ] ὑΒαὺ ἐδ ἴῃ δὶβ Ἰοἷ Βαηά βουθπ ἔσηθθ 
28 Ὀοΐογθ [80 ΠΟΕΡ: δῃὰ {86 ῥγίοϑί 884}} ραυΐ οὗἨ [89 01] (Βαὺ ἐδ ἱἰπ Βἷβ Βαπᾶὰ ὕροι {δ9 

ἘΡ οὗ86 τῖρδῦ οὰγ οὗ μἰπὰ ἐμαὶ ἷἰβ ἴο 06 οἰδδηβοά, δῃὰ ὑροὴ {π6 ἐυπιῦ οὗἁ Β15 τὶσῃξ 
Β8ηά, δῃά ὑροι {86 στοϑὶ ἴοϑ οὗ μ18 τὶρεὺ 1οοῦ, ἀροὴ (88 ρΡἷδοθ οὗ (86 Ὀ]οοα οὗ ἐδ9 

29 ἔγεβρϑβ88 οἤδυίηρ: βηά [ῃ6 τοδὶ οὔδὶ {86 01] ἔμιαῦ ἐθ ἴῃ [86 Ὀγθδῦ Β βδῃὰ μ 888}} ρμυΐ 
ὉΡοη ἢ 6 Βοδά οὗ δῖπι {μδύ 5 ἴο 6 οἰ βῃβθά, ἴο τα ῖκθ 88 δἱοῃηθιμθηΐ [07 κἷπὶ Ὀδίοσθ 

80 80 ΤΖῸΕν. Αμά ἢ β.)8}} οϑδσ {πΠ6 ομϑ οὗ {86 ὑυτί]9 ἀονθ68, οὐ οὗ {89 γουῃρ' Ρ'ρθοῃβ, 
81 βοι 88 Β8 οδῃ γαῖ; δυδ)ν ΒΟ 88 ΒΘ 18 8016 ἴο χοῦ, (ῃ9 ὁπ [07 ἃ βίη οβδγϊηρ, διὰ 

[86 οἴμεῦ ἴοὼγ ἃ Ὀυτηὶ οβδυίηρ, τι} {86 ταδὶ ΟἨδτηρ : δηα ἴδ6 ῥχίθϑί 8}}8}} τῶδκϑθ 
8 δίομποιηθηΐ [Ὁ δἷπὶ (μδὺ ἰ8 ἰο Ὀ6 οἸοδηβοα Ὀθίοτο ἰδ9 [.0ΒὉ. 

82 ἘΤΗΐδ ὦ (6 ἰὰν οὐ λίην ἴῃ ὑοῦ ἐδ {80 ρίαρσυθ [8ρο(}}] οΥὗἁὨ ἸΟΡΓΌΒΥ, ΜΒΟΘΘ Βαπᾶ ἰβ 
ποῦ 8016 ἴο γχοὺ ἐδλαέ υυλιοῖ, ροτίαϊποίς, ὕο ἈΪΒ οἸδῃβιηρ. 

᾿ ὩὉ.--ΕΡΒΟΒΥ ΙΝ Α ΒΟΥ͂ΞΕ. 

Ομάρτεμ ΧΙ͂Ρ. 88.--08. 

89, 84 Απάὰ {80 ΤῸΒΡ βρδᾶῖο υηΐο Μίοβοβ δῃὰ ὑπο ἄδγοῃ, βαυίηρ,  Βθη γὸ Ὀ6 σουθ 
ἰἸηΐο {86 ἰδΔηὰ οὗ βῃδβϑῃ, Ὑῖ ἢ 1 σῖγα ὕο γοι [ὉΓ ἃ ροββοββίοῃ, δπὰ 1 ρυύ [86 ρίαρτιθ 

δῦ [δβροἱ"] οὗ ἸΕΡΓΟΞΥ͂ ἰῃ 8 ᾿ουβθο οὗἉ [86 ἰαπᾶ οὗἁ γοὰγ ροβϑϑββίοῃ ; δῃὰ 86 ἰδδὺ οπὐπϑίμ 
186 Πουβθ 8181] οοπιθ δηά {611 ὑπ ῥγίοϑδί, βαυιηρ, [0 βϑοιῃϑί ἴο τηθ ἔλογε ἰ8 85 1 ὙΤΟΓΘ 

86 8 ρίασυσ [βροὐ] ἴῃ [86 Ὠοῦδο : {πθὴ {86 ρῥχὶθδί 86.4}} οοταμηδηά ἐμδὺ (ΠΟΥ͂ ΟΡ Υ͂ (89 
Βουδο, Ὀοίογο {86 ῥτίθβὶ ρὸ ἑπίο ἐξ ἴο 866 [89 ρίαρυθ [βροι}], {μαὲ 811 μα ὦ ἴῃ [89 
Βουβθ Ὀ6 ποῖ 846 Ὁποΐθϑῃ : δηα δῆθγπδσζα [86 ῥγίοβί 8881} ρὸ ἴῃ ἰο 8060 {8:8 Ὠουδ6 : 

87 8ΔΠα ἢ6 888} ]οο]Κς οῃ ἰδ ρῥίαριδ [βροῖ!], πὰ, θ6ο]ά, ὑΓ [86 ρίαρτο [8ροῦ}] δὲ 'π {86 
Μ8118 Οὗ (86 ουβο τΠῚ ΒΟΙΙΟῪ Βύχϑικοβ,᾽ σγθθη βῃ ΟΥἩ το ἀἸ8Βῃ [ὙΘΥΥ͂ ΖΤΘΘη ΟΥ̓ ΨΟΤΥ͂ 

88 τοὰ "1, σαὶ οὶ ἴῃ εἰρῃῦ ατό Ἰοτοῦ [μ8ῃ (ἢ6 Μ71Ὰ}}; ἐμϑὴ ἔπ ργίοδὶ βμ!8 ἢ} ρὸ ουἱ οὗ ἐ9 
89 δοῦϑθ ἴο {88 ἀοονΡ οὗ {86 Βουδβθ, δῃα βδπεέ ἂρ [6 οῦ89 βεύϑῃ ἀδγϑβ: δηά [80 ργϊὶοβὲ 

Β..81] οοτὴθ αρβίη {16 βαυθηί ΟἀΔΥ͂, δηὰ 88}4}} Ἰοοῖ : δῃηά, θθβο]ά, ἐΓ [6 ρῥἰαραθ[8ροι}]} 
40 6 βργοϑϑα ἴῃ ἰδ ν718118 οὐ {6 Βουθθ; (ῃθπῃ {μ6 ῥγὶοδὺ Β841}1 οοιητηδηά ἰδδὺ {ΒΥ ἰδ Κ6 

ΒΌΓΑΥ {Π6 ΒΙΟΠΘΒ 'η ΜὨΙΟΩ {86 ρίδραο [Βροὐ] ὦ, δηἀά {που 888}} οαϑὲ ἔθη ἰπίο 88. 
41 ὉΔΟΪΘΔη ΗοΪδοθ πὶ μουΐ [86 ΟἸΓΥ :- δῃα ἢ 65 5181] οαυβο 86 μοῦδθ ἴο 6 βογηρεᾶ ὙἘ πὶ 

τουῃά δρουΐ, δηα {ΠΟΥ 8841] ροὺυγ οὐυἱ {86 ἀυδί ὑμδῦ ἐῃ6Υ βοσδρο οδ σιπουΐ ἰλ6 οἰ 
42 Ἰἰηΐο 8η μοίθδῃ ρ]806: δηα {6 Υ 8}8}} ἴδ κθ Οἴ6ὺ βίοῃμοϑ, δηὰ ρυΐ ἕλδηι ἴῃ (86 Ρ]866 

οὗ [80 ϑίοῃββ ; δῃα μοῦ 8}}8}} ἰβδκθ οὔδμοῦ τηοσίδσ, δῃαὰ 8881} μ] ἰβίοσς {86 Βοῦβαϑ. 
43 Απά 1 1Π6 ρῥΙαριο [Βροὐ᾽] οοπιθ αρϑίη, δ ἃ Ὀγολὶς ουὖὐ ἴῃ {86 Ὠουδο, δου {μαι 6" 

Βα ἐβίκθῃ δΎΔΥ (ἢ6 βίο 68, δηὰ δέ Β6 δίῃ βοσαροὰ {πῃ6 βουβθ, δῃὰ δῆδν 11 18 
44 γ]αἰδίογοα ; ἐμθη (86 ῥγιοδὺ 88}}} οοΐὴθ δῃηὰ ]οοῖζ, δῃὰ, Ὀϑμο]ᾶ, ὑ (86 Ρίαρὺθ [3Ρο1}} 
4δ [ὸ ΒΡΓΟΔα ἴῃ (86 Βουβθ, ἰζ 9 ἃ ἔγοίηρ ἸΟΡΙΌΒΥ ἴπ ἔμ6 Βουκβο: ἰδ ὧδ ὑποίθδηῃ. Απα 

65 8ῃ8}} Ὀσοδὶ ἄοπτῃ [86 Πουβο, {86 Βίοῃοβ οὗ 1, δηὰ ἰδ6 ἔπηθοσ ἐμογοοῖ, δηὰ 84}} 
{86 ταοσίδν οὗ λ6 βουβο; δῃα μι" 8.18] ΟΔΥΤΎ ἕλοπι ἔοι ουὐ οὗ (86 ΟἸΕΥ ἱπίο δὰ 

46 τπποϊοδῃ ρ]806. ΜοσΘΟΥΟΡ δ6 ὑμαῇ ροοία ἰηΐο [86 Βουδ6 811 [6 τ Ὦ116 ἐδδῦ 10 15 Βυς 
47 Ὃρ 8118}] Ὀ6 ὑποΐθδη 0Ππ0}]} (ἢ θσθῦ. Απῃά δ6 {παῖ ]1οἴἢ ἴῃ (89 ΒοιΒθ 8881} σδϑ 15 

οἸοί 68; δῃηά ἢ {μδὶ οαίοί ἴῃ [86 Ὠοιιδ 888}] ΑΒ Ηἷβ οἱ οί 65."Ὁ ] 
48 Απὰ 3 1Π6 ῥγοβῦ 88}8}} οοζῃθ ἷπ, δηὰ Ἰοοῖκ μροη {ξ, δπά, Ὀθθο]ᾶ, [86 ῥίαστο [8ροι}] 

δίῃ ποὺ βργοδά ἴῃ {86 δουβο, δου ἐμ6 βουβὸ 1788 Ρ] αἰβίοσοα : ὑμβοὴ (86 ρῥγίεδὶ 5881} 
49 Ῥχοῃοῦῃοο ἴδ ΒουδΒ6 οἰθδη, θθοδυβο [86 ρ]αριο [8ρο}] 18 Βθβ] θὰ, Απὰ Βοὸ 5888]}} ἰδ |κθ 
δ0 ἴο οἴοδῃῆβο 86 Βουβο ἔτο Ὀἰγάβ, δηα Ἢ ἈᾺ ψοοα, δηα βοδυ]οί, δηἀ ἈγΒΒΟῸΡ: δῃᾷ Β6 

4Φ0 γον. 36, [238 Ἡ3-ν, δ ἀχρτζοδαείοῃ πηδοτοίοοῦ ὉΥ Ἠουϊξεπε 0 πιοδὴ πὶ ὁὴο Ὁστίοσὶ δμουἹὰ ὕῬοτ ἰπῦῶο ἔδιο 

Βδηά οἵ ποῖον; [ἢ 8689 ρίνϑῃ ἴπ ἐδο Α. Υ͂. ζ0]Ἠὁνης ἴμο Ψαῖκς. 16, Βουγονοῦ, ἀου Ὀ1}688 οοττοοῖ, 

Ὁ γος. 29. 180 βδτα. μοῖὸ γύθγϑοβ ἐζ9 Τμβηρο οἵἁ γοδάϊηρ ἴῃ τοῦ. 18, δῃὰ μδ8 3 ἴογ 12. 

4“ ον, 86. ΠΡ }ῦ, ἃ ποσζὰ ἀπ. λέγ., "πὶ 115 τοεδηίης δυδιοίο: ἢ} Μ)Ὃ}} δβοογίαϊποά. Τμο Α. Υ͂. ζυ]Ἰοπθ (δ ΤΥ χ, 

ΟΔ]Δ. δηὰ Ὑυ]Ἱς., δια [16 βαῖῃθ ϑοῦιϑυ ἴδ αἴτοη ὉῪ Ἀοδοητι,, Επθτδὲ δὰ Οοδου, ἐπουσὴ ὉΥ 660} ὙΠῸ α αἰ δοτοιπὶ οἰγιοοϊοσγ. 
48 ον. 87. 8.0 Νοῦοο 18 οῃ χὶ!]. 19, αῃὰ ῬἩ οἢ τοσ. 49. 
4 Ψον. 41. ΑἥἹ] ἐδ δπαίοηξ τογβίομα Ἄὅχοορὶ [Π6 ΤΑ. ςὔδηρθ ἢ οδυδδεϊνο ἴοόσιῃ οὗ ἔδὸ τογὺ ἴὸ [89 μίυταϊ, δα ἴδο ἔοξῖον- 

ἴπᾳ νογῦὺ ἰδ ρίυται. Αἶδοὸ ἐπ υοσα. 42, 43, 46, 49, (ΠΟῪ Βατὸ (Π6 Ρ]ύτα. ; 

ὦ γο:. 41. ΤΙι9 ΣΧ Χ, Ὠετο δά άδ, πιμαὶ ἰ6 οἵ οΘοῦτϑο το ρ]]θὰ, απὰ ὃφ ὠρβοίϑαν πε ἰλς σνεν. 



ΟΠἸΑΡ. ΧΙΠ, 1--ΣΊΥ. 67. 109 

51 5881} Κὶ Σ (86 ὁπ6 οὔ Ὀἰγάϑ ἰῇ δὴ θαυ Β ἢ Ὑ6886] ΟΥ̓ΘΡ ΤΌΠΗΪηρ Μδίοῦ : δηα 6 8ἢ}}8]} 
ἰδ|κο ἴ86 οϑάδὺ ποοῦ, δῃα [86 ἔγεβορ, δηα {Π6 Βοδυϊοῖ, απὰ (86 ᾿ἰνίηρ Ὀἰγά, ἀπά ἀϊρ 
1Βοιχ ἴῃ {86 Ὀ]οοά οὗἉἨ [δ9 δ]αίη διά δὴ“ 1ῃ (86 τυπηΐηρ [ΠἸν]ηρ᾽5] ταίου, δα βρυίη- 

δ2 ΚΙο (ῃ6 Βοιδο βούϑῃ {ἰπ|68 : 8: ἢΘ 8Π4]] οἰθϑηῆϑο (86 Βουβθ ψιἢ {86 Ὀ]οοά οὗἉ {86 ὑἱτά, 
δηα σψῖτἢ [86 τυπηΐηρ [1Ἰγ]ηρ5] πίον, δηα τ] δ6 ᾿ἡνίηρ Ὀϊγά, δὰ πιὰ 86 οοάδῦ 

δὃ ποοά, δηα ψι} [86 ΠΥΒΒΟΡ, δπὰ τ ἢ {Π|6 ΒοΔυ] οὐ : Ὀὰῦ ὨΘ 5814]] Ἰοῦ ρὸ {86 ᾿ἰνίηρ οἱτά 
ἀνε ν ων ἜΝΙ ἰηΐο {86 ΟΡοὴ 6145, Δῃα τηδῖζο δὴ δίοποιῃιθηῦ [ὉΣ [86 Βοιβο: δῃὰ ἱΐ 
Β οἰθϑῃ. 

ἙἘ. --ΟΟΝΟΘΙΌΞΒΙΟΝ. 

ΒΑ». ΧΙ͂Ψ. δ4-δ7. 

δ4, δῦ ΤῊΪΒ ἡ (ῃ6 Δ} [ῸΓ 811] τηδῆηοῦ οὗ ρίαραο [βροὐ] οὗὨ ἸΘΡΙΟΒΥ͂, δη ἃ 8081}, δῃαὰ ἴῸΓ 
56 {6 ἸΕΡΙΟΒΥ οὗἉ 8 ρατιτηθηΐ, δηα οἵ ἃ Βοιδθ, δῃα ὉΓ 8 συἱβίηρ, δῃὰ ἴῸὉ ἃ Βοδ, δὰ [Ὁ ἃ 
δ7 ὈτΙρ ῦ βροῦ : ἰο ὕβδοιλ ν θη τ ὦ ὑποϊθδῃ, δηὰ τ βθὴ ἐς 8 οἰδδῃ: {18 ἐδ 86 ἰὰτν οὗ 

ἸΘΡΓΙΌΒΥ. 

44 Ὑοτ. δ1. Το ΠΧ Χ. [65 ἀΐρ ὥνσνιε ἕν θνε δἱοοὰ ο7 (λὲ δίνὰ (ναὶ λαδ δέει πἰπεὰ οὐαν ὅλε Ἰένίπρ τοαίον, Δηὰἃ [816 16 ἀοπ (1688 
ἴδιο θ0.)90 οἵ ἴδιο ἰοχέ. 

ἘΧΈΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝΌ ΟΒΙΤΙΟΑΙ 

Α. Τὴο Εχϑιϊηδίϊοι βηᾶ 108 τ βου. 
Το ἱπάϊσαίίομϑ οὗ {μ6 ἀΐβθβϑο. Ὑοτγϑ. 1-8. 
Ψεν. 1. ΤῊῖα οοπιμαϊοαϊΐοη 186 δἀἀγοββοά ἰο 

Μοβοδ δηγῇὴ ϑγοῦ σοη]οϊη Υ Ὀθοδυδβο ἐΐ ΓοαυΐΓ68 
ὀχϑιιϊηδίΐϊοηϑ δηὰ ἀοἰογχηϊμδίίομϑ ϑηἰγαβίθα ἰο [Β6 
ΡῬτὶ 5.8. 

γοτβ. 2.-.-8. Το ἔτϑὶ 6889, οὗ Βγπιρίουι!β {Π|κ6 1600- 
ΤΟΒΥ. ο;. 2. Μῖ8ῃ ἰβ οὕ οοῦγβο υ86α ζ,ΘΠΘΥΙΟΔΙΪΥ͂ 
7οτ᾽ ἃ ῬΘΥΒΟῺ οὗ οἱΐμοῦ 806χ. ΝῸ βίγοβϑϑθ ἰ8 ἰὸ Ὁθ 
δὰ Ὄροη ἰλ9 ἴδοί ἐμαὶ (6 οχργοβδίοῃ βιεΐπ οὗ 
165 ΘΒ} ἴδ Τουπμὰ ΟὨΪΥ πη {πἰ8 Θυδρίθν ; ἴοτ {{|6 
τοτὰ Β]εΐ ἢ ΟσσΌγΒ ὮΘΥΘ ΠΟΔΥΪ 88 ΟἾἾΘΗ 88 ᾿ῃ δἷΪ 
ἐμ τϑϑβὶ οὔ (86 βονγίρίαγο ρυὺ ἰοχοίμ ον, δηαὰ ὙϑυΥ 
δἰ τὺ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏΒ ἀο ΟὐΟΌ Ὁ ΟἸΒΟΉΎΒΘΓΟ, 6. σ. ἔχ. 
χχχὶν. 29, 80, 86, “ἐπ εἰκίη οὗ ἷ8 ἴδοα,᾽᾽ δὰ 
ἐμ βἰκῖ ἃ 18 οι ΒροΚϑῃ οὗ 88 οουδγίηρ ἰδ 688, 
4. σ. Ἑτοκ. χχαχνὶϊ. 6, 8, εἰ6.---Α, τί, ἃ ΒΟοΘΌ, 
ΟΥ ἃ Ὀτίαϊ βροῖ, δτὸ ἀἰδογοηΐ ἰηα δαί ο.8 οἴ 
ἐποῖρίθηὶ ἸΕΡΓΟΒΥ ; (86 αἶβθα8θ 1.861 ὙᾺΘ ΤΏΟΥΘ 
ἀθορὶν βϑδϑιθά, Ὀὰΐ ἴὸ Ὀοϊγαγοα ἰἰβο]ζ, 858 ᾿ξ ἀ068 
8.11}, ὉΥ (π680 πηλτῖβ. ΤῸ ᾿αϑὺ {πὸ ἰθΓ}8 8ΓΘ 
ΟὨΪΥ δορὰ ἱπ οοπηθοίΐοη πῖϊ ἐΐἷθ αἴ8θ886, δῃὰ 
11:ὸ ὅτδί 18 ΟὨΪΥ ΘἸΒΟΎΒΟΥΘ υδοὰ ρυτγαίνον οὗ 
αἰ χηῖϊγ ΟΥ ΟΣΟΘΙ ΘΟ. “16 δῖὴθ ἸΘΡΙΟΒΥ͂ 
ΓΡῸΣ 16 ἀονὶνϑα ἔγουσι ΣΝ -ΞΞ ἐο δίγί κε ἄοιοη, ἰο 

τ 

δἰγίζο ἰο (δε στουπᾶ : ἰδ 6 ἴορον 18 Ὦθ τὸ Β88 ὈΘΘῺ 
διηϊϊέθη Ὁ Οοἀ.᾽"" δχζο. Εον ἰδ9 Θχδπιϊηδίΐοη 
οὔ 8 ἸΘΡ6 Ὁ ο.6 οὗ 6 οΥ̓ἀἸΠΑΡΥῪ ῥυὶθδίϑ νγἃ9 8υΐ- 
δοϊοιηὺ 88 γ70}} 85 {89 ἰχἢ -ρυϊοϑὺ ; (80 Τα] 818 
δεδοτί ὑΠαἱ ρυὶοδὶβ ἀοαυγοὰ ὈΥ Ῥῃγβῖ08] ἱταροῦ- 
Ἰοοιίου ἔγουι τοἰἸϑέοτίης αἱ μη 9 δ᾽ δῦ τοτὸ 6Ο0π)- 
Ῥοίεπί ἰο {Π6 Θχδπιϊῃδίϊοη οὗ ἴθρθγβ. ΤῈ ῥτίθϑίβ 
ὝΘΓΘ ΟΧΡΘΟΟΙίοά, ἱζ οοσαϑίου τοαυΐϊγοα, (9 σοηθα]. 
τὶὶ οχροσίβ, Ὀὰΐ {86 [ΟΓΙΩΔ] ΒομίΘη06 τοβίϑα ΠῈ 
ἴδποπι Δ] ἢ 6. 

γον. 8. ΤΉΘδΒΘ τοϑυκδ, ΒΟΎΘΥΘΥ, τοὶ χη οσἰϑὶ 
ϊμοῦϊ Βαυΐηρ Ὀθθη σδυθοα ὈΥ ἸΘΡΓΟΒΥ. το 
αἰἱδιϊη συ ϑηΐης, σδαγδοίονίβιϊσβ 8.0 ΠΟῪ τηθη- 
ἐἰοποά, δηὰ ἢ ὈοΐΒ {686 σοησυγγοᾶ, ἔποτο οουϊὰ 
ὯΘ 80 ἀουδι δρουΐὶ (80 6856--ἴ}) 9 Ὀγὶοδὲ ᾿γ88 δἱ 
οη69 ἰο ΡεοουΠο086 Βὲμλ ΠΠΟ]ΘΘΩ ; (8) ἱ [86 
Βαὶν στοπίος ὑροὴ 86 βροὶ δὰ ἰυγηθα πβἰϊθ. 
ΤῊ Βδὶν οὔ (ὴ0 Ιϑγδοὶ 689 τδβ ΠΟΡΙΔΠΥ ὈἸδοῖς ; 
16 1 δαὰ τὰὐσηθᾶ υυλϊΐθ ὑἀροὴ ἰμὸ βροί ἰΐ ὉθΘ- 
ἐγαγϑὰ ἃ οδυ8θ δὲ ποσὶς Ὀθηθδι ἢ; (6 Βυγίαοθ οὗ 

(860 δκίη. (Ὁ) ΙΥΓ (89 βροὲ νῶϑ ἰπ ΔΡρΘαγδΠ69 
ἅἄσθϑροσ ἴδει [88 πε. “1686 Β΄ 8 81 σΧ8- 
οορηϊσοα ὈΥ͂ πιοάθγῃ ΟὈΒΘΥΥΘΥΒ (4. 5. Η6:5]67) ; 
δα διυοης ἐδ 9 ΑΥ̓ΔΌΒ ἸΘΡΓΟΒΥ ἰθ Γεζαγάθά 88 ου- 
ΓΔῸΪΘ ἱΥ (9 μαὶν γϑοιηδὶ ἢ Ὀϊαοὶς ἀρο ἰδ 6 γι ϊῖθ 
Βροίδ, Ὀυΐ ποῦν] 17 ἐλ ὈδοΟπλ65 Ἡγ8 1 18} ἢ 60- 
ον." οὶ]. Δυάριλοηΐ νγαὰβ οὗὨ δοῦΓΒ0 γεααϊτοα ἴῃ 
μο ΔρΡρΙ]ϊσδίϊοι οὗ (μ6 δοοοῃὰ ἰθϑὶ ; Ὀυἱΐ 1{ 86 'η- 
ἀϊοαιϊομϑ ΓΘ ΟἷΘΆΡ, [06 Θ.890 νγὰ8 ἀροϊάἀοὰ, δὰ 
1η0 ἀυν οὗ 119 ρῥγίοδβί ψὰϑ (0 ἀθοΐδῦθ (0 οχὶϑύ- 
ἴῃς σοῦ. ᾿ ὶ 

γοτβ. 4-8. Τ16 ἀοίοτ δου οὗ ὁ1868 ἴῃ τ ἰσἢ 
{π6 ἱπάϊοαιί 8 δγὸ ποί ἀθοϊβῖνθ. ΕἸγϑὶ, γϑγβ. 4- 
6, (90 6889 ἴῃ ὙΔοὰ (6 Βυδρίοΐοη οὗὅἁ ᾿θΡυΟΒΥ͂ 
Βῃουϊὰ Ῥσγοόοῦθ υπίουπάοά, [ἢ 0 Γ0 ΓΘ 88ρὶ- 
οἴουϑ Ἰοοϊκϊηρ; βροίβ, Ὀυΐ γοί {Π6} δρροαγϑὰ οἢ 
οχδιηϊηδίϊΐου ἴοὸ ΌὉΘ ΤΩΘΓΘΙΥ͂ Βα ροτἤοΐδὶ, δηἀ (δ 69 
γγ788 50 ΘΟ δησο ἴῃ (86 ΟΟἿΟΥ οὗ (Π9 δδαὶν στονίης 
ἴῃ ὑμότα, οὐ μον οὗ ὑτνο ὑπίηρ8 τσ ῦ 0 ῬΟΒΒΙΌΪΟ: 
[89 δροὶβ ταϊσεὺ Ὀο (6 οἴἶΨοοῦ οὗ ἔγὰθ ᾿ΘΡΤΟΒΥ ποὺ 
γοί βυδποίοηι Υ ἀογοϊοροὰ ἰο σὶνο ἀθοϊδίνο ἱπάϊ- 
ΘΑ οη8 ; ΟΓ (Π6Υ ταἰσηὺ ὉΘ ἃ ΣΩ6Γ0 Θγαυρίΐου ρου 
{89 5κΚίη, οὗ πο ᾿τρογτίδηοο. ΤῸ δδοοσίδίη Ὑ 16} 
οὔ (689 νγ8 ἰῃ6 ἴδοί, {89 ῥυΐὶθϑδί νγ88 ἰο Ὀἱπᾶ πρ 
[80 Βροῖ δονυθῈ ἅδΔΥ8.---Αἱ (μο εηὰ οἴ μα {ἴπ|9 
ἃ ϑθοοοῃά οχϑιρίπϑίϊοη 88 ἰ9 Ὀ6 τωδάο; ἰζ ἔβη 
{89 μά! σαί τοῦτο ἔβνουδὉ]6, (86 88 Πλ0 ῬΓΟΟ659 
γγ88 (0 ὉΘ ταρθαϊθὰ. [1 ὑμὸ οπὰ οὗ {818 {ἰπ|θ0 
{89 ἱπαϊοαιίο8 Ὑγοσθ 811}} ἔδυόγαϊο, δηὰ 6β8ρ6- 
οἶδ} 7 (86 βυβρίοἰου5 βροί μδὰ Ὀθοοπιο ἔβ  Ὡ, 
ἰοηάϊης ἰο αἰβδρρθαγ, ὑμ6 Ῥγίοϑί τ}8ὶ) ἰ9 ῬγῸ- 
ΒΟΌΠ66 ἐδ 9 τηδῃ οἰοδῆ. Υοί 80}}} {Π6 ΥΕΤῪ δυϑρί- 
οἴοη, υπέουπαάοά 85 ἰξ Ῥτονϑὰ ἰο 6, δὰ Ὀτουρμῦ 
ΒοΠηΘ δοιη δ η660 οὗ 8 ἰαϊηῖ ὉΡοα {Π6 τη8πῃ, Δπὰ 9 
τηυϑὶ Ὑυϑδὴ ἰβ οἱοῖβοβ. Τιθ80 ὑΐὸ ρογὶοαβ 
οἴ βούϑη ἀἄδυβ οδοῖὶ ΔΤῸ δῦ} ν Ἰοοκοὰ ὩΡΟῚᾺ 88 
Ῥογὶοάϑ οἴ ἃ βογὶ οὔ αυδιδηϊο, ἀαγίης τ οι [ἢ 9 
8 δὶ Π.86}} γ8 ἰο ὈθΘ δοοϊυὰοά, δπὰ ἰμἰβ Υἱοῦ 
Ὧ88 Ὀ6Θἢ ἱηοοτρογαίθα ἰαϊο ἐδ Α. Υ. Βοετο δά 
(Βτουσιοῦΐ (ἢ 680 οπδρίαγθ. [08 ποὶ, ΒΟΨΟΥΘΡ, 
τοαυϊτοά ὮΥ {πὸ ΗΠ ΘΌτον, δηὰᾶ ἰὴ σἱϑνν οὗ ἱμ9 στγοδῦ 
Βεατάβῃϊρ ἐνὶ τουϊά τ ροϑ6 ὑροῦ ἰμοθ9 Ὑἶὸ ΝΜ ΘΥΘ 
ἴῃ ΣΘΑΙ Υ θη ἰγ ὶΥ ἔγθο ἔγομι ἰδ 6 ἀ180886, ὁ ΒΘΘΙΏΒ 
πιοτὸ ᾿ἰἸκοὶγ πδὶ ἐδ6 δἰ 010 τοπάἀοσυίηρς οὐ [86 6- 
ὈΓΘῪ καἰνοϑ (89 στὰ δθῆ86. 7:6 ΟΣίΓΘΙ)6 Βἰο- 
Ὧ688 τὶς τ ἰσἢ ἸΘΡΓΟΒΥ 18 οι οηςπιο8 ἀονοορϑὰ 
888 Ὀθθη σοηδίαἀογοά ἃ αἰ συ] Υ ἰὰ 1886 ὙΑΥ οὗ ἃ 
ἀοίοτιιίπδίίοη ἴῃ ΣΘΘ}Υ, ἰὰ 80 βμογὶ 8 (πιο: 
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᾿ΒονοΥοΡ, ἐπ ὑπο ἰδ πρα δτὸ οὶ δὲ δ} ἱποοῖρα- 
01016ό. Α ἰοτίαἱριὶ τὰ φυΐϊὶθ Ἰοης ὁπουκὰ ἰὸ ἀ6- 
ἰοτηλη9 180 ΟμδΥδοίασ οὗ ΔΩΥ ΟΥΪΏΔΡΥ οτυρίΐου ; 
1 10 85 ποῆθ οὗ (μ686, δὰ γοὶ ροββοββοὰ {89 
Θμδγδοίου βίϊοβ οὐ Ἰθρτοϑυ, ἰβθη 1ΐ τουδὶ Ὧθ ἀο- 
οἰἀοά ἰο δ6 ἰοΡσοδυ, δι βουσὶ πποθ 8 ΟΥ ΥῈΔΓΒ 
ΤΩ  Ρ488 Ὀεΐοτο 189 ἀΐδβθαβο βῃονγοὰ τουσὰ ἤωγ- 
186 Ῥγοζγθβθβ. οσβ. 7, 8, ον ΥοΣ, Βθον ὑμδὲ 
ἜΕΥΘἢ {116 ἸΘΡΤΟῸΒ βροίβ ἱδμοιηβεῖγοβ αἰὰ ῃοΐ σϑ- 
τηδίη αὐἰΐο ἀποδηροὰ ἀυτίπρ (μἷ5 ἐἶπι6. Οἱ ἐπθ 
δοοοῃπὰ Ἴχδπὶπαίϊοη (9 ῥυὶοβὶ οου]ὰ δβοϑιίδίη ἱ 
ἐμ6 Ββροίβ δὰ Ὀορυη ἰο βργοδά, 1 ποῖ, (πὸ αἷδ8- 
6886, ΑἸΒουὮ ἰξ ταΐϊσαὺ ῬΟΒΒΙΪΥ δΔΙγοδὰγ οχἰβί, 
88 ηοὗ ρῬγοηοππορᾶ: δι 1Γ ΒΟΥ δὰ Ββρτϑδά, α]] 
ἀουδὶ τγῶῦ δὲ δὴ δηὰ: [86 ὑὈσχίϑθβε 5881} ὑὕσο- 
ὩΟΌΏΟΘ Βἷπλ ποϊθασ. Αποίδ 9. Υἱοῦ ͵8 ἰδ κθι 
οὗγοσ. 7. ἘοΒΟΏμὮΙΪΟΣ δΔΥ5 ἱμδὶ ἐπ 106 ποτὰ 

ἸΛΎΠΘΟ ἔμο Ὁ ἰβ ἰο Β6 ἐαίκθῃ ἴον ροφίφειαπε 88 ἴπι 
Ἐχ. χίχ. 1: Νυμ. ἱ. 1; 1 ΕΚίηκχϑ ἰἰϊ. 18; ἐμὶθ 
Β6Ω86 18 [0] οτνοα ἱπ ἰδ6 ὕῸΪΖ. δηὰ ΓΒ ον, δά 
δαορίοα ΌὈΥ͂ γαίδΌ]υδ, Ῥαίγίοῖς, δὰ οὐμοῦ ὀοσα- 
ταϑῃίδίοσθ. Ασοοτχάϊηρ ἰο ἐδπὲ8 (86 ]ὰνν ψου]ὰ χο- 
Ἰαΐθ τὸ (86 ὈΤΘΑΙ κί ουὖἱΐ οὗ [0 ἸΘΡΓΟΒΥ δἴγοδἢ δὲ 
ΒΟΙΏΘ ἰΐτη6 δὕϊον 86 δὰ ὈΘΟῺ ῬΣΟπου ΠΟΘ οἷθδὴ 
ὈΥ ἰδο ρῥχίοδί. Τηὸ ἐγδῃβίδιίίοη οὗ ἰμο Α. Υ͂,, 
ΒονοΥΘΡ, ἩΒῚΘὮ 8 ΠΟΙ ζο]] ον θά, Βθϑηχδ ΙΏΟΤΘ ΟΧ- 
ΔΟΟῪ [80 Β0186 οὗ (πὸ ΠΘΌΣΘΥ,. 

γετγθ. 9-11. ΤῊο βοοοῃὰ 6850 ἰβ οὯ9 ἴῃ τ ΒΙΟἢ 
Ὁ]οογαίΐοη 88 δΔγοδαυ Ὀοθαυῦ. ΕἾΓΠΟΣΡ ἰΐ 8 8 
Ἰοη-διδηϊηρ 0880 ἰῃ ὙΔΐοΟΣ ὑπὸ δοιηπηβηα ΖῸΓ 
ἑμορθοιίϊοη μὰ5 Ὅθθῃ ὨοΩΙθοίθα, οὗ οἷ8δ0 ὁὴ6 ἴῃ 
γι ἰσ ἢ ΒΟ 6 Ὧ66 Οὗ ΟΙ ΘΔ τι 688 Β88 ὈθΘἢ Ῥγοῃηουῃοθα 
ΟὨ ἰμϑυϊδοϊοπξ στουπάδ, ΠΣ (ἢ ΔΡΡΘΘΥΔΏΟΘ 
οὗ ἃ το αδτὶς οὗ χὰνν Ποδἢ πὶ [86 τἱβί κ,, ἱπ 6οῃ- 
Ὀἱηδιΐου τι} {86 οὐδὸν ἱπάϊοαίίοηθ, 84}} ἀουδὲ 
Ἧ8 Τοϊηογϑα ς ἐξ τουδὶ Ὀ6 8 ΟἹ ἸΘΡΥΙΟΒΥ͂, δηὰ 
ἐμὸ ῥσυὶοϑί 8}}8}} δὲ ὁη00 Ὁσοσόοῦσιοθ ἷμλ τιΣ- 
ΟΙϑᾶσι. 

γοσδ. 12-17. Τὴο (Εἰτὰ 6889 ͵δ8 Ἰοοϊκοά ὈΡΟῚ 8ο- 
οογάϊηρ ἰο αἰδονίης μαοαΐοϑὶ υἱϑννα, οἰ ΠΡ 88 8 
αἰδοτοηῦ ἀΐβοαδο, ἰ:9 ἔεργα ἀφ, ὙΙΟΣ 
4. ΒΟΔΙΟΟΘΙΥ͂ δδοϊ8 [86 σΘΏΘΣΔΙ Β68]0}, δα (ὉΓ (89 
τηοϑὺ ραγί αἀἰδαρρθασ οὗ ἐἰβο], (που ρὰ ἰΐ οἴϊθῃ 
8818 ἔθου γϑδσβ᾽ ((]δ γε) ; ΟΥ̓ 88 8 0880 οὗ (86 Γι 
ἸΟΡΡΟΒΥ͂ ἰπ νοι “189 ὈΤοΑκίηρ οαἱ οὗ 86 160- 
ΤΟῸΒ τηϑί(ο γ᾽ η {818 ΘΟΙ 66 δῃὰ σα ρί ἃ ὙϑΥ͂ ρου 
ἐμιὸ δυσίμοθ οὗ [9 Ὑ8οῖὶδ ὈΟΟῪ Μ͵ὰ8 180 οΥἱδὶβ οὗ 
0 ἀΐδοαβ8ε; 106 ἀϊβοδβδοὰ τὐδίον ἑυτηθα ἰηίο ἃ 
Βουτῖ, τοι ἀϊ6α ΔἸΤΑΥ͂ διὰ ὑπ θη 76}} οὔ ̓ ᾿ (61]). 
Ῥαισι οἷς σοι ρδΓο8Β ᾽ξ ἰο {86 ΘΓυΡ ϊ0}}8 1Ώ τ. 688]68 
δηῃἀ δ:}Ἀ}} Ροχ, ἩΪΘῺ ὑπ γ9 ἰβ βαίδιυ ἴῃ (ποὶν 7{0]}] 
ἀονθὶορπιοιί, Τὴθ βυθρθοίθα Ῥογβοι (πὰ Θ᾽ ΠΡ 
μιδὰ ἃ ἈΔΡΠ1088 ἀΪ568890, ΟΥ δ6 δά δὰ {6 ἸΘΡΥΟΒΥ͂ 
δὰ 88 συγοά. ἴα οἰ Π 6 ο886 Β0η 6009 οὗ ο]68}- 
Ὧ688 Ἧ88 ἴ0 ὉΘ Ῥγοῃβουποοα. Βαί (τνοτβ. 14, 16) 
7 υἱοογαίΐου Δρροδσζϑά (ἰξὲ τσουἹὰ βϑϑόσὰ οἱΐ μον δἱ 
180 ταοπηθηΐ ΟΥ ΔΌΘΥ ΔΓ 8) ΒΘ Ὑ6Δ8 δύ ὁπ00 ἴο ὈΘ 
ἀοοϊατοὰ τποϊθβη. Ταμὶβ υἱοδογαίΐοα, ΒΟΎΘΥΟΘΓ, 
ταῖσι Ῥτοοθοὰ ἔγομ ϑοῖηθ Οὐ ΒΟ Ρ 681186 ; ἐπ ΓΘΙΌΓΟ, 
διιπουσὶι (η9 πηϑὴ τοῦθ Ὀθ ἀοοϊαγοα ὑποΐθδη ἱπ 
Υἱοῦν οὗ 80 βυβρίοΐουθ 8η ἰαἀϊοαίϊοι, γοί ἰΥ ἰΐ αἵ 
ἰΟΥΎΔΡΒ. Ῥαθδοὰ διΘΥ, (9 δΒαπίθῃοθ τοϊσῃί 6 
ΤΟΥ οΡϑ6α, δπὰ [Π6 ᾿Ἰηϑὴ Ῥγοῃοθῃορα οἰθδη νἱϊδοαὶ 
Τατίμον Ἰηνοβιὶ αιΐοπ. 

γόον. 18-28. Το ἔουτὶ ἢ ὁ889 ἰ8 ὑ(μδὲ οὗ ὃ 8.8- 
Ῥοοίοα ἸΘΡΓΟΒΥ δι ϑίηρ ἔγοτο δὲ δῦβϑοθϑδ οὐ ὉΟΪ] 
τϊο ὨδΔαὰ ὈΘοη μοαϊθὰ. ϑαοὶ αἀϊθίαγ θα ὀοπάϊ- 
ιἰοηβ οὗ [80 βΒυτγίδοθ τοῦθ ῬΘΟΟΪ ΔΥΪΥ δορί ἴο ὃ6- 
σοῖιθ ἰῃ9 Βοδὺ οὗ ἀΐδεοδϑε. ΤῸ ἐπαϊσδίζοῃβ 8.Θ 

τυ σἢ 89 ΒΔ1Π16 88 ἴῃ ἰ6 οὐδὲν οδβϑᾶ, ἰδ: 6 ἐδσῖῃθ 
ἔγϑί τηϑηςουϑὰ μογο Ὀοΐπα ΘαΌΔ}}} ΔΡΡ᾿᾿σ8Ὁ]6 ο 
89 οἰμβογβ. Βο]ἶδηοο ἰθ διζδὶπ ρἱδοϑὰ (τε. 20) 
ὌΡΟΣ (πο ἀορὶδ οὗ (80 βροὶ δῃὰ (86 οβδηρο ἐπ ἐδ 6 
ΘΟΪΟΡ Οὔ6 παῖὶν. {{{8689 ἱπα σαι οηδ τγθγῸ οἶθδσ, 
88 ἴῃ τον. 8, (μ6 ὑτίοϑὲ βῃουὰ δὶ ὁῃο0 Ῥγοποῖιῃδθ 
(89 τιϑὴ ὕποϊοϑῃ ; ἰζ (ΠΟΥ πσοτὸ ἀου δία], Β6 τγ88 
ἰο Ῥγοσοϑὰ 88 ἴῃ ΥὙὲγ. 4, δῃὰ ὃὉθ συϊάοα ὈΥ (89 χο- 
Β}( οὗ 6 ϑοσοῃὰ οχϑιιίπδίϊοη αἱ [89 οπά οὗ δούϑῃ 
ἄαγα. [Ιἢ δυο} 8. 0436 8 δΒίηρἶο ἱπίονυα οὗ ἃ νοοῖ 
ΔΡΌΘΔΥΙΒ ίΟ αῦθ Ὀθοη Ββυδοϊθηΐ, δηά πὸ ἔασί ον 
Θσϑιυγϊηδίϊοη ἰθ ργουϊ θὰ ἤοσ. ΑἿἾὟΩΟΕΥ ὁ.9 νγχοοῖς ἰὲ 
οουἹὰ 6 οογίϑιἶν ἀοίοτηϊηθὰ ἩΒΘΙΒΟΥΡ ἰὲ τι 85 
ΤΆΘΤΘΙΥ (896 ΒΟΔΡ Οὗ [89 ὉΪσΟΥ, ΟΚ Ἡ ΒΟΟΣ ἸΘΡΣΤΟΒΥ 
8ϑἃ Σ64}}} Ὅσοκθϑη ουἱ ἴῃ ἷϊ. 

γετβ. 21-28, ΤῊιο Δ 6899 18 (μα οὗ δυπροοίοα 
ἸΡΤΟΝΥ͂ ἀονοϊορίης ἔγουι ἃ Ὀϊτα, Δ οί Βο Σ᾽ οὗ 889 
ἱπ)υνίοα ἔδυόγαῦϊο 70. ἐμ ἀονυθὶορταθηὶ οὗ ἐδ 
ἀϊθοδβθ. Τ8ὸ ἱπαϊοαίΐοηβ δηὰ (9 Ῥγοσθάυγθ δύὸ 
ῬΓΘοΐΒον ἐπ δδη8 88 ὈοίογθΘ. [Ι͂ῃ σοῦ. 26 (89 Α. 
Υ. Π68 ἰηβογίϑα ἰὴ πορὰ οὐδεν πίονι παίοϊγ. 

γετθ. 29-87. ΤῊ 6850 ΟΥ̓ ἸΘΡΤΟΗΥ͂ Βυϑροοίοα ἐπ 
8 ΘΡυΡ ΐοα ΡΟΣ (80 ΒΑΙΤΥ Ῥαγί οἵ ἰδ μοδὰ, οὗ; 
ὍΡΟΣ ἴΠ6 θεασά. ΑἸδδουκίὶι (δ ἷθ 18 Βρόκϑῃ δχ- 
ῬΥΘΒΒΙΥ ἰῃ τορχαγὰ ἰο οί τθ δηὰ ποιμϑη, γοὲ 
{86 ᾿ἰπηάἀϊοεαίϊοηΒ ΓΘ 80 ἀορθηἀϑοηὶ ὉρΡΟοὰ δδὶν ἐπ δὲ 
1 ἰα ποὺ ῬΓΟΡΘΥ ἰο Βυϊδιϊαἱθ ΒΟΥΘ ολὲπ ἴον δεατά, 
88 8 ἀοπθ ὈΥ ΚοΙ]. Τὴὸ ποσὰ ἁβρὰ ἴ})] 15 ἃ ἀϊ- 
[ογϑῃῦ τ ἤγοια ἐμ9 ΣΦ οὗ τοῦ. 45, Βομ ἐδ 
οἴῃ ἰγδηϑὶαιθὰ δεαγά; ἰμ9 Αποῖοπξ γογείοηκ, 
Βον νοῦ, αἶτο δεαγα 6 Γ6, 8π ἃ οἰ 86 Γ πιοιρίλ ΟΥ̓ ξέρα 
μογθ. Ῥ]ΐΩΥ (Ναί. Πμεί. Ἰ1Ό. χχανΐ. 1) θρϑαῖκβ οὗ 
δ. ἢ 8 ἀΐδοα8ο Ἰτηροτίοα ἑπϊο [ἰαἷγ ἔγοπι Αϑἷα ἴα 
(9 τοΐζῃ οὗ ΤΣ οσία8, ποῖ ΠῸΓ ῬαὶηΥα} ΠΟΥ ἔδίδὶ, 
“γοῦ ΔΩ ἀοδιἢ Ὀγοΐοσϑ Ὁ] ἰοὸ ἰΐ.᾽ [Ιπ γον. 80 
{μ6 Α. Υ. Βαβ ὑπηθο ΒΑΡῪ τηοα θα (Π9 δγρ- 
ἰοτηδ ὉΥ ἱπβοσίϊης 9 ἱπάοδηϊίο δείϊοϊθ Ὀοΐοσϑ 
ΥΘΙΠονν ἐπΐπ μαὶτ. ΤῈο ποτὰ ἽΡὋἝ ἴδ ο01160- 
εἶνθ, 85 ἰῃ τον. 8, δὰ ἔγοα. ἴω (8 ἤοσια οὗ ἐμ 
ἀΐβθαβθ ὑμ9 πϑίαγαὶ μδὶν ΒΘ σὴ 8 [0 ΒαῪθ ὈΘΘῺ 8Ὲ}- 

Ρἰδοίοα Ὀγ τ΄, γϑ]ϊονν (ὩΡΣ --Ξ- ροϊάτη, δ ϊπἰ ησ) 
Βαὶσ. ΤΠ18 ἴθ ἀθοϊατθὰ ἰο 6 Ρῇ), ἱγδπβδιϑὰ ἐπ 
{80 Α. Υ͂. ἄγγ᾽ ΒΟ08]], δηὰ ἱπιπιοαϊ δἰ οἷγ οχρ δὶ ποὰ 

859 ἃ ἸΘΡΙΟΘΥ Ὅροι ἴδΒ6 68 οὐ Ὀθασᾶ. Τπ6 
πΟΡ ΟΟΘΌΓΒ ΟὨΪΥ ἰῃ 680 ομαρίοσθ. 16 ἱπᾶϊ- 
οδἰΐϊοηϑ σίνθῃ ἱῃ γυογϑ. 29, 80, τοτὸ ποῖ δΌβοϊ αἰ 6} 
ἀρϑοϊϑῖγο. [ τουϊὰ βοϑῖι ἔγοιῃ τον. 3], (δὲ ἴῃ 
(86 δοτηΐηρ οἢ οἴ ἰσὺθ ἸΘΡΥΟΒΥ͂ {μ9 εἴἶδοοί ὉΡοΩ (ἢ 6 
ιδὶγ νγδϑ ΟὨΪΥ͂ συ υ8}}}7 ρχοάδυοσθά, ρμδτὶ οὗ ἰῃ 9 
δὲν γοιιϑί ἴῃς [ὉΓ ἃ (ἰπ9 οὗ 118 ἡδίυγϑὶ δοΐονῦ : 
ΜΔΪ6 ἰπ (86 6880 οὗ Οἶ ΠΟΥ ΒαγτΩΪ 685 συϊδηθοι8 
οτυρίίοπδ, οὕ ποτ σαρί ἃ Ῥγόρτοβδ, 411} (ἢ0 δὶν 
οὔ 110 δἰ δοοϊϑα βροὺ τγ88 Βρϑϑα ἢ Υ ομβδηροᾶ. Ηδθηοθ 
(89 δη ἶγὸ ΒΌΒοη09 οὗἉ Ὀ]δοῖς Βαῖσ δἱ (6 γϑί ν 8.8 
8 ἔδυογδὺϊο βγπιρίοωι. ἴῃ ἰπὶβ Υἱοῦ (89 ἰαχὲ 15 
σομπδἰβίθηί ὁπουχὰ τὶν 186} δὲ ἰΐ βίϑδπάβ, δηὰ 
Καοὶὶ ἰβ σός ἰῺ βαυΐηρ “Ἢ {Π6ΓῸ 18 σογίδ  ὨΪΥ δὴ 
ΘΟΡΓΟΣ ἴῃ {μ0 ἰοχί.᾽᾽ [Ιἢ ο8860 οὗ (μἷβ ἔδυογδϊα 
Βγιορίοια ἴἰ6 ὑσὶθϑί βου ἃ Ὀϊπὰ ἊρΡ ἰδ βροί ζῸ 
ὕνο ρογῖοάβ οὗ ἃ σγθεῖκ, τοδικίηρ ἃ ΤΥ ΒΒ τ Ἔχαῖαῖ- 
Ὠδιΐου δἱ πὸ οηα οὗὨ ϑϑδοῖ οὗ ἰβοω. ΤῈ} ἔδυο- 
ΤΑῸΪΟ ἱπαάϊσδίϊοηϑ ΤῸ ἰμαὺ (6 8βροὶ ἀϊὰ ποῖ 
ΒΡρτεδά, ἀἰὰά ηοΐ ΔΡΡΕδὺ [0 Ὀ0 ἀθορ-Βοδιϑα, δπᾷ ἰδ 9 
ΥΘΙΙΟΥ μαὶν ἀϊδαρροδγοὰ. [1{{18 νγὸβ 10 6856 
δὲ ἴ6 οῃὰ οὔ (π6 ἄγει ρονίοά, (9 Ῥϑσϑδοῦ ἯΔ88 ἰο 
6 Βύϑῃ τὶτ (Π6 Ἔχοορίΐου οὗἩὨ {89 βροί, δῃὰ δὲ 
(9 οπὰ οἴ (8 βθοοηὰἃ Ὁτγτοβουποοὰ οἴθδη, διὰ ἕο 
ὙΤΆΒΕ 15 ΟἹΟΙΒΘ8.---Ἴἴ, ΒΟΤΘΟΥΘΣ, (τότ. 86, 86) 
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ἐπὸ ἱροῦ Ὁ]6 δύο τ ὰ8β βρυοϑα, [8.6 ῬΟΥΒΟῚ ΔΒ (Ο 
Ὅὸ δρκδίῃ οχϑιηϊηϑὰ Ὁγ ἰδ Ῥγίϑδί, διὰ Ὀοίῃκς 88- 
εἐἱσδοά οἵ {π:5 βίη χὶο ἔδοί, (89 ῥτίοδί σχηυδὲ Ῥγχγο- 
ΠΟΌΒΟΘ εἶπ Ὡποΐθδῃ. Υοὶ ἰΐ (8 βργοδαϊηρ γὙ8 
ΟὨΪΥ ἐδιωΡΟΥΆΓΤΥ, [6 ταῖϊ δη 8 }}γ Ὀ0 Ῥτοπουπορὰ 
οἰ θδῃ {πεν 87) ῥγουϊ θα 16 ποίυγαὶ δὲν 5ΤΟΝ 
δεαίΐη ἴῃ {86 Βροί. 

οσο. 88, 80θ.{. Τμΐ6 18 (89 0886 οὗἨ 8 ΒαΥΙΟἶΪ688 

οσυρίϊοη ἰὰ ἐμ βκίη ἰθγηθὰ ΡΤ, ΧΧ. ἀλφός. 
ει 18 8.111 ποσὰ διό (Π6 ΑΥΔΌΒ δηὰ οδ]]θα ὉῪ 
8Π0 Βδ812 6 πϑτηο, δολαζ. “1 8 δὴ γα ρίἱ 0 ἢ ὌΡΟῚ 
ἐμὸ βίη, δρροδζείης ἰῇ βοιηθν δὶ οἰοναιθα ΒροῖΒ 
ΟΥ Στίημχβ οὕ ὑθ40.8] β᾽2 68 δῃ 4 ἃ Ρ81]6 19 60]0 Ὁ, 
ΜΏΪΟΝ ἀοὸο ποί οσὔδημο {π6 παὶν; ἐὺ 68.308 πὸ ἰῃ- 
ΘΟΩΥΘ;ΐθΠηΟ06, Βηἃ 6488 ἔγοτῃ ὑνχὸ στροπί ἢ ἰο {070 
γοδσθ.᾽" Καὶ... [0 ἰβ ρἱδοοὰ ἤοσθ, Ὀδθοδυβο ἱἰ 
τοαϊσς Ὅ6, τ᾿ που ῬΓΟΡΟΙ οχϑιοϊδιϊοῦ, ταδί Κο ἢ 
ἴοτ ἸΟΡΓΥΟΘΥ, δηὰ 18 ΔΡΡΘΒΣΩΠΟΘ Ἧ8ὲ28 ῬΧΟΌΔΟΌΪΥ 
Ἰηοδὲ ὨΘΔΥΪΥ 88511]]|δίϑα 0 110 δγιωρίοτηθ 88 
τηϑιἑϊοπθά. Τλ0 Βυ γον ὉΥ ἰδ 88 δὶ ὁῃ09 ἀΪ18- 
ΘΒμασκχοα 88 οθδη, πὶίδουΐ ΤΟΥ ΘΟΥΘΙΠΟΏΥ, 

Ψοσθ. 40-44. ΤῊ ὈΔΊ] μη 688 οὔίδο μοδὰ, τί Ὁ 
οὨ; {80 ἔγομπὶ ΟΥ Ὀδοῖκ, σοῃϑίϊι 68 0 ὉΠΟΙΘΘΠΠΘΒΒ ᾽ 
γοῖ ἸΟΡΓΟΒΥ͂ τηΐχηῦ Ὀ6 ἀογοϊοροᾶ ἴῃ (μ9 ὈΔ]ἃ ρμασίβ, 
δὰ ἐπθῃ νγ͵ὸδ ἰο Ὀ0 ἀθ8]1 τὶ 28 ἰὼ Οὐ ΟΡ 68.868. 
Τ86 ΣΘΩΒΟῺΣ [ὉΓΣ Βροδ κί ρ; οὗ Ὀ6] 988 δὲ 81] ἐπι ὑ18 
οοπηθοίϊοι ἰδ ΡΓΟΌΔΟΌΙΥ ὑμδὲ (80 6010} οὗ (μ6 Βαὶγν 
8.88 Ὀθ66Π τη8646 οὗὨ 80 ταυοἷν ἐτρογίϑηοθ ἴῃ ἀθίογ- 
ταϊηϊης ἰδ Βυταρίοπϑ οὗἨ ἸΘΡΓΌΒΥ, ὑπαὶ (Π6 16 ρ}8- 
Ἰδοῦ. σοῦ]Ἱὰ ουἱ ΟΠ Δ1]1 ΟΡΡοΣ(ΘΒΙΟΥ ΤῸ ΟΔΥ] 1π 
Βδδ ἃ ο85808. 

γόογα. 46,46. Τ|Ὸ ΔῈ Γ0 ἰδ6 Ῥτοπουποοαᾶ 
Ἶοροῦ. ΤῈ ΘΊΘΡΟΥ γ͵ὰ8 ἴῃ (9 ταὶ Ρ]806 ἴο ρυΐ ὁ 
ἐδμο βἷζιβ οὗ πιουγηΐης (οορΡ. Ἐξοῖὶς, χχῖν. 17, 29), 
ΒΟΙΏΘ ΒΑΥ͂ “ΤΟΥ Εἰτα 80] 88 ΟὯ6 ΟΥ̓́ΘΡ ΤΟΣ ἀοδὶ 
μιδὰ ΔΙτοδαυν χζαϊηϑα {μ9 Υἱοίοῦυ ᾿᾿ (Ο(]αγκ) ; Ὀαὶ Σέ 
ΤΩΔΥ͂ ΠΔΥ͂Θ ὈΘΘῺ ΤΩΘΤΟΙΪΥ͂ 88 ἃ ΤΩΔΓΚ οὗ ρτοδί 88110- 
εἰοι, δῃὰ βοπιὸ οὗ {μὸ βἱρῇβ ΓΟ 8180 δβίρῃβ οὗ 
Βθδιηθ (οορ. Μ|ο. 1ϊϊ. 7. Απᾶ 88)8}} οἵυ, 
Ὅποϊθβῃ, Ὁ. 0168), 88 ἃ ΔΓΏΪ ἴ0 ΔΏΥ ΡΒΒΒΟΣΒ 
ὮγΥ. Τΐ8 σοτητηϑηά 18 ποί, 88 βοτιηϑίϊηβϑβ δββοσίϑα, 
0 ξυαγὰ διραϊπδὺ [0.6 ἀδῆροῦ οὗ δοπιτηυ!πηἰσοίης 
0} ἀΐδοδβα; Ὀπὺΐ ΓΑΙΒΟΡ (0 δυοϊὰ χηδκίηρ οἱ Σ᾽ 8 
ΘΟΡΘΙΔΟΙΪ ΔΙ] Ὁπο]θδΔ ὈΥ σοπίδοί τὶν 8. ἸΘΡΘΥ. 
ΤῺ96 ΒΑΌΌΙ8 οαγτὶοα ἐμΐ8 ϑβϑογὶ οὐ ἀοϑδ)]οθιηθηι 80 
ἴδον δἃ5 ἰ0 δδϑοῦί ἱμδὲ “"ὈΥ̓͂ ἸΠΟΥΟΪΥ ΘΗ(ΟΥΪΏΣ 8 
μιοῦθο, 8 Ἰαροσς ροϊ] υϊοὰ ονοσγίμίης νἱϊπουῖ ἰι.᾽" 
Μώλπα, Κοεϊῖτα ἱ. 4; Νορχδὶπι χὶϊὶ. 11, 88 οἱϊδὰ ὉΥ 
ο1}). ΑἹ τἴ88 ἄδγΥΒβ.-- 9 Ἰα ΟΠ ΠΕΥ͂ 

ΚΘΟΡΒ ἴῃ Υἱὸν {μ0 ῬΟΒΒΙ ὉΠ οὗἩἨὨ (86 ΤΘΟΟΥΘΟΣΥ οὗ 
πὸ ᾿οροῦ; Ὀαι 1 ἰθΘ αποοτίδ ἩΒοΙΒΟΥ ὑπΐ8 ἱπάϊ- 
οδίο68 ἐμαὺ ἰπ6 ἰσὰ ἸΘΡΓΟΒΥ͂ νγγ,Ἃδ (6 1688 ἱπουτα- 
ὈΪ9 ἐμβδὴ ὩΟΥ͂,, ΟΥ" ἩΒΘΙΠΟΡ ἰΐ 888 σοραζὰ ἰο (ἢ 9 
ΟΒΒΙ ὉΠ οὗὁ ΟΥΤΟΡ ἰπ (86 ἀοίοσιῃ δι 0} οὗ (ἢ 6 
ἷθ0880θ. [ἴπ ΕἰΟΠῸΡ 0886, ἩἘᾺ1190 16 ΒΥΤΩΡ(ΟΙΩΒ 

δοριϊηυθαὰ 790. τϊοῖῦ δ6 δὰ Ὀθθη Ῥγοῃουποοὰ 
Ὀποΐοϑη, δηα ὑ8{}} ὈΥ 89 Βδιὴθ δ ΒΟΥ Υ Π6 ΜῊ 88 
δέδϊῃ ἰοσιηα ]}} ἀφοϊαγοὰ οἸοδη (χὶν. 1-32), Ἦἢθ 
85 ἰο ἅννο]] δρασὶ  τἱῖδουξϊ [86 οδσρ. 
Οορ. Νυῃ. ν. 2.-4; χὶϊ. 14, 16; 2 ΚΙ. χυ. δ; 
1. χυϊὶ. 12, ΤΏ 96000178 8ΔΥ Βα ἐῇοσθ 6 Γ6 [ΠΥ6Θ 
ΘΘΙΏΡΒ ἔγοτωῃ 4] οὗὨ τυ βίοι (9 ἸΘΡΟΥ 88 οχοϊυὰϑὰ : 
δὶ οἵ αοὐ .186 ἰΔΌΘΓ 8019), ὑπαὶ οὗ ἰῃ6 [ον ῦθ8, 
δὰ ὑμδὶ οὗ ἴσγαοὶ. αἀἴος {μὸ βοι]οπιθηὶ ἴῃ [89 
ΒΟΙΥῪ [,Δηὰ (ἢ στρ 88 οομπβίἀογοὰ ἴῃ (818, 88 
ἧη ΟΥΟΥ ΘΟΙΩΙΘΏ45, ἰο 6 Ταργοβοηϊθα ΌΥ {89 
ΜΔ]. οἷίγ. οί δῇ νὺ (6 ογθοιΐοῦ οὗ βγῆδ- 
ξορυθ8 Ἰθρετβ ὍΓΘ Ἀ]]ογοα ἴ0 ΘΗ ΟΡ ἃ ῬδγισὉΪΔΡ 
Ῥασὶ οὗ ἰμϑῃλ βοὲ ϑραχί ζ0. ἰμοὶγ ὑ56, (ΜΠ Βμμδ 
μδὲ ἐὑρτα). 

Ἐρ ΠΘΡΓΟΒΥ͂ ἷπ οἱοίΐης δὰ ᾿οαίμον, χὶϊὶ. 
41--δ9. 

ΟἿΪΥ ἰἢγοθ τηδίοσ 818 ΤῸ οἹοι εἰη, 8.6 ΒΟΥΘ 
τἸηϑῃιϊοηθα : τῦ᾽ ὁρ], ᾿ἰἴποη, δηἃ βἰζίῃβ. ΤῈὴῈ6 {τὸ 
ΤΌΤΙΩΘΡ ἮἯΘΣΘ (86 υδῦ8] τααίογ 815 διηοης ἐμ6 8}- 
οἱοηΐ Εἰσγριΐδηθ δηὰ ΟὝθο8, δ ΟὨΪΥ ἢ 680 819 
ταοῃἰϊοποα Ὠοαί. χχὶΐ. 11: Ῥγου. χσχυχὶ. 18; Ηοϑ. 
ἰϊ. θ.ἁ{ Ιὲ 28 8 ἀΐϊβρυΐθ διδοὴρ (6 ΤΑ] δὶ 
ὙΘΙΟΒΟΥ στήθη 8. οὗὨ ΟϑΙΏ6}᾽ 8 δὶ ΔΥῸ ἱποϊυάοὰ 
οὗ ποί, οοϊοη δῃὰ ᾿ΐπϑη γγοτθ ογ δἰ ἄθῃ ὈΥ͂ (9 
ἴὰνν (χῖχ. 19) ἰο ὈΘ τηϊχϑᾶ ἴὰ [88 Βϑῖῃθ βζϑυπιϑῃΐ, 
Οπ ἐπθ παίυτο οὗ {80 ἸΘΡΓΟΔΥ͂ ΠΟΘ ἀοδβογὶοά, 
Ε60Θ ἰδ Ῥγοὶ ΠΗ ΠΔΡΥ ποίθ [ὁ ἰδΐβ οἰ δρίργ. 
γον. 48,ἃ ΒοΙῖΒοΣ τ ὈΘ ἴῃ [πὸ ὑσϑσρ οἵ 
Ὑτοοῦ 885 οοσοδβίοηθαὰ τσ} ὈΠΏΘΟΘΑΘΑΓΥ͂ Ρ6᾽- 
Ῥὶοχὶῖν οὐ δβοσουπί οὗ {10 Βυρροδθοὰ αἰ Που] ἐν ἴῃ 
ΟὯΘ οὗ ἰδεθὸ γοιῃηδίηἷῃρς ππεβοοϊοὰ ἱῃ (9 οἷοι ἃ 
ΟΥ̓͂ ΔῺΥ αἰἱεἰηἰοσταίίοη οσουτγτίηδ ἴῃ ἰμ9 Οἰδον 
δηὰ Κοὶϊ του]ὰ ἰγϑπβὶδίοθ “Ὁ ἐλ αἱ απά (δε «οοοῖ ;᾽᾽ 
ΟἸασγὶς, 9 Ἢ οἰίθ, ποῦοὶ δηὰ οἴοῦβ, (τ τ Βοπὶ 
Κοὶ] αἷϑο βθϑίη8 ἴο ΘΟ; θυ) Οχρ δίῃ 1 οὗἩ ψαγπῃ 
»Ῥχορατεά 70. ταῦ διὰ ψαγη ργερατεα 70Υ τροσῇ΄. 
ΤΌΣΟ δ ΤΟΔΙΥ ΒΟΎΘΥΘΡ, Π0 αἰ] συ] ἴῃ (86 τααἰ- 
ον, 1 {89 ἰχου ]9 8 βυ ρροϑβϑϑα ἰο0 8.186 ἔγοιῃη Βοῃθ 
οΥΐρίῃαὶ ἔδυ ἰπ 086 ταδιοτὶ8] ΟΥ̓ ἴῃ {6 ῬΓΟΘΘ8868 
οὗ ἱϊ8 ρσοραγαιΐίοῃ Ὑ ἰσΠΘΥΟΣ ἯΩ8ΩΔ8 τηδὰο οὗὨ βυοἢ 
ΤηϑίοΥ] 4) τουϊά ἢγϑί βῆον (δ ἀοῖοοὶ, δηὰ ἰἰ δουϊὰ 
ὈΘ 8668 ἴῃ (ἰο σ]οίι ἐμαὶ {}:6 ὑγου Ὁ]0 ΔΓΟΒ6 ἔγοιι 
οἶμον (ἢ 9 τᾺΥΡ ον (Πρ νοοῖ, 88 {86 6886 χηΐρδὲ 
Ὅ6. Τὸ ββηθ βορί οὗ (πίη 8. Βοιηοί πηθθ ΟὉ- 
βουυϑα ἴῃ οἷοί πον νη (ἢ 6 ῬΤΟΡΟΡ ῥγορογίίοη 
ἢδ85 ποί Ὅθοη οὈὐβογυθαὰ Ὀούνγοος (ἢ9 Βίγοη ἢ οὗ 
{0 ἔγγο ᾿εἰ πὰ 8᾽ οὗὁἨ ἰπγοϑα, βὸο ἐμαὶ (6 αἹοίῃῃ ψ!}] 
08} τὶ ἀπᾶπθ 6686 ἰὼ ὁη9 αἰτεοίϊου Ὀαΐ ποΐ ἴῃ 
89 οὐΒὲῦ : ΟΥ̓ τ θη, ἰη οἷοι ἢ σπόογοη οὗ αἰ θογοηὶ 
6Ο]ΟΥΒ, Ο19 Βοὶ οὗ (ἢ γοδὰϑ .).88 Ὀ66η ἱη)αγοὰ ἴῃ (Ὠ9 
ἀγοΐηζ. Α ἀἰδιϊποίϊοι 18 χηδὰθ Ὀοΐπνοοη 8 5]. ἢ 
δηὰ 88 τδὶπρ τϑᾶθ οὗ Ββἰτίῃ, ΤῈ ΓΌΥΠΙΟΡ 
ὝΘΥΘ ὙΟΪ]0 ΒΚΙΏΒ, 88 ΒΏΘΟΡ Βἰηβ ἀγοϑβϑοά τὰ 
16 τοοὶ οἡ ἴον 8 βοσγί οὗ οἱοδὶς [Ὁ [89 ῬΟΟΣ, Οὗ 
ἴο τηλίϑ, εἰς., δηὰ 8]80 ιωϑὰθ ἰῃίο ᾿θδὲδ ον [Ὁ 
Ὀοίι198 δῃηὰ οὐπθῦ 1868; {6 Ἰα((6Ρ ἐμ 0 θη Ἶ655 
ΥΔΥΪΘΙΥ͂ οὗ βιη8}}90Ὁ 6. .10168 Ἰη846 οὗἉ ᾿ἰθαῖ 6 Ρ. Ὗ6Γ. 
49. Α βίσοῃς ζγϑθῆ Οὗ στοὰ βροὲ 'ν85 ὑγίπια ζαοὶδ 
οὐ άθησο οὗ ἸΕΡΓΟΒΥ͂, δΔηα βυδ]οοιοα ἐμαὶ ἰπ ἡ ἶοἷι 
ἦς ΔΡΡΟΑΓΘα ἰο ῥΥ᾽θβ  Υ οχδταϊπαίΐοα. Ασοοτάϊηρς 
ἰο Μίαϊπιοῃίάο8 (οἰϊοα ὈΥ Ῥαίσὶ 9 Κ) 186 Βροΐ τηυϑὲ 
ὯὍθ “4848 ὑγοδὰ 898 ἃ δθ68ῃ,᾽ διὰ 1 διῃδὶϊοῦ ὑπ " 
(18 Ἧ88Β οὗ πο δοπβθαῦθησθ. Υόν. δ0. Βὶ πᾶ τιρ 
[86 Βροῖ.---Ηργο 88 ἰῃ ΥΟΥ. 4, είο., (86 υϑυ8] ἰῃ- 
ἰουργοίαιϊοῃ 18 ὑμδὲὶ οὗ {πῃ Α. Υ., φλωΐ ὠρ ἐξ ἐλαξ 
λαιίὴ ἰλά δροί; αὶ {ἐμ ΗΘΌΥον ἴῃ 4}} (689 Ρ]8Δ668 
ΟὨΪΥ͂ ΤΙΘΘῺΒ ΠΘΟΟΒΒΑΥΙΪΥ (80 Ὀϊηπάϊηρ Ἂρ οὗ ἰδο 
Βροί ἐίβο], ποὶ 8 βογὺ οὗ αὐδυδῃ(ΐηο ὕροῦ {9 
ῬΘΥΒΟΏ ΟΥ (ΐπρ ο οὶ ἰΐ 18, 866 Τοχίιδὶ ποὶϑ 
4, Ἰῃ {μῖ8 6886 ἰ᾿6γ6 18 ποΐί 80 Β8116 Βα ἀβμΐρ 
ἱηνοϊγοὰ ἴῃ ἰμ6 ΟΡ ΣΘΒΟΘΓΙῺΣ 88 ἴῃ (δ 9 0480 
οὔ ὑπο Βυπηδη Β 0Υθοῖ : Ὀὰὶ 5(1}} 9 τοπάουΐης 8 
Οὐ) οὐ 8 Ὁ]9 88 ἐτηρὶ γί πρὶ τσ ΣΩΟΤΘ δ ΓΟ ΔἾΥ 
ὑμβδη ἐμ Ἰδνν ἰἰβοῖ {πὸ 1άθα οὗὨ δοπίδί ΟΌΒΠΘΒΒ. 
γεγβ. δ1-δ8 ἀοδβουῖθθ τ{Π 6 δΡΡΡΘΆΓΘΙ 668 ὈΥ ὙΒῖοΝ 
{86 ῥχϊϑϑὶ τωυαὶ ἀθιθσιῖηθ μοὶ μον [06 δυδρί οί 08 
ΒρΡοίΒ ΟΥ6 ΤΘΑ]Υ͂ ἸΟΡΥΟΒΥ ΟΥ ποὶ. 711680 ἰὕγῃ 
Ὄροη ΒΘ ΒΒ 6 {πὸ βροὶ ἰμογολβοα [{1ὶ ἀἱὰ, {(Π 68 
9 ν»ὼὶΜβ δ οὔσο ἰο ὈΌΣΩ δπδῖ βασηθηῖ. ΤῈ 
ΟΡ βββί 0 ἰῃ ΤΌΤ. δὅ2, δηἀ δ8, υυλθῖίμοσ στρ 
Οἱ ὑσοοῦ, δηιϊὶ ἴῃ σοὺ, δῦ οἂξ οὗ ἴῃ ὑσϑσρ οσ 
οὔ οὗ 186 ντοοΐῦ ἰβ ἰο Ὀ6 υπέἰοτβιοοά οὗ {})9 
οἷοι ἴῃ ὙΒῚοΝ (ἢ ἀἰθθ8.56 ἢ88 δρροδγοῦ ἴῃ οἰ ον 
(6 ὝΔΙΡ ΟΣ (9 νοοί. Εἰ τοςςὩξ, Ὑὑοτβ. 8], δ2 
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(Βοοδατὶ, ἔργα ἐχαερεγαία), 16 Θααϊνα)]θηΐ ἰο δογ- 
γούϊπισ. Τῇ ον ΘΥΟΣ, (η6 Βροὶ μαὰ ποὶ ἱπογθαϑϑὰ 
αἱ ἰῃὩ0 δχϑδιιρίηδίϊοη τηδάθ αὐ {190 6πὰ οὗ 8 σϑαῖ, 
πὸ βυβροοϊοα δγιϊοὶθ τδβ (9 Ὅ6 τδδιιθα δηὰ {110 
ῬΤΟΟΘΒ88 τοροδίθὰ, 17 δἱ (Π9 οπὰ οὗ βοΐ ον 6601 
δον 9 ψδϑιΐϊηρ ὑμ6 0 ΜΠΡΒ Ὧ0 ΘΠ ΔΏρΟ ἰῃ (ἢ 6 
οοἷον οὗ ἰδ6 βροί, 86 ἐπίῃ; 88 ἰοὸ Ὀ9 σοηἀθπμποά 
δηὰ Ὀυγηρα, ΔΙ μΒουρὰὰ ὑμθγὸ νῶ8 ὯῸ0 δρραγϑηί 
Βργοδαϊηρ. ἴπ βϑυοὶὶ οΔ80 ἱξ 15 ἴσοῖ ἐῃητπσασᾶ, 
ἐ. ε., [ἰ8Ώο τηϑίογὶα] ἰἰβ6 1} 8 ἴδ ν δὰ ἀπδὶ ἴον 
υ86. Ὅν ΒοῖΒοσ ἰϊ 6 ὈεσχΘ υνὲτὲπ οὐ τ ἱτἢ- 
οὐ; 1ἰτ. θα]ὰ ἰῃὰ (6 μοδὰ ἐμεγθοῖ, οὐ. ἰῃ ἐδὸ 
Τογομβοδὰ ἱδμογϑοῦ, (Μαγεία Α. 7. 8. Τοχυβὶ) 
ποίθ 20). ΑΒ ἰδ9 ἀΐβθδβο 189] 8. δσυγαί υοὶν 
ΠΘΙΩΘα ἔγοτῃ 18 ΥΘΒθα ὈΪδποθ ἰο {86 Βυιηδα 160" 
ΤΟΒΥ͂, 80 {8680 ἐδῦτηϑ 8Δ.Θ υ8ρἃ ἰῃ {86 Β6πη0 ΜΔΥ, 
δηἀ ΔΓΘ ζΘΏΘΓΑΙΪΥ σοηϑίαοτοα ἴἰο τηθδη (6 γτἱχὰὶ 
ΟΓ (λ9 πσοης 5140 οὗἩὨ ὑμ0 οἷοι ἢ ΟΣ βεἶῖπ. Οἱ ἰδο 
οἶμον Βαπά, ἱἰἴ δἱ (8 δηὰ οὗ ἐδ9 τοοὸῖκ αἷϊον {δ 9 
ΘΒ ΐης (80 Βροὶ δὰ Ὀθοοπιθ 1688 αἰϑίϊποι (γον. 
δ6θ), 1ὲ τῦδϑ ἴο 6 ἰογῃ ουαὐ οὗ [86 ζαττηθηί οΥἩ βκΐη. 
1 ἴὶ στοδρρϑαγοὰ (τον. 67) (μὸ ἑδίης γγδ8 ἰο Ὁθ 
Ὀυγηοὰ; Ὀυὺὺ οἰ ΒοΥ Νῖδβθ (γ0Ὁ. 68) ἰο Ὀ6 τυαϑῃβὰ ἃ 
Βοοοῃά {ἶἰπ|ὸ δὰ ἐμβθὴ Ῥχοῃουποοα οἷθδη. Υογσ. 
δ9 ἰβ δ᾽ ΡῚΥ 86 υϑυ8] οοπο]ϊαϑΐομ, βίαι ἷηρς ὑμδὲ 
189 ἤοχοροίηρ 18 [86 Δ ἴον (06 6868 Βροοϊβοά. 

Ο. ΟἸεδιβίηρ διὰ χοϑβίογδαίίου οὗ ἐδ9 ᾿ϑροσγ, 
χὶν. 1-82. 

Τοῖθ οοτητησηϊσαίἷοι τγὋδϑ δ ἀγοβδοὰ ἰο Μοβϑβ 
ΔΙίοπο, Ὀθοδα89 ἰΠ6ΓῸ ὙΘΥῸ ὯἼ0 αἰ οδίϊοη8 ἴο ὉΘ 
ἀοίοτιϊηθα ὈΥ ῬΓΙοϑυΥ οΧχϑιηϊπϑίϊΐοη ; ἰΐ βἰ ΡΥ 
ἀἱνοοὶθ πιδὶ ἰ8 ἰο Ὀθ6 ἄθηθ ἴῃ ἰδ) 6486 οὗ 8 Ρο1- 
ΒΟ ΔἰΤΟΔΑΥ ῬγΟΠΟυΠΟΘα ΟΙθ8 ΌὈΥ (86 ῥγίϑϑί. 
ὍοΥΒ. 1-20 ῥγοβοσὶ ὃθ ἐπ πΟΥ.8] ΘΟΌΓΣΒΟ, ΥΟ ΓΒ. 
21-81 δ'ϊονγ οοτίαἰπ τηοα! ἤοδίϊοηβ ζὸν (86 Ῥοον, 
διηὰ γον. 82 ἰβ (86 Θοποὶ πβίοῃ. 

Α πον Ῥγορον ϑββοι οὗ (πὸ ἰανν θορίηδ ΒΘ6ΓΘ, 
δὰ οχίϑῃαβ ἴο (Π9 61080 οὗ ἐδθ 10] ον πς 6}. 8Ρ}- 
ἰοῦ; (10 Ῥ8γ8}101] Ἰοϑβοη ἴἔγουχλ 89 Ῥσχορ!ιϑίθ 18 
2 Εἰ. νἱῖ, 8-20, οοπίαἰηἷπρς (89 δοσουαηὶ Ὀτουρὰΐ 
ἰηΐο ϑαιιδυὶδ Ὁ. (9 ΤΟῸΓ ἸΘΡΟΓΒ οὗ ἰδο Βίκδι οὗ 
ἐμ Ὀοβί οἴ ὩΣ ΔΓΙΩΥ͂ οὗ (16 Βγγῖδ 8. 

1δῆβο: “α. ΤῺΘ ἐδοοογαίϊοο- Ρο᾽ 1{1σ8] αἰοηθ- 
τηϑηῖ, ΟΓΥ ἐδθ ἰακίηρ δραΐῃ οὗὨ ἐμὸ Ῥϑγϑοῦ Ῥσχο- 
πουῃοθα οἵοδη ἰηΐο [8:6 σ6ΏΡ, ἑ. 6., ἱπίο [89 δοῦ- 
ετοραίίοα οὗἨ ἰὸ ρθορῖὶθ. Ηθηοο ἰδἷ8 ἔτδὶ δοὶ 
οὗ δἰοποιηθπί ἰοοὶς Ρ]δο9 τὶ οαΐὶ {ἢ σδτὰρ (Ἰαΐον, 
Ὀσίογο (ῃ6 ρεαίο οΟΥ̓́ΙΠ6 οἷἰγ). ΤῈ ἸΘΡΟΥ Ἧδ8 (0 
6 γοργοβοηίοἃ ὃν ἱνο Ὀΐγάδ, ᾿ἱνῖης δηὰ ο]688. 
ΤΉΘΥ τηυϑὺ ὍὯ6 πὶϊά Ὀΐγά8, δίῃσο (9 ἴδιηθ γι] 
ἄονοϑβ οὐ {86 γουῆρ ρἱζοοῦβ νουϊὰ ποὲ αγὸ δονη 
ΔΥΑΥ ἤοη Ταϊοαϑοά. ϑίποθ μ680 Ὀὶγὰβ σορτο- 
Βοῃύ (86 τηδχίτμηυτα οὗ ἴγοθ τηούϊοη, ΜΘ ΙΏΔΥῪ 60 Υ- 
ἐδὶ εἶν πὰ 818 ἱπουρύ ἱηαϊοδίοα: πϑῃΐ οὗ ἔγϑο 
ταοίΐοη τγᾶ8 ἃ οἰ θῇ 68.890 οὗ [0 ἸΘΡΓΟΒΥ." [Τὰν ῖ8 
ἰηΐοτομσο, πβοσόνον, ἰὐὺ 18 ἰο Ὀθ0 ΤΟΙΙΘΙΠὈοΥΟοΩ, 185 
ΟἿΪΥ δὴ ἐπήεγοποε, οὶ 8 Ῥδγί οὗ (89 αν ὙδΙΘὮ 
ΘΑΓΘΙΌΪΥ δοβίδῖμβ ἴγοπὶ ΒΘΩΥ͂ πιθῃἰίοη οὗ ἰδ9 
68.868]. ““Οηὸ οὗἉὨ (680 Ὀΐγαὰδβ τγ88 δαὶ ῃ ΟΥ̓ ἃ 
γεϑδοὶ 10 ΔΙᾺ ὑπ Σ9 ΔΒ ΘΙΤΟΔΑΥ ΒΟΠΠ6 ἔγοβῃ 
ΒΡΥΪΏΟ ΟΥ̓ ΤΊΤΟΥ ὙΑΙΟΡ, [0 8 ποὶ ἰο Ὀ6 πηάδογϑίοοα 
ἐμδὲ ἴῃ μῖ8 (ἢ9 ρυγί βοαιΐοη ὈΥ͂ Ὑϑίθνυ τνῶ8 ἰηα]- 
οδίϑα ἑοζοῖ 0 τὶ} (06 δίοπΐηρ Ὀ]οοά, βίησοο {89 
ὙΓΑΘΕΐ ἢ [0110 078 ΤἈΡΊΠΟΓ οἢ ; οὐ {Π 9 ΘΟΏΓΓΑΤΥ, ἰπ 
(0 ἔγεβῃ ναίϑρ {μ6 ἱπουρδί οὗ ᾿ἰνίης πλοίου 15 
δαδὶη Ὀτουριὶ οοἱ. Το Ὀ]οοὰ οὗ [86 Β]αΐη δἱτὰ 
ἀγορρϑὰ ἱπίο (18 δῖον ; (6 ἔθιν ἄγορβ οὗ ὈΪοοά, 
ἴῃ δηὰ οὗ ἐμοιηβοίνοθ, σουϊὰ ποί βυϑδῆσο [ὉΣ ἐδ 6 
ΒρυὶΚἸηρ. Νουογι}}616885 6180, {πὸ Ὀ]οοά οὗ {18 
Ββἰδίῃ σὰ οορβιἀογοὰ 88 ὑὙρίοα!]Υ βίοκ, (ἄγουσα 

ἀοδί Ὀθοδῖθ ἔγοϑε δρϑοΐπ ἴῃ ἰἐβ βἰ χηϊδοϑέξοι,. 
ΤΙ ᾿ἱνίηρ Ὀἱτά, τὶοῖι τγᾶϑ ἰο γοιιδῖη αἰΐῖνα, να δ 
ἀϊρρϑά ἴῃ (μ6 δυρτπδηιοα Ὀϊοοὰᾶ οὗ (ἐς ἀεοδὰ δικἃ. 
Βυί ΥΟΥῪ Ὠοῖθ- ΟΓΓΗΥ͂ ΔΥῸ [86 ΔΘ ογ] 68] δοοοσα- 
Ῥϑηϊπιθηΐβ Μΐοι ἸοΙ ΠΓΠῪ βοσυο ἰο ἰΠΠπδίταΐθ ἐμ 6 
᾿ἰνὶηρς Ὀϊτά, δὰ πόσο ἐδογοίοτο ἀϊρροὰ νῖτἢ 1ὲ ἐπε 
(88 ὈϊΪοοα ; 8 Ρἶθο6 οὗ οϑάδὺ ψοοά, 88 ἃ βυτηθο 
οὗ ἐλε ἐπάμγαποο 07 ἰὑϊε; 8 γῖεσο οὗὨ βοδυϊοί, 85. ὁ 
δΥτδοὶ οὗὨ ἐλ ἡγεεῖπεεα 9 ἰὔΐε; Βοῖαθ ὮΎΒΒΟΡ, δβ δ. 
δΥΙΑΌΟΙ] οὗ ἐλε ρωτὶῳ 9. ἐὖε τἀτοισὴ οοηδίαπί »ιτέ- 
“Πεαιίοπς ς7 {ὑ." (860 ΚαοΙ͂, »., 106, [τβηδ., Ρἡ. 
888 4.]). Αἶτεν (89 ᾿ἰνίηρς Ὀἱγτὰ σψὶ ἢ (μ 686 Δοσοσῃ- 
Ῥϑηϊαιθηΐδ μα Ὅθοη ἀΐρρεοὰ ἰὰ ἰδοὸ Ὀϊοοά, ἐπ 6 
Ῥογβοῦ ἴο ὃς οἸοδηδοά νγᾶβ βρυϊηκὶ θὰ βούθα ἐἶπλοα 
τὶ (Ὠἷ8 Ὀ]οοᾶ. Νο ατί μον τηϑηξῖοι ἰΒ πιδὰς οΥ͂. 
{μ6 ἀοδὰ δίτγὰ, δἰποο 18 8.65}} τγ88 ποὶ ἃ βδουὶῆδο : 
δυι {89 ᾿ἰνίη ς δῖγα, Βα] ]οννθὰ ὃν (μ6 Ὀ]οοά οὗ Βα 
ἀθδᾷ, 18 8εῖὶ ἦγοο. 76 τιλὺ ΥἰΒΓΥ 866 ἰπ ἐμπὸ 
ἵνο Ὀϊνάδ (μα ἀου Ὁ]6 Ροϑι(ΐοη οὗ {88 θροῦν ἴῃ Β19 
ἸΘΡΓΟΒΥ͂ : ἰπ (89 8]αἰπ Ὀϊγὰ 116 Δρροδῦβ 88 δ Βαὰ 
ἔδι]οα ἱμίο ἄθδαιῃ : ἱπ (9 οὔθ τμαὲ ἰ8 δβοὶ ἔγϑε, 
ΟἹ ἐδ ΟΟΠΙΓΆΓΣΥ, δ0 ΔΡΡΌΘΔΥΒ 88 ΌὈΥ Θοά᾽ 5 ἸοΓΟΥ 
89 ἐβ τοσογοσοὰ (0 υπγοϑίγαϊποι τηοίΐοαθ. Βαὶ γε 
τ σὺ 4150 ἴῃ ἐδὲβ δοπίταβὶ δα {μ6 ἰδουρῆι, (δὲ 
(86 ἸΘΡΓΟΒΥ͂, 88 ἰϊ {4118 ἅροῖ ὁπ6 ρετὶ οὗἩ {89 σοτα- 
ΤΩΝ Υ͂, ΚοΟρ8 ἐἰμ6 Ομ ν ρϑγὶ 4]} (86 τόσα ἴγοο: 
ΟΥ, ἐπὶ θα ἢ δηὰ ἄϊβοραδο δ΄ βορδιδίβαὰ 85 
ορροβίίθ ρο]68 ἴὰ χοβαγὰ ἴἰο {π 6 σοπιοη πδίϊοπδϊ 
116. ἴῃ ΔῺΥ οὁ486, ἰΐ ἰθ 8 ἔδοὶ (πδί, ἴῃ σοὶ οῺΒ 
γν ὮΘΤῸ ΟΥ̓́Θ  ἢἾ85π| ΡΤΘΥΔΙΪ8, τ ΒΙΟὮ ἰ8 ΘηδΊοχζοῦϑ ἰῸ 
Ἰορτοβυ, (16 ὕγοϑῃοδίὶ δηδ βίγοηροδὶ ἔΌΥ 8 ΟΟΘῸΓΣ 
ΠΟΔΡ {86 Βῖοῖς. ΜοδηνὮ 6, (86 ΡΟΓδῸΝ Βρυὶπκ] ρα 
πὶ ἢ [896 Ὀ]οοά πλυδὲ δοπηρ]οῖα {18 ρυγὶ Πσαιΐοη ἐπ 
ΒΟΥ͂ΘΓΔΙ ὙΔ8Υ8: ἔτγϑί, ὉΥ̓ ψαϑῃϊηρ [18 ΟἹοΟΙΒ 68 : 
βοοοηάϊγ, ὈΥ͂ ουἰίης οἵ 4}} πὶ8ϑ μδὶγ ὕγοπι ἴδ 
ΒοΪΟ ὈΟΑΥ͂, (οί μΒοΥ δἷ8δο 8 ὀγεῦτονε βδπὰ 
ΘΟΥ̓ΘΙΔΒΒ65 7); ἐϊτάϊγ, ὈΥ ὈδΔιΒίηρ πἰπι56} . ΤΒ δα 
86 τοΐχηΐ ρὸ ἱπίο [16 οδρ, Ὀὰΐ τπιυβὶ γοί δΔαὰ 
ΒΟΥ͂ΘΠ ΟΑΥ̓Β ΙΏΟΓῸ Οὐ ἰδ ουίϑῖἀα οὗἨ πἷ5 ἰδῃξ. 
ΝΟΥ ΚΟΙΪ δῆϑνοτβ τῖϊὰ (6 Ομ δ] ἄθο εὐ που 
αεεεάαί σα ἰαίως ὑχοτὶΣ ετΘ. Βυὶ ἰδ δὲν που]ὰ 
ποῖ ΒΩΥ͂Θ Ὀθοῃ ἴο0 τηοαρδβί ἰο 8877 8ὺ0ὲὃ.. ΠΕ ἐμ 15 
ἷ4ᾳ ἰο 6 ποίϊορα ἐμαὶ ἐδ δϑατηθ αἰγϑοὶ οι ἱδ 
ΒΡΡΙἰοὰ ἰο βουϑγδὶ δῃδίοχουϑ 8868. Ηο πῖῆο ἐ8 
μοδ]οἀ οὗβ γυαπηϊΐϊης ἰδβὰθ, τηυδὶ αὶ ϑούθη ἀδΥ8 
αἴτον 6 γϑοοφηϊί τοι οὗ πὶ Βοδ! ρ Ὀεΐοτο ΒΘ σδὰὶ 
τίη ἷ8 Βδουῖῆοθ (χν. 18). Τμὸ Ββαῖὴθ δρρ]ῖεϑ 
ἰο {89 ποιάδὴ τὶ 8ῃ 8888 οὗ Ὀ]οοά (ἰὁ. 28). 80 
ἴοο, ἔογ ἰ!:ὁὸ Νασαῦθ ἷπ τΟΒ6 ῬΥΘΒΘΏΟΘ 8 Πη8ῃι 
μεὰ ἀϊοᾶ (Ναπι. γτἱ. 10). Ῥαγιϊουϊασῖὶν ποῖ ΒΥ 
ἰθ {16 αἱγτοοίίΐοῃ οΥ̓͂ (0 δουθ ἀδυβδ᾽ νγαϊϊἷπρ 
νι Βίοὗ, δοοοτάϊης (0 Υἱϊ!. 86, τησδί ἰοισοάπσοο [86 
βηαὶ οοπδοογδίϊου οὗ ἰδ ῥγίοϑδίβ. Ἧ᾽ε οδπῃοὲ ΒΔ .Ὺ΄ 
ἰδαὺ ἀατγίης 8686 βούϑθῃ ἀδύβ ἴῃ Ὀσγὶοϑδὶ γ8 γοὶ 
ἀποΐοδη; Ὀυὺ Βο Βεᾶ ποί ἰπάδοα Ὀοοοπιθ ΠΥ 
οἴϑδῃ ἴον {6 βουυΐοθ οὐὗἨἩ ἰδ ργϊοσίμβοοὰά, θα 
Μὸ Ἰοοῖς Ὁ807Κ δἱ (86 ογάϊηδησθ οὗ ἰμ9 δοοοπὰ 
ΒοΥθ ἀδΥ8 ἰἢ ΤΟΐγοοΘ ἰ0ὼ ὁη6 ΨΟῸ [88 Ὀθθα 
τοοοχηϊξοα 88.6]68η---ἰῃ6 ἸΟΡΤΟΙΒ τηϑῆ, ΟΓ κδγ- 
τηϑηΐ, ΟΥ ΒΟ.186,---ἰ 60 Γ0 ΔΡΡΘΑΥΒ 8 αἰοιϊποίϊου οὗ 
ο᾽ΘδῃΏ 698 οὗ τϑίὶ δηὰ βοοουὰ ργδᾶθ, ἃ ποζαῖίϊῖνθ 
δηα 8 Ροβὶ εἶν οἰθδπποϑβ, τ ἰσῖ Ἰδιίο " τ͵8 ἃ κι 
οὔ ῬγΐθβιΥ οοηϑοογαιῖίοη. ΕὝΟΓΥ [βγϑοὶϊίθ, πὶ Βὲ5 
ἄεχτοθ βουϊά δύο ἐἰι8 ὈΓΙΘΒΟΥ ΘΟ ΒΘΟΓϑίῖοςι : 
Ὀιιὰ ΘΒρΘφί ΑΙ ΘΔ ίο ἰΐ βιοοὰ ἐπ9 Ναζαγχίίθ, δὰ 
ποχὶ ἰο ἷτη τγὙχὸ ῬΪδοο (Π6 οἰοδηδοὰ θοροῦ. 1ἢ ἐμ 
ὨΘΥ σογοηδηί, (86 δἰ ΚὮΪΥ Τδγογθὰ δ᾽ ΠΠῸΡ βίθι 5 
εἰχῆον ἰθ8η {89 Ογϊβιϊδῃ οὗὁὨ 1968 δχροσίθῃσο οἴ 
βαϊνδίΐοη (80 ϑοῦ, ψὴΩ0 δ) 1οβέ δηὰ ἔοαππάᾷ, 
δἰ νὸν (88 (19 ΘΟ ὈΤΟΙΏΟΣ ; ΜΑΣῪ Μαράδ]θτο 
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Αἰ οΣ (Ὦ δα 8. ΘΟΤΩΤΩΟῚ ταδί θη." [7 τοῦδέ Ὁθ 
ΔΙ ΔΥΒ ὈΟΓΠΘ ἰπ τη, ΒούΘτοΡ, ὑδαὲ (8 80}6- 
ΤΟΥ ἀοο08 ποὶ τοϑύ ρου ϑῃΥ͂ δἀνυδηίαρο 1ἴἢ 
Βεανίηρ βπποά, θα ἀροῦ (6 ΘαΣμοϑί 688 οὗἁ ἰοῦθ 
οἢ ἴῃς ρῥϑγί οὗ δἰτὰ γἢο πδ8 ὈθΘῺ ζογ τη, 8.66 
1ς. υἱῖ. 47. Ε. 6.]1. “Τηΐ8 ἔδοῦ δρρϑασζβ ἴο μδυθ 
Ὀόθη ἰγρΐοϑ}} Υ σορτγοβοηϊθα ἰὼ ἐμ ΟἹἀ Τ᾽ οϑἰδιηοηί 
ὉΥ ἴ86 τοϑίογαϊϊοῃ οὗ 1.6 οἱθδιβοαὰ Ἰθρον ἰο {10 
ὍΟΥΒΏΪΡ οὗ 86 οοηρτοραίϊου.᾽ [10 νὙὲ8 ΧΟΡρτο- 
βοηίεος, (πδὺ ἰ8 ἰο ΒΩ Υ, ἰῃ [ὃ ΥΘΥῪ 10.}} ΘΟΓθσβ οὨἶ 68 
δηὰ βδου βοοβ δοοοιῃ ρδηγίης ἰΠ0 τοδιοτγδαίίοη, Ὀαΐ 
ποὶ ἢ ΔΩΥ ἰχον ροϑιιΐοη οὗ (86 ο᾽]οληβθα ἰθΡ6 Γ᾽ 
ΔοΥ 15 γοϑίογδαί: 00 γγ,δ8 ΘΟΟΘΟΙΏΡ] 18} 64.---Εἰ, Α..]. 

“ὃ, Το ἰποοογδίϊσο-Γ οἰ χίουβ δἰομθαδηί. ΤῈ 
οἴἴογίος ΟὈἸ  ΚΑΙΟΥΥ ΡΟ [86 ΙΘΡΟΡ Ἧδ ὙΟΣΥ͂ 6χ- 
ἰδηδβίῖγο ; ἐνγο ἢ 6-͵8π|Ὁ8, ΟὯ6 Θνγο- δι, (ἢ ΓΘ09 θη} 
διίδ οὔ ψιθαίθη βοὺγ τἰηρίοά τ|ιῖι Ο1}, δηᾶ ἃ 
οἕ οὗ οἱ]. ΤῈ ἰγοβθρβ89 οδοντίης ζοσι θα [86 Ὀ6- 
εἰπηΐηρ οὗ ἰμο οδογίηρ, [ὉΣ (89 1006 ̓ Β88 ὈΥ (δ6 
οοπποοίΐοι τ ϊΐ 88 ρΡθορίὶο δοῦλο ἰηΐο 118 συΐ!.᾽" 
Νοναγί 6 1688, ἰὲ ἰδ δβαρὰ ἰο Βο06 ον ἐπΐβ οουϊὰ 
γα Ὀ66η {0 Γοδβοῦ, ΏΘΏ (86 ΙΘΡῸΓΡ Βοά Ὀθοὴ 

Δὺὺβοϊ αἰ οΥ βορϑγαι θα ἔγοιῃ 8 ρϑορὶθ, δηὰ τγὰ8 
ΠΟῪ ἰο Ὀθ τοϑίογοά ἰο ἢ)18 δοηῃθδοίΐου ἢ {6 τὰ. 
Βαὶ 566 πη εγ υϑν. 12.-- Εἰ, 6.1]. “789 Ὀ]οοά οἵ 
1818 ὑγοϑρϑθ8 οὔοσίηρς; νὰβ ἄγϑι ἰγοδίθα |ἰἰκὸ ἰἢ 6 
Ὀ]οοά οὗὅὨ [1:0 ἰτοβρδ88 οὔογίηρς οὗ (π6 ῥγίοβδί:; ἰΐ 
Ὅ7848 Ρυΐ οὐ (80 ἐἶἷρ οὔ {86 γἰχαῦ θ8Υ, οἱ ἐδ ἐμαὶ Ὁ 
οὗ ἐδο εἰσὶ Βδηάᾶ, δῃὰ οὐ [89 λυ τ Ὁ οὐ χτοδὺ ἴοθ 
οὔ (9 σἱ κιιὶ ἴοοί, 8}} νὰ {116 βῆ τπθϑπΐης ἃ8 
ἐη ἐπ οοηῃδεοογϑαίΐουῃ οὗ ἔπ ῥγίοβίβ. ἿΙ͂ῃ δαάιίίοη 
ἴο ἐμῖδ, (λ 6 οἱϊ σοτηθ8 ἰηΐο .86, ψ οι ἱπά δορά, 88 
Ὀοΐης δοτημηοη οἱϊ, 8 αἰ οτ ϑηὺ ἤγοιι ἰλ 6 δηοϊηίης 
ΟἿἹ οὗ {86 ῥγίϑϑίβ, Ὀυὰΐ 18 βι}}} ἃ βυτῦο] οὗ {88 
Βρί τὶ] 6. 8 (μὲ8 οἱἱ ἴῃ τοϊπυϊθ πιθαβΌΓο, 
186 ῥγίοϑὶ, ψὶ ἢ 8 δη ρον οὗ δἷ8 σε Βδπὰ ἀϊρροά 
ἴη ἐμ οἱ ψΒῖοῖ δ Ὀ6οῺ ρουγοὰ ἰπίο (δ 6 ΠΟΙ ἸΟῪ 
οὗ ἴ[μο Ιοἵϊ, ὀχϑουϊθὰ ἃ βουθη- 0] ἃ δρυΐ Ἰΐηρ ὃ6- 
ἔἴογο {μ6 ωοτὰ, ἑ, 6., ἰοῦ βία ΒαποίματΥ. ΤΉ ΘΒ, 
αι (Π6 τοϑὶ οὗὨ (86 οἱ, (9 ἰγθθ ρῬαγίβ οὗ {δμὸ 
ον ποῦὸ δηοϊῃηίοὰ τ ὰΐοὰ μαὰ Ὀθοη δβαηισαγοὰ 
ὙΠ ἰη6 Ὀϊοοὰ οὗὨ ἰῃ9 ἰγοαραβϑϑ οδογίηξς. Τδθ 
ὈΪοοᾶ Ὀδριΐβπι ρῥτοοθάθα, 88 (ἢ ποζαίνϑ 6Οη86- 
ογαιΐοη : (}9 ΟἿ] Ὀαρίΐϑιι τημϑὺ ἔ]] ον, 85 ἐμ9 ρο- 
εἰν δίιοηοηθηὶ. Τὴ6 Ποδά οὗ {86 ἰαροῦ νλ8 
8.180 δηοϊηιθα πιὰ (Π0 οἱ. Ηθ πῶϑ ἰδ (0 ὃθ 
Χαδο ὃ τηδῃ οὗ ἰμὸ Ξρίτγις ἴῃ ϑδοῖὶ ΨΔΑΥ, ΌΥ ῖ5 
ἐσὶ δυ]οϊίο, δηὰ ἢἷβ ἀο᾽ σοσϑῦοθ. ΤΏ σε ζο]]ονοά 
πὸ 5δῖη οδοτί πε, [Ὁ τπίοδ, ἰῃ δοοογάδηοο πὶ(ῃ 
ἦν. 28, 82, (δ ο οἸγο ΘΙ Ὁ γγ͵δβ ἰο Ὀ6 υϑοἃ. ἴῃ ἐδ 18 
Ῥίδοθ {μ9 δα ἀϊϊῖοπ ἰ8 τηδᾶὰθ: Βα Β584}} 8 κὸ δ 
διοθιηθεῖῦ ἕοσς τα ἴπαῖ 16 ἴο Ὀ6 οἰθαηδβοᾶ 
ΠῚ 81]. ῬΙ]αἰεὶν μἷβ βίη 18 δββιυπιϑα ἰὼ ἰδ 18 ἰὸ 
9 ἱπάϊν: 0.8] σα], ἴῃ σοπ τδαϊβιϊποίΐοπ ἤγοτῃ Ὦ18 

ΒΏΔΓΘ ἴῃ ὑπὸ σοτητηοη ραἷ. [Ιἐ ἰθ σἰκΠ Ργο- 
ΒΌΡΡοΒβοϑὰ ἐδδύ {δ ἸΘΡΤΌΒΥ ἱπ Θδο ἢ! ὁη6 δίδηὰβ ἴῃ 
οοπποοίΐοη νυῖτἢ Ηἷ5 πα γι ἀπ] δἰ] π0885: δον - 
ΟΥΟΡ ᾿ἰρσδί, ἰὑ 88 ἴον 118 τοδυ]ὶ, δἰηϑ οὐἁ 11}}- Ἡ1}], 
οὗ ὈΪΓ[ΘΓΠΘΆΒ, οὗἨ ἱπηρδίΐθῃοο, οὗ 8βο᾽ -ἰον χο  ] 688, 
οὔργουαΐοθ ἰοτσαγα ὑπ σοτηπιαηΐγ. Νον ἄγβὶ σλῃ 
ἐπὸ ῥγοϑϑηίδλίίοη οὔ {μὸ Ὀυτηΐ οὔδονίης ἕο ον, τ ἴι ἢ 
ἐμ οὐδοῦ ἢ6-Ἰδπνὺ, δῃὰ σι ἰ..6 τηραὺ οὔοχίηκ.᾽᾽ 

“ Τὸ ΟΥ̓Δ η66 ΤΩΔΥ͂ Ό6 τηράϊ βορὰ ἰῃ 6450 (ἢ6 
Ῥοτύβοῦ ἰ0 Ὀ6 ρυγίβοὰ ἰΒ Ροοῦ. 7189 ἀϊτγϑοίϊοι [ῸΓ 
1μὸ Βρου 06 ἰἰ86] 15 ἰπἀθοα ΔἸτηοϑὺ δηδιοζοῦβ (0 
ἐμ αἰγοσίοη ἴῃ ἔμ6 ὁ880 οὗ ὑμ9 ῬΟΟΣ ΟΙ8η ἴῃ 
οὗ] 4-Ὀἰσίἢ ; ΟὨΪΥ Βοτο ἰμ)6 ἸδηὉ ἔον [8:9 ἐγΒρΆ 58 
οἴὔοντίηρ, (86 ἔθη ἀθΑ] οὗὁἁἨ πνμϑαίθα ον βρτίη- 
κὶοὰ νῖἢ Οἱἱ [ὉΓ ἃ πιοοὶ οδογίης, δηα ἐῃ6 Ἰοὸς οἵ 
Οἷ] ἴοσ δῃοϊηιΐη ρ, σοι] ποὶ Ὀ0 ἀἰδροιδοὰ τὶν ὉΥ 

{89 Ὀγϊηρίης οὗὨἩ ἔγὸ ἀονϑθθ ΟΥ γοιηρ ῬἰζθΟηδ. 
Μογϑοῦοϑυ, 6 ἰγοϑρΆ58 ΟἸΘΥΪΡ, ἃ8 Ὑ6}} 88 {89 
οἷ], 8 ἀἰγδοίθα ἰο ὈΘ6 846 8 Ψδυθ- σης ὈΘΌΣΘ 
Φοβόνδῃ. [Ι{ ἰ8 (86 Βδ10 Υἰί 4] 88 [80 ὙΑ8Υ͂Θ Οὗ 
[6 οομδοογαίίοη οδογίηρς δἱ (ἢ 9 οοηδβοογδίίΐοη οὗ 
{89 ῥγίϑϑίβ (Υἱἱ, 22,27). Τλὰ8 ἐμ 15 ψηγιηρ Β6ΓΘ 
8180 68ῃ ΟὨΪΥ͂ δἰ ΚὨἸ 8 ΡΘΟουΪ ΑΡ σοηδοογαιίοη οὗὨ 
[86 Ἰορον, ν ἰοὶι 18 ΡΟΥΘ Βίγο  ΟἾΥ Θχργθϑϑοὰ ἰη 
89 0886 οὗ [(ῃ6 ῬΟΟΥΡ ΙΘΡΟΓ ὙΠῸ τὲ δΘ0 ΒΏΔΚΘΗ 
ἔτοϑ σῖτ ἷ8 αἰ, ταδὶ Ὀ6 Ὀτοῦρδί ἰ0 8 Βπιηρίης 
Ρ, οὗ οᾶγτς οδονίηρς (Δυΐβοῦ σα ᾳ).᾿᾽᾽ 

ϑοπηο ροΐηίβ ἱῃὰ ἰδ δῦονο 1} Ὀ6 ἑουπὰ ἀϊον- 
Θηὐγ ἰγοαίθα Ὀρ]ον,. 

γόονβ. 1-8, ΤῊ βἰιανίϊηρ ροϊηὺ ἴῸὸ ἔμ 0] ον 
αἰ γθοιϊοηβ 18 (μ9 ΕΠ ἰπϑρθοίίοη οὗ (9 ᾿θΡῸ» 
Βιαρροβοὰ ἰο Ὅ6 μθα]οα. Τἷ8 τησϑὺ ἰδὶκο Ρ]δ 99 
πλοῦ [86 οδῦιρ, δηὰ 1ἶ 1 σοβυ θα ἔδυ ΔΌΪΥ, 
{πθπ ἰμ9 Το] ον ίης ἀἰτοοίοΒ 6 γ9 (0 Ὀ6 οὐβογγοά. " 
(1πο ὀχργϑββϑίοῃ 19 ΝΝ8), δὲ οὶ! ποίθβ, ἰ8 8 
““ρροπδί. ργδσπαηπδ, Ἀθαϊοά ΑὟΘΥ ἔγοαι, ἑ. 4., Βοα]οϑὰ 
δηὰ σοὴθ ΔΥΔΥ͂ ἔγομι ᾽᾽). 

γοΣβ. 4-8. ΤΊιο σοϑίιοσαιΐοη ἰο ἐδ οδρ. ΤΪ4 
8 ΓΟΥΤΏΔΙΪΥ ΔΟοοοΙ  18η6 ἃ ὉΥ͂ 8 ΥΟΤῪ {Ὁ}} δηὰ 
δ᾽ σῃϊδοδηὶ γἰϊαδὶ, ργορογιϊομοθα ἰο (Π 9 ΔΌΒΟΣΓΘΏΟΘ 
ἴῃ ἩΜΙσὮ ἸΘΡΥΟΒΥ͂ τὙ88 ἴο ὉΘ [06]4, ἀπά ἰδο τἱρίὶ ἀ- 
688 οὗὨ ἴ1|0 ὁχοϊαδίοη οὗὅὨ 86 ἸΟΡΘΥ ἔγοπι ἰ86 80- 
οἰοίγ οὗ εἷβ ρϑορὶθ. ΤΏΘΓΘ Ὑγἃ8 Ὧ0 Β8δου ῆσθ0, β'η 60 
{86 ρογϑοῦ ἰὁ0 Ὀ6 οἰοδηβοὰ νγὰ8 ῃοΐ γοί ἱῃ 8 60}- 
ἀϊοίοι ἰο ΟΠ Ρ βδουϊῆσθ, ΠΟΥ 88 δηγίηρ οδογοά, 
οΥ οὐύϑῃ Ὀγουρὶιὶ ὈΥ ἶπι, ΠΟΥ γὙ85 δηγίίηρ ρΡ]δσοά 
ὍΡΟοη ἐμ αἰίαν. Τὴ ΟΘΟΓΟΙΠΟΩΥ͂ ΤΆ8, ΒΟΎΘΥΟΘΓ, ἃ 
Ῥυτιδοαιίοη τπιΐϊοΐλ 18 Δ) Δ Υ8 σχοϊδιϑὰ ἰο βδουὶ ῆδθ 
88 8 ΒΥΠΌΟ]ΪΟ δίορ ἰονγαγὰβ 8 χϑβίογδιίοῃ ἰο ζ8]- 
Ἰουβὶρ ἢ Θοα, 

Εοτν 0 δἰ σπίϊβοδηοθ οὗ (86 {ΠΠ|ρ8 υϑοᾶ ἴῃ {18 
ΘΟΥΘΙΠΟΙΥ͂, ΑὈΔΥΌΔΩο] 8 αυοϊθα Ὀγ Ῥαϊγὶοὶς ἰο {116 
ΤΟ] ον ίης οβδοοί : (86 ἐένίησ διγαδ βὶ ΚΌΤΙΥ {Ππῶ0 (89 
Ἰορου᾿βΒ ἀοδὰ Β6βὴ τγδϑ σοϑίοτοά ἰὸ 118 δῃὰ υἱβοῦ ; 
{86 σεάαν τοοοά τοβιοταιϊΐοι ἤγοπι Ρυϊχοίδοίοα ; (89 
δοατίεί (ττοοΐ, οΥ ἰμγϑδά, Οὗ ἃ Ὀ{ οὗ ἀεὶ γϑβίο- 
τϑίϊου οὗὨ {Π|᾿0 ΘΟΙον οὗὨἨ 68} 0} ἰο (86 οοπιρίοχίοῃ ; 
{μ6 ψδδορ (τ 16} ψγ88 ἔγαρτϑηί) Γοβίοσδιϊοη ἴγοια 
119 ΟΧσΟοοΘαἰ ὨΡῚΥ 111 οὐον οὗ ἰμι9 ἀἰ8θ886. 

Δτι Θαείμϑηῃ 9886] νγδ8 ἰδ .θῃ---ὈΓΟΌΒΟΪ, 
ἐπὶ δον {18 υ86 11 τοϊσὺ Ὀ6 ὈΡΟΙΚΘῚ ὕ} δῃὰ ἀθ- 
βίγογοά--δηὰ ῥατγιϊγ δ᾽]. ἃ νψὶϊὰ πίον ἔγοιῃ 8 
ΒΡΓΐη ΟΥ Ὁτοοκ, δης οὴο οἵ (6 Ὀϊγὰβ Κἰ 16 ΟΥ̓ΘΕ 
ἢν πὶ βυοῖ ἃ ὙΔΥ͂ (αὐ (8 Ὀϊοοά ϑδουϊα 74}} ἰηΐο 
δηά δὸ πιϊηρὶοὰ τῖϊὰ (86 ναοῦ. [ἢ ἐμὶθ [89 
᾿ἰνίης Οἰγτὰ τ8 ἰο Ὀ6 ἀϊρροὰ π ιῖΐὰ (86 οἶμον 
(δἰηρθ, δηὰ (θη (86 Ῥϑύβοῃ ἰο 6 οἰθβηβθὰ τ88 
Βρτϊ Κ]οα τὴν ἐξ τ ἢ (μδὺ βουθηζοϊ ἁ βρυϊη κι ης 
Ῥγθβουϊ θὰ οῃ οδοδβίοῃϑ οὗ Ῥθου δν ΒΟ] ΘΔ Υ͂ 
(966 ἶν. 6) ; δηὰ (Π6 ῬΘΥβοῦ ψ)ὲ8 (μθῃ ἰο ὍΘ ἈΤῸ- 
πουησρὰ οἶοαῃ. Αἴἴον (8 86 ᾿ἰνῖηρ ὈΪΡὰ δῦ 
Ἰοὶ ἸΙοοδϑ ἰῃῖο ἴδ ορϑῖ 89]ἅ. ἴπ αἰϊοπιρίΐης 
ἴο οβίϊδίθ ἴμ6 βἰηΐϊβοδησο οὗ {Πΐ8 γἰΐθ, ἱΐ ἰδ (0 
6 τοιῃηοιηδοτοὰ {μ80 Ῥγοςοϊβοῖν {86 ϑδῖὴθ σὶϊι δ] 18 
Ρτοβουὶ θά ἴον ἰ89 οἸοδηβίης οὗ {8:9 ἸορυοῦΒ μου 89 
(τετβ. 49-δ8), απὰ ἐμ οϑάδν, βοδυ]οὶ δηἃ ἈΥ̓ΒΒΟΡ, 
Ὅογ6 δἷβδο Ὀυσχηροὰ πὶ (6 γχοὰ ΒοΙοΓ, τ 086 
ΔΒ}165, ΡΙασοά ἴῃ τδίοσ, ΟΓΘ ἴο ὉΘ υβ6ἃ 70 ρΡυ- 
τὶ Βοδιΐοπα (Ν πὶ. χίχ. 6). Το νδίον, {86 Ὀ]οοά, 
[Π6 σοῦδὺ δηά (μ:ὸ βσαυῖοὶ ἃγὸ πιϑθηἰἱοπθὰ ἷπ ἰμ9 
Ερ. ἰο (6 Ηφὃ. (ἴχ. 19, 20) «8 βανΐηρ Ὀθθὴ υδοὰ 
ΌΥ Μοβεβ 'π βρυϊηκὶὶης [ἢ 9 ΒοΟΟΙ οἵ δ Οονθηαδηὶ 
84 1Π6 Ῥ6ΟΡΪο (860 ἔχ. χσὶν. 6-8), μη βϑῇθγα! !ῦ 
ΠΥ̓́ΞΒΒΟΡ Ὑ͵ὸλ8 ὑπκρα ἐη νΗΓΪΟυΒ ΤΌΤ Π15 ΟὗἨ ΒρΡΪ ΚΙ ΐηρ. 
Εχορρὶ ἐμ δγοΐοσο ἰη τοχαγὰ τὸ (89 Ὀἱγάβ, πο 58]ῳ- 
Ὠϊβοδηο6 οδῃ Ὀ0 δἰἰρὶ υιϊιοὰ ἰο {1686 ὑμῖῃ γ8 ἩΒΙΟΘῈ 
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ἦδ ποῖ οοϊησοῦ ἰὸ ΟΡ ρμυνί δοδίΐοῃβ Ὀεδὶ 96 
δοδο οὗἩὨ (πὸ Ἰθρερ, δῃὰ οὐϑὴ ἰῃ τοραγὰ (ὁ {89 
Ὀϊσᾶπ, ποῦθ τ λΐοὶ ἰ8 ποὶ Θοτηοι ἰο (Π 9 οἸθδηδίης 
οὔ (89 ᾿θργοιβ τη δὰ {86 ᾿ἰθργοὺῦβ ἢουδθ (του. 
δ8). ἴῃ τνὶον οὗ 18, δηὰ οὗ (86 ϑῃδ) συ οὗ {0 
βοδροχοαδὶ (χυΐ. 21, 22), ὑμο ᾿ϊνίηρ Ὀἱγὰ ἰοὺ 10056 
τσ ὃ6 οοπδίἀογοα 88 Ὀθδυΐη Δ ΙΎΔΥ (δ 0 ὑπο] θ8ῃ- 
Ὧ688 οὗ (89 Ιοροῦ (οι Οἴου ]86}}, δῃηὰ ποί 86 βὶρ- 
Εἰγίης ἱμ6 Βοοΐδὶ τον ϑοίοη οὗ (89 1609. ἴῃ Β18 
Σοδίοσαίίυη ἰο (6 οοπρτοραίίοη. ΟΥ̓ (μΐ8. ἰΔδεὶ, 
{η0 Ὀϊτὰ Βγίηρ, ΔΊΑΥ ἰὸ ΤΟΓΌΓΩ ΠῸ 2070 οουϊὰ 
Βαγὰϊγ δυο ὈΘΘῺ 8 δ πιο]. Οἱ (89 πείυγϑὶ μὶδ- 
ἰογῪ οὗἨ (86 οθάδν (υυπίρεγωε οχψεεάγωδ), δηὰ (δο 
ἈΥΆΒΟΡ, 8660 ΟἸδτκο. Τδο βοδυὶοὶ 18 βδϊ ἃ ἴῃ (89 
Μὼωλπα ἴἰο Βατο Ὀθθὴ υϑοὲὶ ἴον ἰὑγίηᾳς 189 ΟΡ 
ἐΐηκβ ἰο {πμ6 ᾿ἱνίης Ὀἱγὰ πῆθ (ΒῸΥ 670 ἀϊρροὰ 
ἰοχοίμον ἐπ (6 δῖον πιϊηρὶοἃ τί ὈΪοοὰ. Νο- 
ἐς 18 βαϊὰ οὔμοὸ ἀΐδβροβαὶ οὗ 411} ἐμι989 {πὶ 8 
δίιου πο. δὰ {1810 τ οἷν ρυτροβο. Αἴἶου (δ 18 
οογομοηΐαὶ, {86 δΥμΉ 0104] Οἰοδηδίηρ γ͵λδ δι1}} 
Ταγίθ 6 Ὁ 8οὺ ἕουὶ ἢ (γθὉ. 8) ΟΥ̓ [0 Ἰορον᾿ Β Ὑδβ Ὡς 
ἷθ. οἱοίθ8, δῃὰ βδμηνίηῃρ ΟἹ 411 ἷβ δαὶγ, δηὰ 
Ὀαϊδίηρς πἰτδο]. Ηο αὐἰχιυῦ ὑΠ 6 ἢ ΘηΐοΣ ἐλ 6 σϑΡ, 
Ῥυΐ ποῦ γοί ἷ8 οσῆ ἰθηί. Τΐδ τοδί ηἰης σθ- 
βἰσϊοίλοῦ δοίη ἀοσδίζηθα ἰο0 8ι1}} ΤΌ Γ ΠΟΥ ἱτΡΤΘΒ85 
ὌΡΟΩ ἰδ6 τηἰπὰ {6 ἔθδε] ομδυδοίοσς οὗ (δ α18- 
6886 ἔγοτι Ὑ οὶ ἰ..9 ΘΡῸΓ δὰ τϑοογνεσγοα; δῃὰ βὲ}}} 
ΤΩΟΤΘ, ἰ0 Ῥοβίροῃϑθ (δ (}}} γοϑδίογείίοη οἴ ἰδ θορὸν 
ἴο δῖ8 ἔδινε ση11] ὃ μδὰ ἢγϑί, Ὀγ 186 ρτοβογὶ Ὀθα 
βδουϊῆοοθ, Ὀθ06Ὲ σϑδίογοα ἰο {6110 πρεΐρ τι αοά. 

Ψοσ. 9. Αἴοῦρ δὴ ἰηίοῦναὶ οὗὨ ἃ ποοΐς, ἐδ 9 Τα- 
βίοτοὰ Ῥοσβοὸὴῆ ἮδδΒ ἰο Ὁθ δρφδαΐῃ βιιδυϑθα οοτι- 
ῥ μοὶ, ἰο δῴρδΐῃ νψδϑὶ 88 οἰοίμοθ, δηὰ διχδαΐῃ 
δὲμο εἰπδοῖύ. Ηθ Ἦδβ ΠΟΥ͂ Ῥγορδγοὰ ἰ0ὸ οὔ 

(88 Ῥγτοδουὶ δε βδουίδοθα οὰ ἰμ9 ζ0]] οί ἀδγ ; 
ἴον 6 Νῶ88 ΠΟῪ Ο1682. 

γοτβ. 10-20. Το γτϑβίογδαίΐου ἰ0 ζθ! ΒΒ ἷΡ 
ψὶϊ αοα, δηὰ δἀιϊδβϑίου ἰο {6 βδῃοίυδυυ. ΝῸΝ 
ἴοσ (80 ὅτι (τη {86 οἰοδηβοα ἴϑραῦ ὈτίηκΒ Βἷηι- 
Βο ΙΓ (89 ἐδ ῃ ΧΒ ΠΘΟΘΒΒΑΤΎ [Ὁ (86 οομμρ]οίϊοι οὗὮ 
ἷ8 οἰοδηδίης. Τγτοθ νἱοιϊτηθ ἃτὸ ἰο Ὀο οδετοά ; 
ΙῸ 8 ὑἰγοθραβδ, ζὉΣ 8 βἷῃ, δῃηὰ [07 ἃ Ὀυγηί οἴδογίπρ. 
ὝΊ ΟΝ (8086 4160 ο Ὁτουχῶς (λ9 Ῥγοδουὶ θὰ οὁὉ]8- 
(ἰοὴ διὰ ἰδ οἱ] ἴὸσ ἷ8 δῃοϊοιϊης; (89 οἱ] γγ858 [0 
δ9 νϑυοὰ πὶκὰ {μ6 ἰγο8ρ888 Οἴου (τοῦ. 12) 848 
ἐὲθ οοῃδβδοογδαίΐζοι ἰο ἀοὰ, διὰ ἱμ9 τ 8 0190 ΟὈ] Δ᾽ ̓οὴ 
(ΔἸ Βουκσὰ ἐΐγεα ἰοηἐἢ ἀν 8}8 Βϑοσὴ ἰοῸ δ6 σϑαυϊγοά 
αὶ! ΤοίοΓΘ.06 ἰο (86 (ΠΥΘ0 βΒδουῖ 068) γ88 ἰ0 Ὀ8 
οὔοτοά ὉΡΟῺ ἰδ0 8)ίδὺ τῖϊ 86 Ὀατπὶ οοτίης 
(νος. 20). Τμὸ ΒΟΥ διηουπίοα ἰὁ0 ὨΘΔΥΪΥ δὶχ 
αὐυδτία, {89 βοραζαίθ οἱἱ ἰο δρουΐ διδ)ὲΥ ἃ ρμίηϊ. 
γον. 12. Οδοσ ἴσα ἔοσ ἃ ἴσϑοβρεβδα οὔἴϑσίῃρ.-- 
Τ}}Ὲ οδογίης ἰΠ6 ἀοοίχηδίοὰ νγῶδ ποὺ σοαυϊγοα 
ἰο Ὀο οὖδ ἀεβηϊίθ ναὶὰθ, 88 ἴῃ ἢ ΟΥ̓ ΏΔΤΡΥ ἰγ68- 
888 ΟἴοΥηρ8, δηὰ ἰΐ νγ88 δ᾽ οχοί ον ῬΘΟΌΪΔΡ ἴῃ 
(8 χλίυδ], Ὀοΐης γαυοὰ σὶϊῃ ἰδ οἱἷἱ ἴῸΣ ἃ σσᾶνθ 
οοσϊηρ, Ὀθϑέοσο ἴ88 1ιοχᾶ.---Τ}}8 88 ΠΟΥ͂ΟΡ 
ἄοπο τ ΔῺΥ ραγί οὔ ὴ9 ΟΥ̓ ΠΑΓΥ ἰγοβρδ88 οἵ- 
ετΐπρ (Υ. 14--νἱ. 7); ΟἿΪΥ ἴδ ἐμ βδοσίῆςο οὔ χχὶ δὶ. 20 
Ὑ88 (δ τολοῖδ γἱἹοίἑπτι ΘΥΟΥ αΥΘα ; 858 5Βἰ1}} δηοῖ δον 
ῬοΟΌΪ εν, 89 τᾶῦο οἴου 88 ρ]δοϑὰ ἴῃ (18 
6886, ποὲ ἴῃ 80 Βαηάϑ οὗ (δ 6 ΟΘΤΟΡ, Ὀσὺ ἐπ 18 086 
οὔίμο ρῥτίοεσί. μαι ἐμοῃ γγῶβ Βοσθ (Π0 δἰ μη ϊῆ- 
ὁδ80ο9 οὔ ἰο ψδυϊῃς ῖ Καὶϊ, ΟἸΑΥΚ, δηὰ οἰμοσβ, 
Θομβί 6 ἷζ 88 ἃ Θοηβοογαίϊου οὗ ἰδθ ὁ] Βα 19- 
ῬΟΥ σϑργοβοῃΐθα ὉΥ ἐπ γἱοίϊη. [Ιὶ 18 ἰσὰθ ὑμπδί 
{μὸγ9 Ἧῶδ, ἰὼ (Π6 τἰΐὰδὶ 88 ἃ ὙΒοῖΘ, ἃ κἰηὰ οἔ 
ΘΟ, ϑθογαίϊος οὗ ὑπ 6 ῬδΣ ΒΟ ἰο ἷβ γοδίοσα ροϑὶ- 
ἐἰοῃ 85 006 οὗ [8:0 ΡΘ60}]90 οὗἩἨ ἐδ ᾿ΟΒΡ ; δυΐ {818 
681 θΟΔΣΟΘΙΥ ΠαγῸ ΒΘΘΩ ἰδ τηοδηϊηρ οὗ ἰμἷ5. ρᾶτγ- 

ἐἰσαϊον σούθθοῦΥ. ἮΒοα [πο [ον 68 τ τ 608- 
Βοογαίθα ἰο ἐμὸ ΒΟΥΥΪΟΘ οὗ μὰ οτὰ ὮὉΥ 8 ταῦθ 
οἴογίηρ, ΠΟΥ το γὸ ἐμ δον 8 αν (Νύχτα. Υἱϊξ. 
11; Π65. Α. Υ͂. πιανρ.); ὙΒθη (86 ΡῥΓΙοδὶβ ὙγοΓΘ 
οοπβθογδαίοα, (86 ψαᾶτὸ οδοσίηρ γδ8 ρμἰδοοὰ ἱπ 
(πεῖν μδηαδ, δα οοῃδίϑίθὰ οὗὨ οοζίδὶῃ μασίβ, ποὲ 
οὗ ἃ ὑἐγοδρδδ88 οογίης, Ὀαὶ οὗ (ποὶγ “Σδπὶ οὗἩ δοπ- 
βοογϑίϊοη ᾿᾿ (Υι1ϊ. 256-28); τ βοῶ ρογίΐοηβ οὗ 89 
ΟΥΑΪΏΔΡΥΥ Ρ6800 ΟἸΟΥΪη 55 ΝΈΡΘ σοπδοογίϑα ὈΥ̓͂ 
ναυΐϊηρ, (ΠΟΥ ΜΤΟΓΘ ΔΙΑΥΘ ρῥ]δορὰ ἰπ ἐπ 8η48 
οὗ (89 οἴοτονυ. ΕἾ 81} (μ686 (88 ταυΐηρ οἵ (89 
Ὑ01]9 Γδτὴ οὗ (86 0061 Β ἰγοβραϑθ οδοσγίπε 688861- 
Ε14}}γ αἰ γ8; ΠΟΡ ἄἀοοβ ἰΐ βθϑῖχ Ῥοβδί Ὁ16 {μδὲ ἐξ 
σου!]ὰ δἰ κηὶν ἷβ δομβθογδίΐοῃ, Ὁ}}688 0 το γ ἦσι 
ΒΟΠ1Θ ὙΔΥ ὈΪΔοοα ἴῃ ἷ8 οὐ απᾶὰβ. Μίοτθ ργο- 
ὈΘΌΪγ, (μα ραγί οὔ 186 τἱΐυ8] τγῶϑ δ᾽ ΠΡ  ἀθ- 
δηθὰ (ο ἀἰδιϊα σα ΐδὰ ἐπ Ἰοροτ᾿ 5 ἔσο {80 οτὰϊ- 
ὭΔΡΥ ἰγόδρϑδδ Οἴοσίης ; ἐμὲ ψ8 1160 10 ταβ 8(1}} ἰο 
δο οἰδββϑὰ βϑῃθγί ἢν τὴ (δῦ οδοσίηρ, ἱ τ88 
γοῦ βροοϊ δον αἰδιϊμοῦ ἔγοσα ἱ8. Α οοπείἀοζαίϊοσι 
οὗ {18 ἤδοὶ υν}}} ΓΘΏΟΥ͂Θ, ΡΑΓΓ ΠΥ δὲ Ἰοδδί, 88 
αἰ σα Υ οὗ υπάἀοτγϑίδηδϊηρ ΠΥ ἃ ἰσϑδρδβα οἵδονγ- 
ἰης βῃουϊὰ δᾶνγθ Ὀθθῃ γϑαιϊγοὰ οὗ ἴμο οἰοδηβοᾶ 
Ἰοροῦυ. Τὴθ Τϑϑβοῦ ρίνθη ὈΥ̓ ΟΘὮ]ῸΣ δπὰ οὐδοῦ, 
ἐμδὺ ἰξὲ πῶϑ 8 ἰϊηἀ οὗὁὨ ὅηο, ΟΥ δαίἰδίδοίϊοῃ σὕϑη- 
ἀογϑὰ ἴοσ ὑπο ἵδοί, ἐπδὲ ἀυστίης 89 τ 0]6 Ῥοτὶοὰ 
οὔ 8 διοζη6βθ, ἰῃ δοπβοαῦθῃοο οὗ ἢΐ8 δχοϊυβίοιι 
ἴγοια ἰμ6 σϑρ, 86 Ἰοροῦ Βδὰ ἔδι]θἃ ἰοὸ ροῦ- 
ἴοτταῃ ἷβ8 ἐβεοογαῖίΐο ἀυϊίοδ, 18 δοσσῃ ΌΥ Καὶ] 
ἴο ὯΦ ΘὨΓΙΓΟΙΥ ππίθη8Ὀ]6, δβίῃσθ πὸ βασι ΟΠ Σ- 
ἱῃ6) τἯδ8 τοαυΐϊγοὰ ἴῃ ΡΔΓΒΙΪΘὶ ΟΆ868 οὗ ΡΟΥΒΟΏΒ 
ὁχοϊυάοά ἔτοια [09 ΒΒΠΟΙΌΔΙΥ του αἴἴοοίθα πὶ ἢ 
αἀἰδολπθὰ βϑογοίϊ 088; [0 ἰμ18 ἰξ ΙΩΔΥ Ὀδ6 δἀάεὰ, 
πὶ ΠΟ ῬΘΩΔΙ͂ 88 γοαυϊτοα, 88 ἰπ ἰΠ9 0889 οὗ 
ἰσγϑᾶραβθ ον ίη 8 ΤΣ βὺσ! οὔθηοοθ. ΝΡ 18 (8 9 
ΤΟΆΒΟΙ ΔΌΟΥΘ σίου ὮΥ͂ ᾿ϑῆρο αυἱϊΐθ δδιϑίβοίοτγ. 
ΤῊθ γὰρ ἰάθα ἴῃ ἰμὶβ οἴονγίης βϑοῖῃβ ἰ0 ὃ6 ἰδαὲ 
(118 ΙΟΡΟΡ, ΌΥ ἷθ ΥΟΡΥῪ δ᾽ οί θ88, δὰ Ὅδοα ἰη [89 
δοοπάϊοη οὗ δὴ οὔἴθπαθν βραϊπϑὲ ἐμ ἐμϑοογδαίὶα 
Ιανν οὗ ΡΟΣ Υ ; γοὶ ἐμαὶ [818 τγυ88, ἴῃ 8 6486, ποῖ 
δὴ δοίιδ], Ὀὰὲ ΟὨἿΪΥ ἃ φμαδὲ ἰΓΟΕΡ ΒΒ, ἰΒ ΒΒοτ Ὁ 
(86 ομἰβϑίοι ἰὸ ΓοαῦϊΤο ἰἰ ἰο Ὀ6 οὗἨ ἀοδηΐϊίο γ8]09 
δηὰ ὉΥ (μο γτἰίπ8)] αἱγοοιΐῃρς ἰὰ ἰο ὍΘ πιδάθ αἷβο 
ἰηΐο 8 αν οδεσίης. Τδ6 ΙΘΡΟΥ πδὰ ποί ΤἸμ ΓΟΪΥ͂ 
αἸ]οἃ ἐο ργοβοηίΐ ἷ8 γοαυϊγοὰ οοσί χ8 ἐπ 60η86- 
αυθησα οὗ δἷθ ὀχοϊυδίοι ἤσγοϊῃ ἰΐὸ οδῖηρ, Ὀπὺ ΒΘ 
Ἀδὰ δοίυδ]!γ ᾿ἰνοά ἴῃ ἃ οοῃαϊ οι οὗὁὨ οχίγοτιηϑϑί 
ἐμποοογδιῖὶο Ὁποϊοδῃηοδ8 (8 ΤΠΟχΘ 80 ἰδ ἰπ 
{89 ὁ886 οὗ [Π6 ΒοοΓοίΪ0η8), δη ἃ ΘΟ ΒοαΌ θη Ἶγ ἴῃ 
ΒΥΤΩΌΟΪ1 0 ΟΡῬοδβίἰΐοη ἰο ἐμ6 Ηϑδὰ οὔ ἐπ 9 [βΘο γϑου. 

9 τυδὺ ἰΠΟΓΘΙΌΓΘ Ῥγοβοηΐ 8 ΓΟΒΡΆΒΒ ΟΣ; 
Ὀυΐ 88 81} {186 "δὰ Ὀθθηῃ ἀοῃθ ποῖ ΟΠ]Υ͂ Ἰῃγο] 0 - 
(ΔΥΪγ, ὈὰΓ πηοδῦ ὑπν}]}}]γ, (86 οἴἶογίης τὸ 
ἀϊδϑεϊησυϊδηθα ὉΥ Ὀοίης νανοὰ, γοτ. 18, ΕἾΟΣ 85 
[86 Βἰῃ οβοτιίηρ 16 [6 ὕχὲθβὶ β, Βο 18 ἴ89 
ὮΟΒΡΕΒΒ οΟΒοσὶ ἢ Ε.---ΤῊ δ, δἸγοθ αν Κποῦσ 88 
88 ζΘΏΘΓΒΙ ἰΔῪ (Υἱϊ. 7), ἰ8 Βογθ σορεδίβα, ὃε- 
6880 ΟΥΒΟΡ 80 {86 ῬΘΟυΪΔΡΙΥ οὗ (λ18 (γ685}0858 
οἴδοσίης τοὶρῦῦ βοοῖὶ (0 8 Κο ἰὲ 8ῃ οὀχοοθρίϊοι. 
Ζο 18 τηοδῖ ΠΟΙ. 896 οἱ Ἰΐϊ. 8. 

ἴῃ χοξαγὰ ἰο {π6 οτάον οὗ ἰδ γαυῖουβ οδἘσῖ 5 - 
Β6ΓΘ {89 δίη οἴεγτίπρ (τοῦ. 19) ρσϑοϑᾶάθβ ἐμ Ὀυγηὶ 
οὔουίηρ δοσοχάϊης ἰὼ ἐπ9 ζοποσαὶ τυϊο; Ὀυΐ (89 
ἔγϑβρϑϑδ οδοσίῃς δουπλθα δοΐοσο ἐβϑσὰ Ὀοίμβ, Τ86 
ΤΟΔΒΟῚ ΔΌΟΥΘ αἰνοπ ΜΨἘΥ ἰδ6 ὑγοβρδβδα ΟΣ ΠΣ 
Βῃουϊἃ Βα Ὀδθθῃ οδογοα δὲ 4]1, δα ρ]δὶ ἢ 8 8150 
ΜὮΥ ἰ βΒου]ὰ βασο Ὀθοι οὔἶογοά ἔγϑί. [1η ἰδ 
6486 οὗ (86 ΣΘΟΟΠΒΟΟΤΑὐΟΣ οὗἁὨ 89 ἀοδ]οα Νασαυῖίο 
(Ναπι. γνἱ. 11, 12), {89 οδοπάϊιΐοη οὗ ἐδθ ΟἤἜΤΟΥ 
ν88 Οἰοσοηΐ; 80 ἯΔ28 δΙΣΌδαν ἴῃ {011 διδηάϊης 



858 Δ ΤΩΘΙΟΌΘΡ ΟΥ̓ (89 ἰΠΘΟΟΥΣΘΟΥ͂, δὰ οἴἶδοτοα (μὰ 
ἷη.οδοντίης δτϑί, δηὰ ἰμο {μ6 ἰΓοϑρδϑθδ οἴἴἶογίηρ. 
Ἡδξετθ ἰδ θα]6 ἃ 1606 πιυδί ργοϑθηὸὺ {9 ὑγϑθρ888 
οονίπρ γϑί, δ8 ἰ}ὸ πιϑυκ οὗ π18 γοϑίογδίίοῃ ἰο 86 
γἰνι]οχοθ οὗ ἰμδο ἱμοοογδὶϊσ σου Υ, ὈΘΙΟΤΘ 
9 ΟΥ̓ΘΓΒ ΒΥ ΟΥΠῸΡ 5δουὶῆοθ. 
Τ89 τοϑίογοα θοροῦ νγδβ ἰουο θα νὴ} ἐμ 6 Ὀ]ὁ6ὰ 

ΟΥ̓ {πο νἱοιϊπι (τον. 14) ἵπ 89 δδθ ἩΔῪ 88 ἐπ 
Ῥγίοθίβ πεῖ (9 ὈΪοοὰ οὗ (89 Υδπὶ οὗ σοπβϑογαίζοῃ 
(ν:11. 28), δηὰ ἀουῦι}958 τὶ [8.9 886πὶ0 ΘΠ 6Γ8) 
Βγτα Ὁ Ϊ168] τηθδηΐηᾳ. ΝΟΧύ ΘΟΠ1608 [Π9 υ86 οὗ ὑδ6 
οἱ]. [ἐ νγδβ ἄγει ϑιαρὶογοὰ ἴῃ ἃ βουβηζο]ὰ δρυΐ - 
Ἰΐης ἰονδγὰβ ἐπ βδποίαδεΥ (γον. 16), δμὰ (μὴ 
ἰουπομεοὰ σ᾿} (μ0 δ ον οὗἉ (86 ῥτὶϑϑὺ ἅροι 811} {86 
Ῥοΐπίβ σοι δὰ αἰγοαὰν Ὀθοη ἰοπομοὰ νῖΐ (86 
ὈΙοοά οἵ ἐδ νἱοεΐπι, ““ οὶ δοϑσὴδ (0 δνθ ὈΘΘῈ 
8 ἰοΚθἢ οἵ ἴον αἰ τη θ88 ὈΥ ὑμ9 Ὀϊ]οοᾶ, δηὰ οὗ μο8]- 
ἧπρ ὉΥ (δ οἱ].᾽᾽ Ῥαϊγῖοκ. ὙΙΓῈ 1896 τοιηδηὶ οὗ 
ἐδ οἷ] ἴῃ δ΄ῖθ Βδηὰ, {89 ρυϊϑϑὲ τῶβ ἰ0 δῃοϊηὶ ἘΓΠΘ 
Βοαᾶ οἵ πἷπα ἔπει 18 το Ὀ0 οἸθαμῃδϑᾶ. ἴῃ αἱ] 
ἐπΐα (π θὴ πο γ ΔΡῬΘΔΥΒ τΪΐῸ θυ Ποἰθηὺ Ρ] αἰ 688, 
86 κἰηὰ οὗ σοηβοογαιίοη : Ὀαὺ ἰῦ τγαϑι Δ σΟΏΒΘΟΓΆ- 
ἐΐοπ, ποὺ ἰο ΔΗΥ͂ ῥοῦ αν Ῥοβίἐἱ 0 ΟΥ Ῥυἱν 669, 
Ὀπὶ δἰ ἰο ἷβ8 Ὀοσοιρΐης δραΐη οὴ6 οὗ (Π6 
Θἤοβθη Ρθο0ρ]6--ἰὨθ πδίιΐοῃ ΝΟ σοῦ ὈΥ̓͂ ἱμεὶν 
6811Π|πῷ “8 Κίηράοτι οὗὨ Ρνἱοδίβ,᾽ -- ἴγοτι τότ ἢ 
Βα Ὀθοη ἐθιμρογα τ οχοϊυἀοα, Τμΐβ 18 βυβὶ- 
οἰδηΥ βου ὈΥ͂ (λ 9 (ΟἸ]ονίος; οἶδαδθ, (0 ΣΔ8]Κ 9 
᾿8 δϊουθιηθεξῖ ἴοσ Βἰπιὶ Ὀθίοσο 89 ΤΟ Ὁ. 
ΤῊΘ υποιΐου γγα8 ποὲ 88 8 Ῥτορί(ἰδιΐϊοη 70 ιἷ8 
δβἷῃ, ἴθ 86 ΟΥΑΙ ΏΔΥΥ Β6η86 οὗ [89 ποτγά---ἰ δὶ ἴδ 
Ῥτονϊἀοὰ ἴον ὈΥ͂ [86 Β819 ΟΧΡΓΟΒΒΙΟΩ ἴῃ ΘΟὨΏΘ0- 
ἰἴοι τί ἐμ δἷη οδοτίπηρ ἴῃ ἰμ9 [0] ον 6786 
(νον, 109); Ὀὰὲ ἴ0 νγῶβ ὑο σουδῦ οὔάῦ ἴ86 συ] ὉΥ 
ἩΒϊοῖ ἢ 6 δα θ6Θη δβοραγαιθα, ἰ0 τηαἶζο 8} αέ-ὁη6- 
“πεπί ἴον δἰ Ὑ8ὸ δεὰ Ὅδθη αἰἰοηδίοα δηὰ 86 Ρ}8- 
Ταιοὰ ὈΥ ἷθ ἰοργοθγ. Τ θη 90] 0 {πὸ βίη 
οὔονίηρ ἩΪῸ ἰἰ8 ῬτΟΡΟΡ δἰοηθιηθηῖ. Τθ0ΥΘ ποϑὰ 
Ὧθ 5ο αυϑοίϊομ μοτὸ οὗ 86 Ῥτορυ ον οὗἁ ἰδ β'η 
οενίης; ἰὰ νγβ δ ΤΑ ἴῃ ὈΪ866 [ὉΓ β' Ε[Ὸ] τηϑῃ, 
Ὅτι ΟΒρΘΟΐΪΔΙ]Υ ἴον οὁπ6 ὙΠῸ δ8ὰ ὈΘΘῺ 580 Ἰοῃς 
ἀοθατγοά ἔσο Ὀτίηρσίης ἰἴ ἰο {86 αἰίᾶν. [ωϑϑι}ν, 
6816 490 (γον. 20) μ9 Ὀυγπὶ οὔονγίηρ τ ]0} 118 
διοποιηοῦί. ἯΙ (9 αθὲ τῶδδ οἴογοα 8 ἐῃ γΧ96- 
10] 4 οὈΪαἰΐοπ ; ἴον δι βουσὶ {86 ΟὈ]αἰΐοα ταΐ κῃ 
ποΐ Ὁ6 οδοτοα τὶ (ἢ 6 ἰγ680888 δηὰ βίη οθυίης, 
γοὶ ἴῃ {μ18 6886 ἰ0 686 ὙΟΓΘ 80 ῬΘΟυΪ ΔΓ ἴῃ ὑΠΟΙΥ 
1860 ἰμδὲ {860} ἬΘΓΥΘ 80]0 ΘΔ6}} [0 Ρ4.858 ΟἹ Δ δι ὲὴ]- 
ἐἶοπ δ] οὐ] δἰΐου, 88 ἐξ τοτο, ἰο 86 Ὀυγηΐ οδοτνίης. 

γόοσβ. 21-81. ΤῈῸ αἹϊογηδιΐνο οἴογίηρ οὗἁὨ ἰῃ9 
ΩΣ Ἰοροῦ. ἴπ ιμὶ8 6686 811 (μίηρβ ὑτοοθϑὰ 88 

ἥἵογσγο υἱ ἢ (ἢ9 δΒηπι| οὔουΐϊπρβ δὰ πο δλπιθ 
τἰίπαϊ, ὁχοορὺ ἐμαὶ ἴον (μ6 βίῃ δὰ Ὀυτηί ΟΣ ΐ ἢ 8. 
ἔυτι]9 ἀονοδ ΟΥὁ γοιηξ Ῥίζθουδ 810 δ᾽] ονοᾶ, διὰ 
ἐμὸ οὐ]αιίοη 18 γοἀποοα ἰο ἢ 9 πογμδ)ὶ οὈϊαἰΐοη 
ἴον ἰδ Ὀυτηὶ οὔοτίης (Ναπι. χν. 4) οὗ 056 [Θ8 1} 
ἄθ6] οὗ πο ἔοι τη ρὶθᾶ τυ τ Οἱ]. 

1. πὴῦ}] Ὅ6 δθο ἐμαί (ἢ γοδίογαίϊοη οὗ ἴδ 6 
Βοδ᾽ οὰ ἸθροΣρ ἰδ οοπῃείβίοα οΥ̓͂ ΒοΥΟΣᾺ] Ββίαροβ. 
Εἰγαὶ, ᾽6 ψὰ8 οχδῃ)ϊηθὰ ὉΥ ἰδ 6 ῥτῖοϑβί, δῃα βδι}8- 
ΤΔοίΟΥΥ οὐϊάρησοο Ὀοΐηρ Τουπὰ ὑμαὶ ἐπ 6 αἀΐδθαβο 
ὍῸ8 ουγοί, ἢ9 γγαβ θη Ῥυτὶ δοὰ εὐἱλοιέ (Ὺλ6 σαπὶρ 
ὉΥ ἃ βοϊϑιη δηὰ εκἰχηϊβοδπὶ σοσοιηοηΐαὶ, πο ἢ 
γοὶ ψαϑ ποὶ 8. βδοῦὶβοθ. ΑἾΘΥ (18 ἢ6 88 δά- 
ΤΣοϊ θὰ ἰο {80 στρ, Ὀαΐ τηυϑὶ 8ι}}} γοιχαΐῃ ἃ τϑοὶς 
τ πουὺ οηἰονίηρ οἰ μοῦ 8 σῇ ἰθηΐ ΟΥ̓́Γἢ 9 5Β806- 
ἔἴυσαγγ. Αἱ (ἰδ9 6δηὰ οὗἁ ἐδμῖδ ἰἶπιο ΒΘ ΟἿἶηοτνοῦ 8 βἷη.- 
ΕυΪΑΥΪ [0]1 δηα δοϊομ βδοῦὶβοθ, δομδβίϑιϊῃρ οὗ 8 
Ἰοοα!δοά ἰγαβρδϑδ οδοσίη, ἰοχοίῃον ὙΠ ἃ βἷῃ 
δοὰ Ὀυγηὶ οδοτίηςζ. Ηθ τἍδϑ ἰουομοὰ τ ἰδ 6 
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ὉΙοοά οΥ̓͂ ἷα οἴδετίπς διὰ δποϊηἰθὰ τὶξ οἱ], 
Εδοὰ βίβρο οὗ δἷδβ γοβίογαίΐοηῃ γὙ88 τωδυκοὰ Ὁγ 
ἰπϑἰγαϊίοθβ. ΤΠ υ8 δἱ ἰδϑὺ νγῶ8 ἢΘ ΟΠ060 ΙΏΟΓΘ Κθ- 
βἰογϑὰ ἴο {1}} δοτπιπιυηΐοι τί αοα δηὰ ἔ0}} ζο]- 
Ἰονβῖρ τὴ (89 οΘογθηδηὶ ῬΘΟΡΪΘθ. 

Ὦ. ΓΟΡΓΟΒΥ͂ ἴῃ ἃ ουδΒ0. Ὗοτθ. 88--ὅ8, 
Τ8ο σοπιπηπαηϊοαιϊίο ΟἹ ὑπἷβ βυ ᾽οοί 18 δραῖτι 

δαἀυγνοβδοὰ ἴἰο Μίοβοβ δηὰ Αδίοῃ οοηῃϊοϊηΐν, βὶησθ 
μθγὸ δρδίῃ πο οχογοΐβο οὗ 86 ρυΐθδβιν ζυποίΐοιδ 
οὗ οχδιηϊπαίίοη δηὰ ἀοίοστηϊηδίίΐοῃ 18 σα] θὰ ἰηὶο 
ῬΙΔΥ (τον. 88), δὰ ἰὶ 8}} Ἰοοῖκβ ἕογ γσασὰ ἀἰβιϊ οι Υ 
ἴο 86 ἔαϊατο, ΒΘ γὸ ὍΘ Οοοτῶθ ἐπῖο 86 
Ἰαμῃᾶἃ οὗ Οαμδδὰ (τον. 84), ἴον ἴῃ (9 πὶ ϊάθγ- 
688, οὗ Θ00. 80, Π6 Ὁ Βδὰ πο Βουδο8. 716 ὙΒΟΪ]Υ͂ 
Ῥγοθροσιῖνο σμδγϑοίθν οὗ {μῖ8 ρδγί οὗ ἰδ 1δ.Κ 
ΧΡ δἰ ἢ8 ἩΔῪ ἰΐ 16 Ρ]δοοϑὰ ]Δϑβἰ οἵ δ]}. 
“718 Τοχυϊδίζοη 8 Ῥ] ΔΙ ΗἾῪ ΘοΟποΟΣπΐπῃρ' ᾿000- 

ἱδᾳ ἰδ Ἀου8608 ὁ0168ῃ,---[89 ΒΔΏΪΑΣΥ ῬΟΪΐ09 88 Γθ- 
ξαγὰβ (86 Ποῦβ08;---ἰυδὶ 85 [89 96 Ὁ»ν18} ῬοΟν- ἸΔῈ 
(8900 ΙΏΘΡ, Ατί. 44γηι8 εἰς.) ἷἱβ ἃ βιυτὶ κίηρ Ῥγοοῦ 
οὗ (δ 9 Βυπιληῖν οὗ ὑμ6 Μοβδῖο 1οᾳἰ ϑ᾽διΐοη. ΟἿ 
ΤΩΔΥ͂ Ὑ6Ὶ] ΒΑΥ :---(ἢ9 θη 0 σᾶ ΓΘ [Ὁ (δ Βα ρονΐῃ- 
ἰθηάθῃοθ οὗ ᾿968}{} δῃὰ οὗ ἐδ ῬΟΟΣ, τ Ὡὶσἢ ΒΘΓΘ 
ΔΡΌΘΔΓΒ ἴῃ [6γ86] ἴῃ ἰγρὶ64] δῃὰ 1658] ἔοστω, δι}}} 
ἴῃ (89 Ογιϑιΐδη ΘΟπιαλΟἢ γγ08 0} ΘΟΙλ68 ἴδ Βογῖὶ 
ΟΥἨ ἰδθ ἐγ βρὶ γ᾽ 8] τοδὶ! ζαϊοα. ΤΎου]9 οἴ 
ἀπο! ἶσα δὰ ῬΟΟΣ ὑγροῦ 68, Ὀδὰ ἀπο) ρα δὰ 
ἐδ βιυ ρον ὐοηάθηο9 οὗ 89 ΡΟΟΣ, Δ.Θ 8 Ομ δρίον 
νγοὮ Οὐν ὑἴπ|0 88 δγδί ἱδίκθῃ ἰπίο ἐμ9 οἷτοὶθ οὗ 
119 δοϊϊ νἱν.᾽ δηζο. Τμδὶ (Π9 “ἸοΡΓΟῦ8᾽᾽ Βου 5868 
ΟΣΘ ὈΠΉΘΔΊΙΗΥ, ἀοο8 ποὶ γοί δβοϑῖῃ οβίβὈὨ βμϑὰ 
ΟἹ βυβιοϊοης ῥτοοῖ; 80 ΓΔ 88 (815 δα Ὺ 18 60ῃ- 
οογηθα, ἰὰ ἸΩΔῪ 6 ἰμδὲ ὑπο Ἰορὶ δ] αἰΐοι γοδὶϑ θ}.- 
εἶτοὶν οὐ οἶον στουαπᾶθ. Αἱ μὸ Βδπι0 ἰΐπιο, {89 
Υἱοῖν οἵ 8 579 ΙΏΔΥ ὉΘ ἰγαθ. 

γον. 84. Σ ρν»πὶ ἴ86 αἀροὶῖ οὗἁ ἸΘΌΤΙΟΒΥ ἶπ ἃ 
ὨΟΌῦδΟο.--- ΤᾺῸΒ δἷδο ἐμοϑθ οΥἱἱ σοπαϊιλομβ ἴῃ 
ΒΟῦΒΩΒ ΒΓΘ ἀθογοϑβ οὗ δϑῃβοΎδ. ΑΒ ἰδ ποῦϑο ἰβ 
(80 Θῃϊαγχοα Βυπιθη ἴδια, 80 {8.0 ἄθογθο ΠΡῸΣ 
186 Ὠουβ9 8 88 ΘηΪΑΡβοτιηθοΐ οὗ (π6 ἄθοσθθ ΠΡῸΠ 
τη 8." Ι͂δῆρθ. “ΦοΒΟΥ͂ΔΒ ΠΟΥΘ ΒΡΟΘΚΘ 85 (δὸ 
Τιοτὰ οὗ 411 ογοδίοἂ ἐδπίηρθ, ἀοίογιιϊηἷης ὑδμοὶν 
ἀ ΟΥ̓ δηὰ ἀοδϑίγαοί, οΌ, 88 Μ 9]] δ8 ὑποὶν ρσχοάπο- 
(ἴοπ ; ΘΟ. 88. χὶν. 7." ΟἸασκ. ΑὈυπάδηϊ αυο- 
ἰαἰϊοη5 ἔγοτι Φονίδη δ ΠοΥ 1098 τὸ οἱϊθὰ ὉΥ͂ 
Ῥαίγίοῖκ, βῃονσίης ὑπαὶ (ΠΟΥ Ἰοοϊκοά ὕρὸπ ἐμὶ8 
ἰηδ᾽οιίοη (ἔγοῖ ἩΒΙΟΒ, ΒΟνΘΥΟΡ, ([Β 6 δοπδϊἀογοὰ 
Φογυβδίοα ἰο ὯΘ οχθιηρίοα) 88 ἃ βροοΐδὶ δηὰ 
ἀϊνοοί ἀϊνῖπο πὰ ρσιηοηΐ. Οογίαϊ ὨΪΥ, 85 Καὶ! ποίθ8 
ἴῃ οφρροβίζίοῃ ἰο Κποῦθὶ, (89 οχργοββίοῃ ΠΘΓΘ 
Θχοϊαάοθ ἐμ ἰάδδα ἐμαὶ {89 ἸΘΡΤΟΒΥ͂ γ7ὲῈ8 δοπλπιι- 
πἰοαίοὰ ἰο Ὠουδο8 ὉΥ̓͂ ἰηΐοοίΐου ἤγοτῃ τηδῆ; δηᾶ 
(18 ὈΘσΟΙη68 8.1}} πιοῦο οογίδί πη ἤγοτα ἰδ ζδοὶ 
αὐ τ 6 Ρδορίθ σῶο δὨδά Ὀθθὴ ἰπ (Π6 ΒουδῈ ΔΙΘ 
Τοραγαθὰ 88 οἰθδῃ. ; 
Ἵοη ποίΐοο μαἃ Ὀθοη βοηΐ ἰο ἐπ ῥτὶθϑὶ (ΥὙο. 

85) οὗ ἃ Βυβρίοϊουβ ἈΡΡΟΔΓΔΏΘΟ ἰῃ 86 Βοι186, ἢΘ 
νγ͵ϑ ὄχϑι (0 ογάϑὺ ἰΐ ἰο Ὀ6 ““οἸοαγϑὰ (το. 86), 
Ἰεϑὲ ονουυ ΐης ἴῃ ἰὲ βιιουϊά Ὀοοομθ πποϊθδῃ. 
Οοπβοαυθη γ, 88 Ὑδδὺὶ τυΔ9 ἴῃ ἰὄ06 Βουδθ ὈΘΟΘΠΙΘ 
ἈΠΟ] 68 ΟὨἶἷγ τη ἰδ9 ῥγὶοδὺ δὰ ἀθοϊδυϑὰ (89 
Ὠυυδο αϑὐοοίοά ψῖς ἢ Ἰοργόβυ, [86 ΥΟδΘΟῺ [ῸΡ ἐδ9 
ἀοβ]οιηθπξ 18 ποῖ ἰο ὍΘ 8ϑουρσῶῦ Ὁ ἰπ Ῥηγδίοδὶ 
ἰηἴοοϊίΐοη, Ὀὰΐ τηυϑὺ Ὠδτο Ὀδθη οὗὨ δὴ ἰά64] οὗ 
Βυτοο] σαὶ κί ηὰ.᾽ Κοὶ]. Τὴ γ]68 συϊάϊηρ (89 
Ῥτὶοβιῖν οχαταϊπδίϊοῃ, δη (δ 9 ΘΟΌΓ80 (0 Ὀ0 Ρὺ- 
βαοὰ ἴῃ Θοηβοαπθῦο6 οὗ Πἷ8 ἀοοϊϑίου (γ618. 87--47), 
ΔΓΘ 88 ὩΘΟΥΪΥ 8.5 ῬΟΒΒὶΌ]9 ᾿ὐΐζο (Π080 αίτοϑη ἰπ ἰἢ9 
6886 οἵ οἷοί! δηὰ οὗ Βκία. ΕἸἾναὶ: 1 ὁ {86 ῬἈτθ- 
Δἰτοϊπα ΡΥ οχδιαϊμδιΐο (ἴθ γ0 βοοτιθὰ (ὁ ὃθ ᾳοοὰ 



116 ΓΕΥΙΤΊΙΟΟΞἙ. 

ατουπὰ ἴον βυδρίοΐου, {86 Βοῦδβο ΜΔ ἰ0 Ὧ6 δπὲ 
ὮΡ ἴὉΓ ἃ τυϑεὶς (τοῦ. 88) ; ἰὺ 88 {8 θὴ γο-χϑδηίηθα, 
δὰ [7 τ στουπὰβ οὗ δυδβρίοἴοη ψ6 Γ0 Θσοηδτιμοὰ 
Ὀγ (9 Βργοδὰ οἵὗἉ (89 ἔγοι]6, {π6 αἴδοοιοά βίοι οβ 
ἭὝΟΘΥΘ ἰο Ὀο ἰδίκοῃ ουἱ, 86 ἰηϑὶάθ οὗ 116 Ὠοι86 
Βογαροά, δῃὰ {μὸ δίοποβ δηὰ ἀϊγί ἰο Ὀ0 οδισγίεὰ 
υὐἱτποῦῖ [86 ΟΥἿΥ πὑπῖο δ Ὁ 0168 ὕΪδοϑ. 
Τηθη ΟΥΒΟΡ δίομϑϑ Ὅ͵Ο 0 δ Ρᾳϊ ἴῃ ΚΠ 6} Ρἶδ60, 
δΔηὰ (86 δουβθ γ]δδίογοα νὶϊὰ ΟΥΒΟΣ τροτίδν, 
(τον. 42). Τμΐ86 ϑηάἀθα (86 σηδίίογ, ἱΓ πὸ ἔγθβϑἢ 
διουπὰ οὗ δΒυβρὶοἰοῃ δγοδθ. Βυί ἱζ (9 ἐγοιῦ]ὁ 
Σοδρροαγοα, (π9 ῥγίοδὶ τὺ οσχδιίηθ 186 Βοι50 
ΟὯ69 τη070, δηὰ ἰΐ ο Τουηὰ ἐμαὶ ὑπὸ ἸΘΡΓΟΒΥ δα 
Ὁτοίθη ουἱὐ αἴγοβιι, Β6 πιιιδί σοτηπιδηὰ {86 6ῃ γ0 
ἀϑτοοὶἰϊΐοη οὗ (86 οι890, δὰ {πο οαντγίηρ (ον ἢ 
ΟΥ̓ ἰι58 τηδίοεί δὶ ἰο δὴ πὑποϊθδῃ 0Ϊ8606 (τοῦ. 49). 
ΑἸΥ͂ ὁ590 θηἰονΐης [Π6 ΒουΒθ0 ἢ 16 δῦ ἈΡ Ὀθοδίηθ 
Ὀποΐοϑη 4}}} ονοηΐης; δοὰ ἰζ Βο αδἱθ οὗ' 8]ορί ἴῃ 
ἐπ Βυῦδο, 86 τηυδὶ 8180 Ῥδϑὶι δἷθ οἷοί 98 (Υ6 78. 
460, 47). Εγοπι Μηδ 86 Ὀθθη δβαϊὰ Ὀθίογο, ἰΐ 8 
ΟἾθαρ ἰμαὺ (μ6 σγουηὰ οὗὨ [18 ρτονίβϑίουῃ ψὰ8 ποί 
ΒΩΥ Βυρροθοὰ ἀδῆρζον οὗ ἱπίροιίοη, Ὀυὺ ἰο Ῥγο- 
γοηὶ (ἢ δοηϊγδοιίοη οὗὅὨ Βγτ01104] υηο] 98 Π} 688. 

γεγβ. 48-6δ8, ΤΠ6 ΟΘΟΓΟΘΙΔΟΩΥ͂ οὗ ρΡυγίβοαίίοι. 
1ῃ ο880 ὑμ6 ἸΘργοΟΞυ ἀΐὰ ποί βργοδὰ ἰῃ 80 Βοιιδθ 
αὐλόν 6 τ 88 ι.80ἀ [οὶ ἐδ δυγο, ἐμ 9 ῥτὶθβί 88 ἴὸ 
Ῥτγορδοῦποθ ἰΐ οἰθδῃ, δὰ (θη (0 ρογίογπι ρυτγὶ - 
ΘΔ ΟΥΥ͂ Σἰ(68 Ἔχ Ο ]Υ ̓ ἰΚὸ ἐμο80 υδοά [ῸΓ ἰδ 9 ἰΘΡῸΓ 
ὙΪ βου (86 σδρ. ἴῃ σζοΐογθηοο (ὁ (ἢ ὙἹΘῪ 8 
Οχργοβϑοὰ {πο γο, ὕϑηξο ΒΔΥ8, βοΓΘ ““ΟὯθ ΓΩΔΥ͂ 
ἐπιθοα δδῖς Ὑ μοίδον (ἢ 6 416 σονὶ ζίης {Π 6.9 ΒΡΟΚ αι 
οὗ που]ὰ δἷδσο ὯθΘ ῬΓΟΡΕΡ εῦθὺ. Τὴ οοηίγαβί 
δοίψοοι ἰδ9 Ἰἰνίης Ὀἰγά, τ ΐσ 8168 ἦγοο, δηὰ {9 
ἀοαὰ Ὀϊγά, βοϑῃβ μοῦο ἰ0 ἰἰϊἰυδιΓαΐθ (Π6 οοηίγαδβί 
Ὀείνθοη ὑμ6 ΠΟΔΊ ΠΥ ΒΟ] ΟΌΓ ὑπάοῦ Θοα 8 ἴγϑθ 
Βοδυθῇ, δὰ (π6 ΒΔΥΡΑΓᾺΪ Βοϊουτη ἱῃ τυδίγ, ἀἶ8- 
ρδϑοὰ Βουβοβ. Βυΐ (86 ὕαοσί 18 αἷδο όσθ τοὺ]ὶ 
ΨΟΣΙΥ οὗἁὨ ποίορ, (μαι ἔμογο 18 οί [Π8 688 πηθῆ- 
ἰΐοῃ τωδά6 οὗ δὴγΓ δίιοπΐῃςκς ψουβῃῖρ.᾽" ἴπ τον. ὅ8 
ἦι ἰ8 βαϊὰ {πδὲὶ (86 Ῥγὶοϑί β}}} σταδὶςθ 8 αἴοι:θ- 
τηϑιῖ ἴοσ ἴ89 Βοῦδό. Τηιϊΐβ ἰ8 οἴθη βροϊϑη οὗ 
88 ὄρυτγαιϊγα; Ὀυΐ ἴῃ ἔδοὺ ἰὺ ἰ8 ὈοίίοΓ ἰο ἰανκθ ἰΐ 
αυΐίο Ἰἰίον δ γ. Ασοοτάϊος ἰο {886 ὈΥΙΠΙΔΡΥ͂ ΤἸθ8}- 
ἑης οὗἩ 89 ΗΟΌΓΘΥ ποτὰ “86 884}} ΘΟΥ̓ΘΓ,᾿᾿ ὦ. ἐ., 
Ὦ6 8}}8]}}, Ὀγ ἐδ 18 ΘΟΓΘΙΠΟΏΥ, Ῥαΐ οὧὖἱὐ οὗ δἰ κῃ {86 
ὨΠΟΪΘΘΏΏ688 οὗ (6 Βου80: ΟΥ̓ ἰδ 118 ἀοτγίγοὰ δὰ 
ουϑίοτιδ ΥΥ Β6η86, ἢ6 888}} Δ Κ6 8 δί-οπμδ- πθῃΐ, 
ὃ. 6., Ὧ6 8Β.14}} χαβίογο 6 ἢουδθ ὕγοπι ἰἰ8 ἰδὶ εἰϑα 
οπδγδοίον, βῃαίὶ ὉΡ δηὰ ἴογδί ἀθα ἰο ὃθ 864, ἰο 
ἀϊθ ῬΤΟΡΘΡ σοϊδίΐουδβ δῃ ἃ ρυγροβοθ. Οἡ ἸθΡΥΟΒΥ ἰῃ 
δατιθηίθ δηὰ δουδϑοδ, 866 ρτΟΙ πλἸ ΔΥΥ ποίθ. 

Ἑ!. Οοποϊυδίοη. γοτβ. δ4-67. 
ΤΏ 686 ΥΟΥΒΘΒ ΒΓΡῚΥ ἴΌγὰ (6 σοποϊυβίοη οἶ 

ἐπ 0 010 ἰΔ Ὁ ΟΥ̓ ἸΘΡΤΟΒΥ͂ Θοηίδ᾽ηοα ἴὰ οἰ Ρρίο ΓΒ 
ΧΙΪΙ, δὰ χίγσ.0 ΑἸιμβουσὰ (680 ομδρίοσβ δ Υ0 
Ταϑὰθ ὕρΡ οὗὨ πο 6558 (8δὴ ἐΐγθθ βορδγδίθ αἀϊνὶ πο 
σομηπηπῃϊοαίϊομδ (χἰϊ!. 1; χὶν. 1: 88), γοῖ (Π6Ὺ 
οοῃδίϊίυ!θ δἰἰοκοῖμον Ὀὰΐ ΟὨΘ Ο]ΟΒΘΙΥ οοπηροϊρα 
ΒΟΡΪ68 οὗ ἰδ. ΤὴΘ ΒΙΙΛΙΏΔΥΥ 8 ἴῃ (Π0 808] 
ἴοττα ; Ὀμυΐ ἴῃ τον. δ6 ἐδ πδηιθδ οὗ ὑπὸ ϑυτρίοιιβ 
ἘΠ ΤΡΡΘΝΕ ἴοταιθ οὗ ἸΟΡΥΟΒΥ δῖθ σχορϑαϊθα ἔγοι 
ΧΙ, 2. 

ΘΟΣΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΗΙΟΘΑΙ͂,. 

Ζ Οἱ ἸΘΡΥΟΞΥ ἴῃ οἷοίοβ: “Ἴμ6 δἱιογηδίϊνο, 
δοοογαΐηρ ἴο τΒΊσδἢ (6 [ον 641 τουδὶ 008 8.090 
ἴο Βαγο οἰ 8 Ὁ ἃ σοὶ κίουβ ἐγρὶοα) ταϑδηΐηρ δ᾽ ὁη6, 
ΟΥ 6 ἀϊοίοιϊο βΒδηΐιγΥ ρύυγροδβο δ᾽ουθ, ἰβ ΟΥΘ 
δον τὴν ΘΒΡΘΟΪΔ] οἰθῶγηθθθ 0 ὈθΘ ἱποογγϑοὶ. 

Το ἰγρίσαϊ ροίηϊ, ἱπαάϑοὰ, ἰδ ποῖ ἴο Ὅ6 πιΐδίαῖκοι 2 
ΟΥ̓ (80 δἰίῖγο οὗ τὴ 88 ποὶ ἰ0 ὃὉ6 ἑηΐεοοϊοα 
ν Ρ]α ζι19 Βροίδ οἵ δἰπἴα] οοττυρέζοη. Βυΐ ποὲ 
1688 Ῥγοχηΐμθηι Υ, (Π 9 Ροϊῃί οΥ̓͂ (Π6 ἸΏ0Υ8] ἀμ! γ οὗ 
οἰ δ] ΐπθ88 8 Ὁγουραὶ ἔογναγὰ ὑροὺ ἃ σοϊϊ κου 
Ὀ45818.᾽ δῆᾳο, Εχος. 

11. Ου Ἰεργοβυ ἱπ ωδῃ : “9 πιυδὶ ἀϊδιϊ σα 8 ἢ 
δοίποοῃ {Π0 ΒΟΙΓΟΥΣ οὗἉ ἀθδιἢ οὗἩ ἰμ6 ατϑοΐδῃ ερὶ- 
τῖϊ, διὰ (πθ ἰμϑοογϑιῖσ δι ἐρΔ ΒΥ δραἰπϑί πε εἰχη9 
οὗ ἀοδίδ ἰη 116, δηὰ πὸ τοιηδὶπ οὗ (89 ᾿ἰνίηρς 1Ὼ 
80 ΘΟΓΡδ606. Τ86 δοὺ οὔ ἀγίπᾳ νυδϑ οἰ ἰοδὶ ἴον τ 6 
ἨΘΌγΘΥΒ ἰῃ 8 Ὁδά, οΥ ἴῃ ἃ ζοοά βοθῆ8θ. Ενθηιο 
ΟΙὰ Τοδίδιηθηὶ Καονβ δὴ οἰ ἷοδὶ Εα μδηδδία ορ- 
Ῥοδβϑὰ ἰο 189 ἀοδίῃ οὗ ἀδβραῖσ. Βυὶ ἴῃ 6 θρῆδτο 
ὙΒΟΓΘ 81 ἰ8 [σα πάἀθα ἀΡοη ἰπηπλοτίδ] 116, ἃ Ὀοϊη ας 
ἴον ᾿9 δηὰ ηοἱ ὕον ἀδδιι, 4}} δἰ ζηβ οὗ ἀθοὺν τηδὲ 
6 ρΡυΐ δΔϑἰ46.᾽" ἴπηφε, χορ. 

ΠΙ. Τθο ρεδαυϊίαν ἀοἤ]οπηεπὶ οΥ̓͂ ἸΘΡΓΟΘΥ͂, 16πἃ- 
ἴῃ! ἰο Θχοϊυδβίου ἤγοια ἐμ δϑιρ, ΟΥ ἴῃ ΟΙΒΟΡ 
πογάβ, ἰο οχοοιτηηΐοσαϊίο Το {π6 ποῖος 
στο, ουϊάθη ν Β88 18 Του αἰΐοι ἴῃ (86 06- 
ουἸΐδΡ ΟΠδγδοίον οὗ ἰδ9 ἀΐβοδϑο. [ὁ 'νδβ 
οἶδ! δββοοϊδίϑά τῖ ιν ἀθαι, ᾿808}}γ αἱ εἱπδίδι Υ 
τοβυ ἰπρ ἰῃ ἀθδί, δηὰ δοῖπρ ἴῃ 1.8 Ἰαίον δίδροϑϑ, 
ἃ βοχὺ οἵ ᾿ἰνίη ς ἀθβίἢ---ἃ ἀδδὶ δἰγοδὰν Ὀθρας ἐπ 
189 πη ῃ} Ὁ6Γ8---ηα ρῬΓοβθηἰπρ 8 ἔδδυῖ] ἰπαχο οὗ 
ἀοϑβ. Βαί ἀραὶ! νὰβ ἴδ βοῃηίθηοσθ Ὅροι βὲπ, 
8 η ἃ Ὦ6Ω06 ΘΡΓΟΒΥ δπὰ 15 ἐγεδίπιθηΐ ἢδτθ δ’ τα Β 
Ὀ66Ώ πυάἀοτβίοοα 88 δβυιηδοϊϊ σης δἷη δηὰ 1.8 ἰγοϑῖ- 
τηθηί, ὈοΪὰ Ὁ δον δα δυὰ Ομτὶβιΐδη οοσιπιοι ξ8,- 
ἴοτΒ. 

ΙΡ. Τδὸ οχαδπιίηαιΐοσα δηὰ ἀοίοτγιϊηδίΐοη οἔ 
ἸΘΡΓΟΒΥ͂ 88 ἰηἰγυϑίοα ἰο (ἢ9 ῥτίοβίϑ, πο οἢ δ6- 
οουαηῖ οὗ ἱμοὶν Ὀοΐηρς Βυρροβϑά ἴο ροϑ8688 δΒΌ ροσίος 
τηθα͵68] Κηον]οάχο, Ὀαϊ ΟὨΪΥ πῃ νἱον οἵἉ ἰΐ8 ἔπ δο- 
σγαίϊΐο γϑἰδιίΐοηβ. ΑὩΥ ΟὐμοΡ ἰγοδίιηθηΐ οὗ {86 
06 τοῦ ῬΥΟΡΟΡΙΥ Ὀ6 ππάογίδιθῃ ὑγ Ἀγ αῖ- 
οἶδϑὴβ ἩΠΘΏ ΘΩΥ ἬΘΓΟ (0 ὃθ Βαὰ :- Ὀυὶ 86 Ἔχοϊὰ- 
βὶοῃ οὗ [1 1096} ἴγοπι, ΟΥ 18 γοβίοταίϊοι ἰο {8 6 
ΘΟ] ΟὨ ἩὙ 68]. οὗ [δβγϑοὶ, (9 δοιαμλυπΐου οὗ ἐδ 
οματοῖ οὗ αοά, τγὰ8 ῬγΟΡΟΥΪΥ ἃ ὑγίθβιΥ δοὲ. 1ὲ 
8 ἰο (818 ΔΙοῃθ (πδι ὑπ ἰατ δρρὶΐοβ. Τμἷθ τσδϑ 
Ἰηάδοαά, ἴῃ δίγίοίθ88 86 ῥγούΐηος οὗ 6οἀ Ηϊπ- 
Βοὶῦ, Ὀυΐ 48 Ηδ Θοπτηἱ 6 {86 δἀιηϊεἰδίΓα το οἴ 
ΗΪ8 οδυτοῦ ἴῃ ΖΟΠΘΓΔ] ἰοὸ Βυιαη δδηάκ, Βο δἷδο 
ῬΔΥΓΙΘΌΪΑΡΙΥ ἴῃ (μΐἷθ πιδίου, 786 Βοηίθῃσο οὗ (ἢ 6 
Ῥγὶοϑίβ νγδ8 Βη8)], δηιὰ δἰ ἰθα οὗὨ Ὠ0 ΔΡΡΟΔ]: (89 
ΔΌΓ ΒΟΥ Υ δα Ὀδο Ὀἰνίποὶν οοιημἱ θὰ ἐο ἐμ 6 τ, 
δυὰ ΔΙ Βουρ ἢ ΠΟΥ ταὶ ΡΟΥΘ ΡΒ βοπιοίϊ 68 ἀ6- 
οιἂἀθ ἩΓΟΠΖΙΥ, ἰμΣΘ 88 πὸ ΟΡ γϑοάγϑβα ἐ8Ὰ 
8 ἤατίμον δχαδιηϊηδίϊου ψ ἤθη ἐμογθ᾽ βοοιαθὰ ἰο Ὧθ 
οσοδβίου ἴῸΡ ἷἰΐ, ὈΥ ἴπ6 βαπ|6 δυιβογίιγ. ΤΒῸ8 
ἯΔ88 Π6 ὉΓΙΟΒΕΪΥ δα  οτὶ Ὑ ἰο Ὀἱηὰ δηὰ Ἰοοϑο ἰὰ 
(6 ϑδηῃοίθηῖ ομυγοι οοηδττηθὰ ἴῃ ἤοαγοῦ. Οὗ 
ΘΟΌΓΡΒ6 {ποἷν ἀθ0 668 οὗ Θχο᾽ αϑΐοη ἔγοτῃ [ἢ 8 ΘΑΡΓΒΙΥ 
οδαγοῦ ἀἰὰ ποὺ ἀοίοσγηλΐη δηγίδῖηςς ΘΟΠΟΟΓΗΣΠΙς 
(86 ἸΘΡΕΟΓ᾽Β βαϊ γαιίοῃ. 

Υ. ΒΥ ὑδο οχιϑῃβίου οὗ (86 ἴοστα ἐεργοῖῦν ἰο χατ- 
τϑηΐδ δηἃ Ποῦδοδβ, δηά ἰδ 6 δἰ πὶ ἰγοδιιηδπὶ οὗἨ 
δοιὰ 6 ἰμὺ8 αϑεοίοα, ἰΐ Βοθηϑ ἴο ὃ ἰδυ σέ 
{π8ὺ ἐμ γθ 8 ποὺ ἸηΘΓΟΙΥ͂ ΔΒῺ ΒΗΔΙΟΔΎ, Ὀυἱ 8 66 1- 
ἰαἰπ Βυτρ ὮΥ οί θοὴ δ δηὰ (μ0 ἰηϑοϊσηδίθ 
(πη κ5 Ὁ πο ἢ Β6 18 δαυττουπάορα, (Οοπιρ. Βοιι. 
γἱϊ!. 92). ΤΟΥ 876 ἰο ὃὉ6 δβϑοοϊδιϑα ἴῃ δἷ8 τοϊπ ἃ 
ψὶςἢ 18 ον δβίαίο δὰ οοῃάϊιϊοη, δηὰ δ ἰο Ὧθ 
ΒΟ ἰγοαιϑὰ δ (ὁ Ὀτγὶπα μοπῖθ (0 ἷτῃ ἰὴ 8 ᾿ἔνοὶγ 
ὙΟΥ (ἢ (ἴῃ ρδ ἰδὲ δοΏσΘΓη πἰπδο , Το Βδὸ- 
Ὀΐη8 δοηδίἀϑν {ἰι|6 ἰΓου ὉΪ6 ἰῇ Βουδθ8 88 δοπδη θά ἐο 
πὸ Ἰαπὰ οὗ Οδηδδῃ, δὰ Ὀὲν] ΠΟ] Υ Βοηΐ 85 ἃ γᾶ στι- 
ἱης ἰο (89 Ρ6ΟΡ]9 διαίπδι ὑμεὶσ δἰπέυϊμοαβ. [1 
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ἐ8ὲ5 δι ΤῸ ὑπμοοαρᾶ, ἐπ θὴ {80 ἸΘΡΓΙΟΒΥ͂ 
ῬΡδββοὰ ἰο ὑμοὶν οἱοίμοθβ, δῃὰ β:8)}}ν ἰο μον Ῥογ- 
ΒΟΏΒ. ἨΟΝΘΥΘΥ (118 ΤΩΔῪ ὍΘ, ἰὐ ἐδ πο] 6680 }]9 ἰμδὶ 
189 ἸΟΡΤΟΒΥ͂ ΠΟΣΘ ἰχοδίθα 8 ΟἸ]Υ͂, 88 βυξχοοδίθα ὈγῪ 
1δηᾷο, ἴῃ ἰπ9 γδυϊουϑ Βα ἰδ 008 οΥ͂ (86 Βυϊηδῃ 
Βρίὶ τι; ἴῃ ἴδ0 ὈΟΟΥ, τ ΒΙΘΒ ἰβ ἱπάοοα δὴ δοίπδ] 
Ῥασὶ οὔ (Π9 τὴδῃ Εἰ 86], Ὀὺ τ ἶσ ἢ 18 οὗζος Ἰοοϊεοά 
ὍΡΟΣ δῃὰ βροῖζϑὶ οὗ 88 (ἢ 6 ἰΔ ΌΤΙ 40]16 οὗὨ [86 Βου] ; 
ἐπ (86 οἹοι πα, τ ΐοὶ Μγ88 δ δι1}} ἵζουϑ οὐ ον 60- 
γουϊηρ ; δηα δη8}}γ ἴῃ ἰ(ἢὯθ9 Βοῦδο, [6 οὔϊογτηοβί 
ἀν ]ς. Νοῖ δ ψοτζὰ 18 οὐδ ΒΡ  χθὴ οὗ ἸΘΡΤΌΒΥ 
1 δῃΪη1818. 

ΥἹΙ. [πὰ (Π0 ΘΕ Οπΐ8] 0 (86 Ῥυτνὶ βοδίΐοι οἵ 
ἸΘΡΓΟΞΥ͂, 85 τη σἢ ΙΏΟΤΘ 101} ἐμΠ8ὴ [Ὁ ΔΏΥ ΟΥΠΟΡ 
ἀςΒ]οιηεδηί, ἰὺ 18 βϑθὰ ΠΟ ἰδ ρυτί δοδίοσυ σὶ(οβ 
Σίθο 1Ὸ ᾿ΠῸΡΟΣΤί8ΠΟῸΘ 38 (ἢ. 6 ὉΠΟΪΘΒΏΠΘΒΑ ὈΘΟΟΙΏ6Β ἃ 
ΤΏΟΥΘ δ σι Κίηρ Βυμῦοὶ] οΥ̓͂ {6 ἱτηρυγὶ οΥ͂ βίῃ. 
ΤὨΐθ ΘΥΤΩΌΟΪ]δπὶ Τοδομοὰ ἰἐδ οἸϊτηδχ ἴῃ (86 ἸΘΡΘΟΥ, 
δηὰ ἴῃ δἷν ρυτνὶ βοδίΐοη ; Ὀαϊ γοῖ ᾿ὲ γ88 ΟὨΥ ΒΥτὰ- 
ὈΟἸ θη ; [ὉΓ 88 (0 ἀοβ]τηοηΐ οὗ βίῃ 1198 ἀθθρεσ, 
80 τουδὶ [Π0 ΒΔΟΥΪβ60 [ὉΓΣ 18 Υϑιηοναὶ Ὀ6 ὨΐμὮΟΥ. 

ΥΙΙ. Οα]νὶη ΟΌΒΟΣΥΘΚ ἰμδὺ (86 ἅπδ] οἱ οδηβίης 
οὗ 9 ἸΘΡΘΙΡ γγ88 δρροϊπἰθα 70. {μ6 οἰ ἢ ἀλ γ δἵ- 
Ὧ6Σ ἷ8 ΘΕΓΤΔΏΘΟ ἰηἴο0 {8.6 ΘΒ Ρ. ΑΒ δί8 οαἰγουπι- 
οἷδίοι, ΟΥ ὅτγϑὶ δαιηΐββίοπ ἰπΐο ἰδ σμυτοῖ οὗὁὨ αοἀ 
5 ΟὉ 86 οἰ ἢ ἀΔΥ ΔΡΟΥ ἷ8 τι} ἰηΐο (89 
ἩΟΥΪὰ ; 80 ΠΟῪ δ6 γγ7ᾶ8, Ου [9 ΘΟΥΤΘΒΡΟΠἀἰηρ ἄΔγ, 
ο ὍΘ ὈΟΓΙΏ δρφαΐῃ ἰπίο 89 ΒΒ ΌΤΟΒ ΔΙ͂ΟΥ ΐἷΒ 6ὁχ- 
οἸυβίοη. Αποίδοῦ Ῥασδ]91, ἰοῦ, ΤΏΔΥ Ὅ6 Β6Γ6 
οδεεὶθὰ ουὐ Ὀοίνγοθη σαὶ οπίοσίηρς ἰηΐο δοζησαῖ- 
πίοι τὴν Θοά, δὰ Ὀοΐηᾳ Σαοδιοσϑὰ ἴο 1 ΌΥ ΤΧο- 
Ῥομίϑῃοσο Αἵ Βανϊηρ Ὀ66Ὲ δ] θηδίοα ὉΥ βῖῃ. 

ἨΟΜΙΠΖΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

“Τηὸ ῥυΐοϑι] Ῥοορὶο οὗ Οοἂ δανθ ανγαυβ 8 
ΔΙ ἰ0 νδζ9 Μ1ΓΠ} {8.0 ἀςοῇ)]οτηοη 8 οὗ ἰδ 6 παίῃ γα] 
.1|δ6. ... Ἐϑρϑοΐδ!ν 18 (ἢ 9 ὉΠΟΪΘΔ 988 οἵὨ ἸΟΡΓΤΟΔΥ͂, 
δὰ ἰῃ ἰὲ οὗ 8ἃ]} ἀΐβοδβοβ, ἰο Ὀ6 σοϊηθεαίθα : 80 8180 
81} [ηὴ6 πῃ ΑΙ ΒΥ οοηάϊ(οη8 οὗὁἨ δουδθὸβ δηὰ 
ΟἹ οὐ 68 Δ. 8 οὐ͵θοὶ οὗἁ ἐμ Ῥυΐθϑιγ Ὀδιι16, οὗἉ {86 
ὙΊΟΒ ἢ ἴσον δὴ ἰά 68] του ας οὗ 41} ἐμ6 οοπαϊ- 
ἐΐοηβ οὗ 116. Ηον τῦοῖ [Π686 ΘΟΒΑ]Υ͂ ἰγγ68 81} 
Ἶδοῖκ οὔ [Ποὶν δοιηρ]οίο ἔπ] 8] ποπὶ ἰἢ 6 ΟΠ τἰ βίῃ 
σοι Ἶγ ἢ 88 8 δ ν Ὀ66ῃ ροϊηίθα ουἱ.᾽ 186. 

ΤΘΡΤΙΟΘΥ͂ ἀ68164 8}} νῆο οδίῃϑθ ἴῃ οοπίϑδοί υῖ! ἢ 
εξ ; 86 ᾿ἰυϑ Υ ἴδ οὗ {6 σοπίδεαϊηδιϊηρς; οἴἴοοί 
οὗ εἷη. 8,691 Οογ. χυ. 88. Ὑοῖ ἰΐ ἀϊὰ ποὶ ἀ68]6 
μ6 ῥυϊοδίβ, ΠΟ ἯΘΓΘ ἴο0 Τη8 6 ἃ ο1ἴ0ο80 Ἀῃὰα σδΓθ- 
ζ0] ἱπδβρϑοίϊοι οὗ 1ΐ, Ὀθοδυθο (8 νγἃ8 (μι οἷ σου- 
τοδηδοα ἀυ  ; 80 πο 9 Ὁ ἀοθβ βίῃ οοῃίδπιΐ δὲθ 
πόδ Ὑ80, ἰπ [86 ἦϑδυ οὗ σοὰἂ δῃὰ 88 ἀιίγ ἰο Ηΐπι, 
βίσῖνϑ ἰο {Π6 αἱπιοδί [0 ΣΘΟΟΥΘΙ 8η ἃ 5416 (ἢ ΒΙΠΏΘΥ. 

ΑΒ {86 Ῥυῖοϑί ἴοσ {8:6 ρυγὶ δοδίίοη οὗ ἴ: ἸθΡδῈσ 
ψοηὶ Ἡϊμουΐ (89 σδρ, δῃὰ μοῦ βίαγοὰ δηὰ 
μο]ἃ σοῆγοσβο τὶτι (ἢ 6 ἸΟΡΘΥ [ῸΣ Εἷ8 ΟἸΘΒΉΒ1Ὲ ρ᾽, 80 
Ομνῖδὲ Ἰοὰ Ηΐθ ἀπο} ηρ-ΡΊδοθ ἰῃ Βοδυθὴ δηὰ 
ΟΒ1Π6 ΔΙΠΟΏ( ΒΙΠΠΘΥΒ ἰμαΐ Ηο τη σΐ ΡΥ Υ {ἢ ὁ τὰ 
ἔροτα ὑποὶν βίη. Ἠρβυοδίυβ. “[ὑ 8 ΚΘΙΏΔΥΚΑΌΪΘ 
ΒΟΥ Ὅ611 οσθὴ (9 9618} ἐοδοῦ ΓΒ ἰδ ΘΙ θ Ἶ 68 
ππαεγβίοοα 86 Βγπ) 01168] χηοΒηϊηρ; οὗ (15 Γαρα- 
Ἰδιΐου ̓̓  [δοποδγηΐης ὑμ6 ἐχοϊαβίου οὗ [86 ἸΘΡΟΣ 
ἔγοτῃ ἐμ: 6810}; “ΤΟΣ ἐδ 08 ΒρΡ68..Β 056 οὗ {δ θπὶ 
οἢ ἐδὶθ ῬΪδοο: “1 ἃ τηϑδῃ οοπβίἀδγϑ {μ}8, δ9 νν}}} 
6 Βυδ]οὰ δΔηὰ δβδηδιηθὰ οἢ δοσουηΐ οὗἁ δἷβΒ δἰ : 
ΒἷΠ09 ΟΥ̓ΟΤῪ 51π 18 ἃ ἸΘΡΓΟΒΥ, 8 Βροί ΠΡΟΩ δΪ8 Βοα]. 
Ἀπά, 85 ἰέ ἱβ τυ ϊ ἴθ οὐὗὁἁἨ 89 Ἰδροσ, ἷ8 οἱοί Β68 
88}}4}} Ὀο χϑῃὶ, ἐίδ.; ἴπ Εἢἶχο δ 6}, ἐμ 6 ἀο6 δ] πο πὶ 
ἢ ἷβ Βο], νοὶ ἷἰα ἴδ γοπιονοὰ ἔγοτα {1.6 δο]Ϊ- 
688 ΟΠ ΒΙ(Ὦ, Β}}8}} θα. Δ}}} βερδγδίθ Βἷσα ἔγοσω 

(898 ΘΔ Ρ οὗἨ ἴδυβοὶ. Απά ἴα δ ἐσ γη8 (0 Χθ- 
Ῥθῃΐδησθ ἰῇ Ἤτον ἰο Ὀ6 οἰθδιῃμ86α ἔγοσα .ιἷβ βροίβ, 
ὈοΒο]ά δ ἰβ οἰθδῃ ἔσγοπι ἈΪ8 Ἰορτοδυ, Ὀὰΐ οὐ Ὁ- 
τἶδο (ἢ6 ᾿ΘΡΓΟΒΥ͂ ΤΟΙ ἢ5 οἰκίης ἴο Βἷ8 βοῃ)] : 
διὰ ἴῃ {μ18 νου], δηὰ ἴῃ (ἢ9 ὙοΥ]ὰ ἰο Θοσῃθ, ἢ9 
8 ἔᾺΥ Σοσιουθα ἔγοσῃ {88 τ 019 σΘΙῺΡ ὑπ 0 ΔΌΟΥΘ 
ἘΠῚ11] ἢ6 888 Ὀθοοτηθ οἰοδηδοά.᾽ Τὸ ἴδ ἰηϑίγποὶθ 
ΒΟῪ ἰὼ ΚΩΟΥ ἸΟΡΤΟΒΥ͂, ῬΓΟΠΟΌΠΟΘΒ ἐπ ἰοροῦ πῃ- 
οἴθδῃ, βιι 85 Εἶτα ουὔἱ ἔγοσῃ (86 οοῃφγορδίϊοη, θα 
ἰι Βδ8 ποὺ βου ἴο 68] πἷπι ; (18 ττῶϑ σοβοσυρὰ 
ἴον {80 βοη οὗ Θοά, ἰο ο]6δ 89 ὈσαΐὶνῪ ἴῃ ἤρατο, 
Δα βρὶγἰλα 8}}} 8150, 88 ἐμ ἔγσὰθ ΒΘαΘΘΙΩΟΓ ἔσζοσα 
Β'ῃ δα 18 ΘΟ ΒΘαΊΘΠ6ΘΒ.᾽᾽ ἌΌη ΥἸ]δοὮ. 

“«Ὁογοιβ οἶδ] ΠΟΙ ΘΔ ΠΏΘ868 ἱπυοῖνοθ ΘΟΓΘιηοηΐαΪ 
συϊ!, δὰ ἀοημδηαβ δὴ δίοηθιιθηί. 0 ΣΠΟΤᾺ] ἐπὶ- 
ῬΌΓΙΥ ἰηνοῖνοα πΟΣα] ρΌ]}, τσ ΣΘΑΌΪΤΟΒ 8, 
Ῥτορίεἰδιΐοη. ΤῊὴΘ Ὁποϊοϑηθθθ δηὰ ἰδ9 ρου ]ιοὃὺ 
ΤῊ ΠΥ ΣΩΡῚΥ Θαοῖ οΟὐμον; γοί ΠΟΥ δτο (οι ΪΥ 
ἀἰδβιεϊποί, δηὰ στασϑὺ 6 χοιηοτοα Ὁγ ἰοἰ8}}ν αἰ ον- 
οηὐ θδηθ. ΤῈ ϑ»ίνγί! οἵ αοἀ ὈΥ (6 ἐγυ ἢ οὗ 
ΒογοἸδιΐο ΤΘΙΏΟΥ͂ΘΒ ΤΏΟΓΆ] ἐπ ρυΥ ; (η9 Μοάϊΐδ- 
ἰογΣ, ὉΥ Ηἷκβ υπάογίακίης ἴον (19 συ γ, ΤΟΙ 16Υ98 
ἷπι ἤγοτι (ἢ: 6 σΟὨΒΘΑΌΘΏΘΩΒ οὗ ἷΒ συ}... . 9 
ΤῊο ΒΥΏ00]8 οὗ Ρυγ᾿ δοαίΐου δηὰ ρῥτγορ ιἰδίΐοι 
ΘΟ1ὴ6 ἐοχοίθ ον ἢ ἰδ ΘΟΥΘΙΔΟΙἷ8] οΘοπηθοὶοαὰ τὶν 
(η9 1ΘΡΟΓ᾽ 5 Το- ΘΙ ΓΘ Ὧ00 ἰηΐο δοπιηαηΐοη νὴ] ἢ 
αοἂ. Τὴ δῖον δῃὰ {89 Ὀϊοοᾶ τηθοί ἱπ (ἢ 6 ἰηΐ- 
{141 βδουϊῆσο; ἐδ οἱ] δῃᾷ (ἢ Ὀϊ]Ϊοοα δΔ΄ο δβδβοοϊαϊοὰ 
ἰῃ (Π6 δ] οῃα.᾽᾽ ΜΌΤΡΒΥ. 

ΑΒ [86 οἰοσείτίοοδ οὗν ὈΥ Ὁ] 6ΥΒ δηα ὈῸΥΠΒ ῬὙ6ΤΘ 
ῬοΪηΐΒ ὙΠΘΓΘ ἸΟΡΓΟΒΥ͂ 05 ΘΟ ΙΔΥΙΪΥ 1 ΚΟΙΥ ἰο Ὧθ 
ἀθνο]οροά, 8ο Οτίζοη, ἤοϊ]ον ἐπα 8] ζοσὶοδὶ 
ἱπιοτρτγοίδιίου, ποθ ἐδδὺ ἰ 6 του δ ΠΡΟῚ ἰδ 9 
800}, ὑβουρὰ 66], δσὸ Ῥϑου δ υὶν 1180]6 ἰο Ὀ6- 
σοθ0 ἰδ 8 ΟσΟΔΒΙΟ; 0 {ἐμ ἀογυθ]ορπιοηὶ οὗ δίῃ. 
Τ}ο ἱπίορν  Υ οὗὁἨ ΡΟΣ ὁη06 ]ἸοΒὺ, 6 Υ0 8 ἃ ἀδη- 
ζοτουβ βροῦ ἰῃ ἰδ οαρὶ πο ποοὰβ {80 ΟΔΓΘ 
Οὔ 180 στοαὶ Ῥηγδί οἴη οὗὨ 801}}5. 

ΤΙ6 Ομ τι βϑιίαπ ΕΔΙΒΘΥΒ σΟΠΏΘΡΔΙΪΥ σὶνο 8 Βρὶγὶ- 
1.4] ᾿Ἰηἰογρσοίδιϊου οὗ (86 ἐντο Ὀϊγὰσ υϑοὰ ἱπ (ἢ 
Ῥυνιδορίίου οὐὗὁ 80 ΙΘΡΕΙ ΟΥ (86 Ἰοργουϑ Βουβδ. 
Τῆι Τηοοδοτοί (0υ. 10) : ““ἼΠΟΥ δοπίδἰη 8 ἴγρ9 
οὔ ἐμὸ Ῥαβϑβίοῃ οὗ βαϊγϑαίοβ. ΕῸΤΥ 88 86 οὔθ Ὀϊτά 
ὙᾺ8Β δ]αΐη δὰ (86 Οἴοσ, ἀϊρρεά ἰπ ἰϊτ8 Ὀϊοοα, νγὰϑ 
Βού ἴγϑο; 80 ΟΟΣ [,ογὰ νἋὰ8 ογυ οἰ θα ΓῸὉΣ ἸΟΡΓΟΙΒ 
ΒυχηδηΐΥ, ἰδ 9 Β65 ἰπάἀοοα γοσοϊνίηρ ἀδθδίῃ, Ὀυΐ 
πὸ Ὀἰν Υ ΔρΡσορσίαἰίης ἰο ἰἰβο] Υ (Π6 βυδοσὶης 
οὗ (86 Βυταδοΐγ." Τμΐβ (Βουρδὶ ἰδ αυἱϊίο δοιὰ- 
Τ08 ἰπ (0 ΒΔίμοσα. 9 ὑπο ὈΪΓὰ5 ἰγρ  Υ (9 
ἅνο παίυροβ οὗ ΟἸ τἰβϑί, δῃὰ ἐμὸ ρυγὶ δολιΐοη οὗὨ {19 
δ ΠΌΘΟΥ 18 ΔΟΟΟΠΙΡ] 8 6 ΟἿΪΥ ὈΥ ὑπ οὶγ υπΐοι πῃ Ηϊμ). 

ΤῈ6 ΕΔίμοσβ 80 σοῃβίον (86 ἸΟΡΣουΒ ΒοῦΒΘ 
Βγτῃ ὉΟἾ108] οἵὗὁἨ [δγϑδοὶ. (369 6. σ. Τβοοάοτοί, Θὰ. 
18): Ιβγδοὶ τγ88 οχαῃηϊηδά δῃὰ ρυγὶβοὰ, δηὰ {6 
601} δίοῃοβ οὗ 18 0} ης τοσμου θὰ ὈΥ (9 ΤΩΔΗΥ͂ 
δυάριηοηὶβ ὑροῦ (86 παίΐοη, δῃὰ οβρϑοΐδν ὉΥ 
{Π6 ΘΑΡΣΥΪΗΘ ΒΎΔΥ “του (8.6 σατὴρ ᾿᾿ ἰο Β6- 
Ὀγ]οη. Βαΐ εἰ ᾿αϑὲ ψθ θὰ 1(8 ᾿Ὠσυγ Δ ῸΪ9 δα ὈΓΡΟΪΓΘ 
ουἱϊ 8 ΓΓΟΒᾺ ἴῃ (ἰδο ογυοίϊχίοη οὗ {ἰμ6 [οχὰ οΥ̓͂ ἸἸΐο, 
{πΠ6 ἬὮΟ16 ΒουΒ9 γγ88 ρυ ]οὰ ἀονη δηὰ 18 βίομϑβ 
οδδὶ ουἱν ᾿πίο δ υ56]680 ΡΪδ806. 

ΒΙοοὰ δηὰ σϑίϑὺ δῦο οσοῃδβίδη Υ ὑοϊηοα ἰορβθ- 
186 ἴὰ [886 Ρυγὶ Βοδίϊομδ οὗ (1:6 ἰδνν, 88 ἴῃ {18 οἴ 
ἸΘΡΓΟΒΥ, 80 ἰῃ 811 οἶὲσ οδϑοϑ. Ἦ βδίουοθυ ῬΑΥ ὈΘ 
(86 υπ οσ] γἱης ἐσαῖ οα τ ΒΪΟΒ (818. δύτὴ Ὀ0] 81 
τοϑίβ, {86 Βυ:ο]ΐδβιι ἰϊ86}7 οαϊαιϊπδίο8 ἴῃ ἰδ9 
ΣΘΑΙ οὗ ἐμ ρυνὶ δοδιΐοη [ῸΣ βἷπ δοοοιρ ] 8864 
ὉΥ Ομτίβὲ ὑροὸὰ ἰδ οὔοββ, οὔὐ οὗἤ σψ8ο80 5146 
Βοπεοὰ τ89 Ὀ]οοὰ δηὰ 9 δέον (οὸυ [0 οἰθδηῃβίης 
οὔἰδο πουϊά. 8.90 ὅπο. χὶχ. 84; 1 “:ο. Υ. 6, 8. 
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ΕΟ ΠΕΗΤῊ ΞΕΟΤΙΟΝ. 

Βοχτδὶ Τρ τσὶ τ 1θ5 δηἃ ΟἸοδη δὲ κα. 

ΟἜΑΡΤΕΒ ΧΥ͂ 1--88. 

1.2 ΑνὉ [89 08} βρᾶξο υπίο Μοθοβ δῃὰ ἴο ἄδτοῃ, βαυίηρ, ϑρϑδὶ υπίο {δο οἰ] ἄσϑη 
ΟΥ̓ Ιϑγβοὶ, δῃᾷὰ ΒΥ υπίο (μθη, ΥἾ Βθῃ ΔΠΥ͂ τη8 δίἢ 8 γυμπηϊηρ' ἰθθὰθ ουὔἱ οὗ Ηἷβ 68}, 

ὃ δοοδαιιδ6 οὔ ἈΪΒ ἰβϑθιι9 ΒΘ 5 ὉΠ0]68η. Απα {18 58}.84}} Ὀ6 18 Ὁπο θη 688 ἴῃ Ἀ18 ἰΒθὺθ : 
ὙΒοΠΟΓ 18 Η 68 ἢ} σὰ ὙΠ] ΗΪ8 5506, ΟΥ 8 Η6βἢ 6 βίορρϑα ἔγοπι Ἀ18 ἰββυθ," 1ὑὺ ἐπ ᾿18 

4 ὉΠΟΙΘΆΠΏοΒΒ. ΕΨΟΣΥ θά, τ όγθοι ἢ6 οί ἰμαῦ Βα (16 ἰδββαθ, 18. ὉΠ ]θδῃ : δῃά 
ὅδ ΘΥΘΙΥ (μϊηρ, ὙΠ ΘΓΘΟῚ Β6 βι (οἰ, 888}} Ὀ6 ὑποϊθδη. Απα ᾿Βόβοονοῦ ἰουσμοέῃ ἷ8 

Β1|:8}} 88} ΗΒ οἱοίοβ, δηα θδίμο λύίπιδο [ ἰὰ παῦθυ, δηὰ Ὀ6 ὑποίθδῃ ἘΠῚ] ἰδ9 
Θ ὄνοῆη. Απά Βο μδὺ βἰἐὑθί ἢ οἢ αην (Βἰηρ Ὑ Βόγθοι μΒ6 βαὺ (δὶ μα [86 ἰβθθ 5}}4}} 
7 τϑβὶι ἷβ οἰοίμιοβ, δὰ Ὀβδίμο λύγιϑοί 'ὰ αῦοσ, δα 06 ὑποίθδη Ἀπ] (86 θουθη. Απάὰ 
δ ἰμαὺ ἰουοδοίδ [6 Β65}} οὗ εἶτα ἰδΒαὲ δαί (6 ᾿ἰββὰθ 884}} σψ85ὶι ἷ8. οἱοίοθ, διὰ 

8 Ὀδίδο λὐμιϑοί ἴῃ ταίοσ, δηὰ 6 ὑποίοδῃ ὉΠῚ] (86 ὄουσθθ. Απαὶ μΒο (παῖ βαίῃ (89 
5810 Βρ1ῦὺ ρου δἰ ἐμδὲ 5 οἴδδη ; {6 ἢθ 8}8}} 85} ἷβ οἱ οἴ 68, πα Ὀδίμο ᾿ὐπιδεζῇ 

9 ἴῃ πδίου, δηα Ὀθ Ὁποίοϑῃ ὑπ0}} (86 οσοη. πὰ υἱιδὺ βδα4]6 βοϑυοὺ 6 τ ἀϑίβ ὍΡΟα 
10 ἰδαὲ Βδί [86 1βδθ10 888}} Ὀ6 ὑποίθδῃ. Απα ἩΒΟΒΟΘΥΟΥ ἰουσ μοί ΔΗΥ {δὶπρ' [80 τγῶϑ 

ὉΠ6 ΟΡ Βἷπλ 8.}8}} Ὀ6 ἀποίοδη Ἐ8}11}] (ῃ6 ουθ : δηὰ δ ἰμδὺ Ὀοδγοῖ απν οὗὨ [Πο0860 ΓΒ ΏΡΒ 
8.1}8}} ΑΒ} ΠΪ8 οἱ οἴποθ, δηὰ θδίδο λύίπιδοί ἴῃ πταῖοσ, δηα δ6 ὑποϊθδα ὑηῸ] [86 Θυθα. 

11 Απμὰ ᾿Βδοιβοονοσ ὃ6 ἱουοσμοίδ ἐμαὶ μαι ὑμ6 ἴββαθ, δηὰ μαίδ ποὺ σπβοα 18 βδηάβ ἴῃ 
ψαίου, ἢ ΒῈ 888}} 88} Ηἷ8 οἱοί 68, δῃὰ Ὀδίδο λιηιβοί ἰῃ παΐθυ, απὰ 06 ὑπο θδῃ ἈΠῈ] 

12 το ὁνγθῆ. Αῃηά [86 νοββοὶ οὗ ϑαγίϊ, (δαὶ Βο ὑουομοῖι πο ἢ δίῃ [86 ᾿ἰδθπι6, 88}} Ὀθ 
18 ὈΓΟΚΘῺ : Ἀπὰ ΘΨΟΣΥῪ σψοββ6ὶ οὗ τοοα 888}}] Ὀ6 χἰῃβοὰ ἰῃ ψαΐοσ. Απᾶ στ πθὰ μ6 [δδὲ 

δι} δὴ ἰββυθ ͵β οἰδδηβοᾶ οὐ 18 ἰβδὰθ; θη Ἀ6 8811] ὨΤῸΣ ἴο ΠΗ Π1561} βούθῃ δ γ8 
0 ἷθ οοδηβίηρ, Δηἃ τ 85}} ἷβ οἱομοθ, δηά Ῥδίδμο δὶβ θ6ϑῃ ἴ'π συ πηϊηρ τδίοσ, δπὰ 

14 5}4}}] ὍΘ οΙοδῃ. ΑἈπά ου (δ6 οἱρμί ἀΑΥ ΒΘ 888}} ἐδκο (ο εἶτ ὕνο γ0}6 ἀονοθ8, ΟΣ το 
γουχῃς ΡὈἰβθοηβ, δηα οοτὴθ Ὀοίοσθ ἰλ6 [ζ0Ἐ:} υμπίο [Π9 ἀοογ οὗἨ [6 ἰφὈΌΘΓΏ8016 οὗὨ [9 

δ᾽ οοπρτορσδίίοῃ, δηα ργῖνα {Βοῖὰ πηΐο {86 ῥγὶοδὲ : δηᾶ [86 ῥγίθβί 8}}8}} οὔ {86πὶ, 1.9 
006 [Ὁ» 8 βἰη οὔδυίηρ, δηα {86 οἴ Ρ ἴον ἃ Ὀυτῃὶ οβδγίηρ ; δηα (86 ῥχιοβὲ 8841}} δ Κὸ 
8 δίοποιηρηΐ [0 Εἰπὶ Ὀοΐοσο [ἢ6 ΧΟῈΡ}Ρ 1ῸΓ 15 5801. 

16 Αμα Γ ΔΗΥ͂ τδηἘἘ βορὰ οὗ οορυϊαίΐϊοιι γῸ ουὖὐ ἔγοπι δἶτα, {86 ἣθ Β.18}} τα 411 ἷβ8 
17 β6ϑὴ ἴῃ παΐογ, δῃὰ 06 ὑποίθδῃ 1π0} (λ6 οσθθ. ΑἈπὰ δυ ΥΥ ρψασταθηΐ, δα ΘΥ̓ΘΙΥ ΒΚ, 

γνβιρῆ δια 8. 180 Β664 οὗἉ οορυϊ]δίίοη, 814}} Ὀ6 ταβμοα τὶ ψαῦοσ, δῃα θ6 Ὁπο]θδῃ ὑ80}] 
68 ΟΥ̓́Θ, 

18 Το ποιηδῃ 8130 τὶ τ οπὶ τηδηῦ 5}}8}} 116 ευὐ' Βοοα οὗ οορυ]αίϊοῃ, ἐμ Υ 8881} 
δοίδ, Ὀαΐμο ἐξοηιδοῖυοδ ἴῃ ταῖοσ, δ ἃ Ὀ6 πποϊθϑῃ ππῈ}} (86 ονθῃ.᾿ 

1. ΑμάᾶϊἴὯδ ποσγβῃ ΠΑΥ͂Θ 8Π ἴβϑυο, απο’ ΒΟΥ ἰβϑὰθ ἴῃ ΒΟΥ ἤθθἢ Ὀ6 Ὀ]οοά, 5886 888} Ὁθ 
Ῥυΐ δρϑαγῦ βουύϑῇ ἀδγ8: δηα δ ὙΒΟΒΟΟΥΟΣ ἰουΟΒΘΙἢ ΠΟΥ 8}18}} Ὀ6 ὉποΙοδη ὑπ0}] (6 ὀν θη. 

20 Αμὰ δυο ῦῦ ἐδίηρ (μᾶὺ 886 116 ἢ} ὉΡΟῺᾺ ἰῃ ΠΟΡ βορδγδίίοῃ δ8.}8}} Ὀ6 ὑπο]οδῃ: 
21 τδὶην 8180 (μὲ βῃ9 βἰ(ὑθί ἢ ἀροη 88}8}} Ὀ6 ὑποϊθδηῃ. Απᾶ Ὑδβοβοονοῦ ἰουσδοίἢ ΒΟῸΣ 

Ὀ6α 58}8}} 88 ἷ8 οἱοίθβ, δῃαὰ θδίδμο λύηιδοζ ἴῃ παῦθυ, δηα Ὀ6 Ὁποίοδῃ ὑπ} ἐμ οϑθῃ. 
22 Απὰ ἩΒοβοσυοσ ἰουομ (ἢ ΔΗΥ͂ ἰμΐπηρ ὑπδὺ β[ιθ βαῦ ΡΟ 8.81} τδϑὰὶ [118 οἱοίμοθ, δῃὰ 
28 Ὀδίδο λύπιβοί[ ἰὴ ψαΐου, δηὰ Ὧθ ὑποΐθϑη ὑπῸ} (80 οσθη, Απὰ [1 ὃ6 οὐ ὅδγ Ὀοά, οὕ 

ΟΠ ΒΩΥ͂ ἰΐηρ ἩΒΘΓΘΟΙ 886 δἰ ὑὑοῖ ἢ, τ θὰ μ6 ἰουοῃ οί 1ΐ, ἢθ 8881} θ6 ὑποίθαπ υπ8}] [86 
24 ὄουνθῆ, Απα ΔΩΥ τηδη᾿ 119 1} ΒΟΥ αὖ 411, δηἃ ΠΟΙ στο β Ὀ6. ὈΡΟΩ ἶπι, μΘ 8181] 

Ὀ6 ὑμοϊθδῃ βούθη ἀΔΥ8; δηᾶ 8]}} [89 θὰ σβόγθοη ἢ 11 8.81} Ὀ6 ὑπ ίθϑῃ. 

ΤΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΚΑΜΜΑΤΊΙΟΑΙ, 

1. ψον. 8. ΤῈο δι. διὰ 1Χ Χ. πόσο δά (9 εοἴδῦβο “δ 16 πποΐδδη ἀυτίπρ 41} ἔνο εἰλο δἰ ἰδκο ταυμηοσίῃ οΣ 18 ιἦ 
8 Ψον, 11. Αοοοχάϊος ἴο ἴδιο Ξγτίδο, [16 νοδμης οὗ 6 Δη 6 νὰ ἴ0 ὕὉ6 ἰδ δοῖ, ποῖ οὗ ἔλθ υποῖθδὲὶὶ ῬΟΣΒοῦ 1.1} 

οὗ αὶ ττοσα Ὧ6 ἐους οί. 
8 δῖα. 18 αηὰ 24. Το Βδαι. δὐδθ [6 ροδδοδεῖίνο Ῥσοῦοπη τηδϊείης (πἰδ “ΟΣ Βυουαοὰ." 
4 Ὑοσ, 19. ΤῊο ϑδσὰῃ δηὴἡ 10 Μ139. ΒΌΡΡΙΥ ἴδο τα δαί ρ ΘΟ οἴ 0ῃ. 
δ γόον, 19. ἴδ οομμυποίέου Δθχο 6 οζαἐ θὰ ὈΥ͂ ΣΙΔῸΥ . ἴλο ΟΥΧ, δοὰ Υυϊς. 
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25 ΑΔΑμάῖἕβ ποϊθβδῃ ΠδΆΥ6 8} ἰδϑῦθ ΟΥ̓ ΒΟΥ Ὀ]ΟΟα ΤΩΔΩΥ͂ ἀΔΥ5 ουΐ οὗἩ [86 {π|0 ΟὗἨὨ ΠΟΣ 
Βορδυϑίίου, οὐ 1Υ 1 σὰμ Ὀσγομπα {86 {ἶπλ6 οὗὁὨ ΒΟΥ ΒΟρδυδίϊοι ; 4}1} 189 ἀδγβ οὗ (86 ᾿ββὺθ 
οὗ ΒΟΥ ὉΠΟΙΘΒΠΏΘΕΒ 58}}8}} ὈΘ 88 [6 ἀδγβ οὗἨ Ποὺ βορδγϑίοῃ: 886 λα δὲ ὉΠΟΙΘΔΏ. 

26 Ἐνοῦῦ θοά σΒοσϑοῖ β.ι6 [1.8 4}1 [89 ἀδὺβ οὗ ΒΥ ἴβθι6 8.8}} Ὀ6 αηίο Π6Ὶ 88 {μ6 Ὀοὰ 
ΟΥ̓ ΒΟΓ βοραυϑίίοι : δηἃ ἩΒδίβοουου 8β86 δἰ ἐθῦ ἢ ὌΡΟΙ 88}8}} Ὀ6 ΠΟΙ Θβη, 88 [89 Ὁπο 68 }.- 

2.7 Π688 οὗἉ ΒΟΥ βορδύβϑου. Απαὰ ὙΒΟΒΟΟΥ͂ΟΣ ἰουο μοί (Π086 ἐΒΊΠηρ8" 8181} θ6 ὕπο] θη, ἀπά 
5}}8}} ταϑὲι ἢἷ8 οἱοί 68, δῃὰ Ὀδίμο λύμιβοζῇ ἴῃ που, δηα Ὀ6 ὑηοϊθδη ὑπ|}]- ἐμ6. ουθῃ. 

28 Βυΐ 1886 Ὀ6 οἰοδηβθα οὗὨ Βοὺ ἰβϑι6, [6 Β8 Β}8}} ὨυΠ ΘΓ ἴο ὨΘΙΒ6] 7 Βουθὴ ἀ8γ5, δηὰ 
29 δον (μδὺ β86 88}8}} Ὀ6 οἴοδὴῃ. ΑἈμὰ ου ἴδ οἱρϑίῃ ἀΔΥ 886 5}}4]] ἰαῖκθ υηΐο ΒῸΡ ὑνο 

ἰατί]65, ΟΥὁ ὑψοὸ γοιηρ' ΡΙΡΘΟΏΒ, 8πα Ὀσίηρ {μ6πὶ απο {μ6 ῥγὶοθϑί, ἴο {88 ἀουν οὗ {86 
420 ἱδθογηδοΪο οὗ 6 [οπι. [6] ΘοΠμρτορϑίοη. 

οἤγίηρ, δῃᾶ {π6 οὗμοῦ [ο"ὶ ἃ Ὀυτγηὺ οβοσίηρ; 
Απα ἐἢ6 Ε- 888}} οἨῸΣ (86 ὁη6 [07 8 βὶπ 

δα ἰδ6 ῥγιοϑὶ 88}8}} τη Κθ 88 δίοῃθ- 
, Τηρηΐ ΤῸΓ ΒΟΡ Ὀοΐογσο ἰῃ6 ΟῈἘΡ [ῸΓ [86 ἰδϑθὰᾷδ οὗἨ ΠΟΥ ὉΠΟΪΘΒΏΠΘ6Β8. 

31 Τὺ 588}} γὸ βοραζαίθ᾽ {86 σἈΣ]άγθη οὐ 1Βγ8 6] ἔγοτα {86} ἀΠΟΙΘΆΠΏΘΒΒ ; {μ8ὺ ΠΥ 
ἀϊ6 ποὺ ἴῃ {861} ἈΠΟ] ΘΠ Π6885, ΏΠΘῈ ΓΠΟΥ ἀ6616 ΤΥ ἱΔΌσγηδ016 [ἀπ 6]]1ηρ Ρ]4665] ἐμαί 
8. ΒΙΔΟΠρΡ' ἰΠ 61. 

92 ΤῊ]5 15 [88 ΔῈ οὗ ἴπι (μαὺ δ ἢ δ ἰβϑθαθ, δηᾶ οὗ ἴηι 086 Βορρᾶ σοί ἔτοτη Ὠΐτα, 
38 δῃὰ ἰβ ἀοῇ]ρα ἐμοῦ ἢ : πὰ οὗἩ ΒΟΥ ἰῃδὺ 18 βίοϊκ οὐ Β6ὺ βοόονϑυβ, δὰ οὗ ἷπι {μδὲ 

δῖ 8} ἰββι6, οὗ ἰδθ τηϑδη δῃᾷ οὗ 89 ψοιηδη, δηὰ οὗ εἶτα ὑμδὺ ἸΙοί ἢ πὶ ΒΟΥ (Πδὺ 18 
ὉΠΟΎ ΘΗ. 

4 γον. 27. Ὁ3 δ ΜΒ8, τοδὰ Σ13 τἸοποδοία λέν. 

τ Υοτ. 51. ΤῸΣ ὈΓΙΜΤΤΣ το γο λαῖ ἑεραγαίο, 186 86τα., 4 ΜΆΒ., ΤΙΣΧ., δοὰ γαῖρ. τοιὰ ὨΓῚ ΓΤ --- γὸ ἐλ αἱ] «ραν; δπὲ 
ἔδαγθ βϑϑῖβ 20 στ οἰ δηϊ τϑάδοῦ 70. (86 οἴῃ [ο. 

8 οι. 31. 1930 0 ῬΓΤΟΡΟΣῚΥ δίκη δοδ ἀν έη -᾿Ϊδοο, δηὰ δἰ μου Αἱ Τα γ8 τορσάοτοά ἰαδαγπαοῖς ἴῃ ἘΣ. διὰ ΤΟΥ. ἰὴ ἴδο Α. 

Υ., ποοίδ ἰο Ὀ6 ἀϊσιπρυίαροὰ ἔτοτι ἐδ Ὀγηΐε. ὍΣΣ. βοίϑ οἱ Τῇ. 10, 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸῺῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ, 

Το ποΐο οὗ 16 ρ9᾽8 Εχοροὶΐθ4] ΟχρΙβηδέϊο ἢ 8 
ὍΠΟΥ 1818 ΟἸΔΡΙΘΡ ΔΥῸ ὨΟΣΘ μχίγοη. “1. ἴῃ δ18 
βδου οἷα] 1, Μοβοθ 888 πγουρῃουῦέ ἰΣαπδ]αἰοᾶ 
ΤᾺΟΤΘΙ οοηάιἰ(ΐοηβ ἰηΐο σἰ δ[ὲ ΓΌΓΣΙΏΙΒ: δηᾶ μ6 δ88 
ἀοπθ ἐμΐβ, υπον ἢ 6 Βρὶ Υἱϊ οὐ τονοϊδίϊοη, ὑσὶ] 
τὶ ποθ ΥῸ] βαοίυ, βισὶ Κίς Ῥγθοϊβίοη, δηά 
ἀο᾽ίοδου. Ασσογϊηρὶν Ὦ6 ὮΘΓΘ ΒΏΟΥ͂Β [86 Βα (16, 
οοπίεαρίουβ οἴἶεοίϑ ἴῃ ΟΥ̓] ἴῃ ἰορ8] ρεϑάδρορὶο 
ἐπα κχοβ οὗ ἰδ6 Β6ΧΌΔ) ἐπ ρυν Ἶ08, 88 ἸΠΘΥ͂ ΠΟῸΡ 
φυϊ, ΟΣ Δ΄Θ ΣΟΤΘ ΟΥ 1688 ἱπποοθηί, ἰπ δοῃπθοίίοη 
ἩΪΓΓΠὼΠ ΟΥ̓ ἾΏ81] βῆ. [Ι͂ἢ 80 ΔΓ 88 ΟἿΤΓ οδβδρίοσ 
Τοίοτα Ὀδοῖς, ἱξ ἕοσταβ [ἢ 9 ΟἸἸ Δ Σ οὗἩ {π 6 Ῥγϑοθαΐηρς 
δομαϊιΐοηβ οὗ συ; Ὀσὺ ἴῃ 18 ΓΟίοΓΘηο6 ἰ0 ἰμ9 
ΖΟ] οί Ομδρίον, ἰὑ ἤογβ 89 ἰουηά βίο ΓῸΡ 
ἐμο 1ἰάθ8 οὗ 8 σοῆθταὶ δἰοηθιηθηῦ Ὁ (ἢ 6 ῬΘΟΡΪΘ, 
8[1}} ὨΘΟΘΒΒΑΣΥ δέν Υ᾽ 811 (π0 ἀοβηΐ9 βἰπα]θ δίοπϑ- 
το η 8.᾽ 

“2, πὸ ἴΔῪ ΟδΥτο5 τὶ ἰὁ ἰ89 ὁ0186- 
αὔδποθ ἐμαὶ 8}}] τηϑῃ ἃ7Ὸ ρ]δοθά, ὈΥ̓͂ υνἱγίαο οἵ 
ἐμοῖν πιδη 1011 οομπηθοίΐοηΒ δηἃ οοπίϑοίδ, ὑπο ν 
πὸ δΒαοηίθηοθο: Υ8 ΔΘ ὕπ0]68ῃ---ὈΠῸ]6 δὴ ΘΥΘ᾿ 
ΘΙΌΟΣ 411 τοῦτο ἀοβηΐϊίθ δἰοηθιηθηίθ. Ηδαραΐ ἢ88 
ἄγανγη ουὖἱ ἐμἰα ἱπουχαὶ ΠΥ; Φοδη ἐμ Βαρίϊδὲ 
Ὁτγουζδί ἱξ ἰπίο Δρρὶἰοαϊΐου (Ηρ. ἰἱ. 18 44., 8660 
σοι. Μείί. ρ. θ8). Ηθηοθ ἰμο στοαδὲ ἀδγ οὗ δίοηϑ- 
ταϑηΐ τπϑὺ ζ0]]Ον 4}} {8 Τ᾿ 016 ΒρΡΘΟοἷ8] βἷη οὔἵον- 
ἴηκδ, βηὰ οὐϑῃ {18 σΘδ ἢ ΟἿΪΥ Β0 06 [Ὁ ρῬδασγάοηδ- 
ὍΙΟ βῖυβ; ψἘ]]6 (86 ἸΠΡΑΡ ΟΠ 8Ὁ]6 5108 ΓΘ Βοιΐ 
ἴηϊο (89 ἀοδβοτὶ Ὅροι ιλ9 μ6-Δοδὲ ἀοεϊχηδιοα Ὁ. 
Αξδξοὶ. ΤὍο ᾿άθα οὗ ἰμο πάρεσις : οι. ἐἱϊ.᾽; 

“48, ΤῊ 08868 οὗἩἨ ΒΟΧΙ18] ἱπηρΌ ΣΙ ΒΊΟΝ ΔΓΘ 
ἀοίαἸ]οα ΠΟΘ ἃγὸ {89 [0] οττίηρ :᾽" 

“όοχα. 1-1δ. [αἰϊοηὶ δονίης οὗ ΒΟΙΘΉ, βΌΠΟΥ- 
ταδ. ἴπ ἐμπ18 βοῦβα ἰὺ 18 οδ]οὰ 8 σπιῃἰτκς 
ἴ66τι6 οτῖἱ οὗ δία 96}. Τ 8 ὉΠοΙ ΘΔ 688 οὗ 
89 Βὲχιιοϑὲ ἀθξῖ60, 88 βύοιι, 19 ἀθδ)ῖηζ ΟὨ ΘΥΟΣῪ 

εἷδο: ἰοποδίηρ πο Ὀοὰ οὗἁ (89 πποϊοδα ῬΘτβ0ι, 
ἷθ 8βθϑί, ἷ8β ον, ἷθ 8844}0: Ὀοίπρ βιιθαγοᾶ 
ὙΠ} 18 Θρὶ 116, ἑουσδΐπς δηγίὶπρ ὑΒαὺ Ρ8 8508 
ἔτουα ἶτα ;---8}} τηδὶςθϑ αποΐθδη ἴῃ {μ6 ἢ τϑῦ ἀορτοθ 
ἴοτ οὩ9 ἄδγ, δυὰ χϑαυΐγοθ α νϑβΐης οὗὨ ἰΐ9 
οἰοίμοβ, δηιὰ α Ὀδίῃῆ. Τ89 ρυτὶ γίης φυδγδηίίηθ 
Ιαβίβ ἴον οἰχῃὲ ἄδυβ. Τὶ ἰαγ μὸ τὰιιδί ΔΡσοδοῖὶ 
ἄδπο βαποίθασΥ τι ἔνο ἐὰγι]6- ἀοΥθθ, ΟΥ γουηςς 
Ῥἰζϑουβ, 086 οὗ τ πο τγὋδ8 δρροίη!οα ἴοτ 8 δβὶπ 
οἴοσίης, δὰ (Π6 ΟἿΣ ἴον ἃ Ὀυγηΐ οὔονίηρ. ΤῊΪ8 
ἀΐβθδδο ποί οὐἷυ οοπίδιηϊμαίθα, θα οχίοπάδα 19 
οοπίδιϊ πα ϊης ΡΟΤΟΡ (0 ψηδίονον ἐὺ ἰοπομοά, 
Ι͂ῃ Νυμ.. γ. 2, 10 18 γον θὰ ἐμαὺ ἐμ Ῥϑσβοὶ 8ὸ 
δοοιοα 8ιιου]ὰ Ὀο ὁχοϊυὰοα ἔγοιμι ἐμ σαταρ.᾿ [ΤῸ 
ἄἀοσθβ ποὺ βϑϑῖὴ διίοχζοίμον οογίδίη ἐπὶ ὑμ9 ἀ866- 
ἰοὴ ἤθτο ἀοϑοτί δ ἃ νγὰϑ σοπογγλαα, ΑἸ μουρᾺ 1 
δ 80 ἰγδηβὶδίϑὰ ἴῃ ἰμὸ υχΧ., γοσβ. 4, ὅ, 6, 8, 9, 
εἰς. ΤἸδαὺ ἐδ9 ποτὰ ἤεδλ ἴθ. πο Δ ΘΌΡἢ ΘΙ 81. 
(ΚαοὉ6]) ὉΣ (09 ογβϑῃ οὗ ζοπουδιίοη 18 ουϊἀ θη 
ἔγοιι υϑ 85. 7 δῃηὰ 18 : 8.11}, ἐβαῖ 19 αι (6 18. ἴῃ 
Υἱοῦ 88 (80 δβοδὶ οὗἨ ἐδ ἰββιθ, 18 ΤΟΥ͂Θ (ἢ Δ ῬΓΟ-. 
8019 ἔγοῃι (8.8 ΔΩΔΊΟΡΥ οὗ (9 ἸΤΟΙΔΠ ἴῃ Ὑ6}. 19, 
Βαΐ ἴῃ τορδτὰ ἰο ὑπ σμδυϑοίον οὗ ἐμ ΐϑ8ι 186] 
ποίδίηρ, ἰ8 βαϊὰ, [ὑ οοὐϊκὶ Βαραϊγ δυὸ Ὀ60Π 
Βοιοντῃοῖάαὶ, δἰ σο ἔθ οΓὸ 18 πο τχϑῃίΐοη οἵ Ὀ]οοα : 
ἐξ 5 ποὺ ᾿ΣἸΚοὶγ ἰο βαυθ Ὀδθη ΒυρἈἸ]}ἰἴο (σοποτγλαα 
οἰγωϊεπία), πουπὶπδίαπαΐϊης (μ6 ορί πίοι οὗ Μί- 
σἢ.86}18, (ἰᾶννϑ, ἀντί. 212), θοίἢ Ὀϑόδαβα ἱν 18 ΤΏΟΓΘ 
ὑπ 8ὴ ἀουδί] ἱΥ {18 αἰβοδβδθ γῸὴῪῖ.,8 ἰζοντῃ ἴῃ 8}- 
εἰχυΐϊίγ, δηὰ Ὀδσδδυβθ, ἱΥ 1 οχἰϑίϑα, 18 ῬΓΟΒΘΏοΘ 
πουϊὰ ὈΟΘΙΣΑΥ οαυ80 [ὉΤ ΙΔΟΤΘ ΒΘΥΘΓΘ ἸΩΘΘΒΌΓΟΒ 
18ῃ Δ΄Ὸ 6ΓΘ ῬὈΣΟΒΟΥΙ θα; 10 ΣΩΔῪ 679 ὈΘΘῺ 8, 
φοποτγῆαα δτιβίης; ἔγχγοτα ΘΟ ΚΏ688, δοοογαΐϊης [0 
86 τίον οὗ [ληζο, ἀπ 88 βυρροβοὰ ὈΥ Ψ τοῦθ 
δορὰ ἐδ ΒαΌϊΩβΒ: Ὀυὺ 10 ἰ8β ποίϊ608]90 (μαὲ 
{8670 18 ΠΟ τη θηϊϊοη ἩΒΔΙΘΥΘΡ τη866 οὗ δεηεη ἱπ 
οοηῃημοοίΐου τὶ ἢ ἐΐ, δὰ ἴῃ χχὶϊ. 4, (18 18 αἰ βι1ἢ- 
ξυϊθοα ἔγοται “8 γι πηΐης ἰϑδιθ.᾽᾽ Οὖ 1 ΠΙΔῪ ΒΑΥΘ 
ὈΘΘῺ “ἸΔΟΓΘΡΙΟΌΔΌΙΥ, δ ΩΡῚῪ ὀέεππογτλαα ὠγείλγ, 
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ἃ ἀἰδοδδυίο οἵ πιὰουϑ δυϊβίηρ ἔγοῦι 8 οδίδυυῃα) 
δοοίίΐοη οὗ {πΠ6 πιυδουδ ΘΠ ΌΓ8Π6 οὗ [ἢ 6 ὈΓΘΙΒΓΒ 
(ἀγοί τ ε18).᾽ ΚοΙὶ; 80 ἰοο, Κα]ίβο. [ἢ υϑυ. 8, 
ἃ αἰδιϊποιΐοη 8 ποιϊοοα ἴῃ (ἢ ομδγϑοίον οὗ {16 
ἀΐβεδδθ ποῖ, ΒΟΟΥΟΓ, Ἠ8Ὺ8 οὗ πὸ σΟὨδΘαΌΘΏΟΘ 
0 1:6 ῬΌΓΡΟΘΟ ἴῃ μδηὰ; (ὃδθ ἰδβὰ6 ταὶ χῦ Ὀ6 
οοῃίϊπαουδ, ΟΥ 1ξ παϊραϊ ὍΘ ὑθιρΟΤΑΣΙΪΥ γοιδἰηϑα. 
ἴῃ οἰἴμον ο880 (δ ἀΐβοδϑο ἮΔΞ ἰθοσζθ, διά ἰἰδ8 
ΒυὈ᾽οοί ψγαϑ υποΐϊοδη. Βοβοημ ον τουϊὰ πη- 
ἀογβίδηἀ ἡεεὴ ἴῃ νϑὺ. 7 ἰοὸ Ὁθ δ Θυρθπιῖ9πι 88 
πη σου. 2, δῃὰ (16 ἰδ ἰ0 ΟΟΥ̓́ΣΣ ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ (Π6 6880 
οΥ̓͂ ὑρὸ Ρμιγϑίοϊδῃ. ἴη στὸγ. 1] δ Ῥχουϊ βίου 18 
τηδὰο ὑπδι (Π6 Ῥογϑοὴ δήδοοίοα ταΐχιὶ ῥγονθηΐ ἐδ 6 
ΘΟ ΓΙ σα οῺ οὗὨ ὕπο] οδηπο88 ὈΥ͂ ἰδ ἰουσῇ, ὈΥ- 
ἢἂτϑί υἱπβίηρ ἰϑ δΒβαη ᾶκ ἰπ νγαῖθσ ; ἐμ 5 βῃοινίης 
ἰδὲ (6 πποϊοδη 6858 οοιμηθηϊοδίοὰ νγὴ8 οὗ 8 
ΒΥτὈΟ]ἰσαὶ ομαυδοῖου. Υογθ. 14, 16 Ῥτου ὰθ 70 
8, βίη οὔοτίης δΔῃἀ Ὀυτηί οἴἶδεσγίοκ, οὗἩἨΪΒ6 Βααλ Ὀ] δὲ 
κἰμὰ ἱπάοϑα, θαὶ γοῖ ΒΟΙΘ, 88 ΘΥΘΣΥΨ ΠΘΓΟ ἰῃ (89 
ον, βυδιοϊοπί ἴο θοὸρ αἰΐνο (86 δεϑδοοϊδιΐοῃ Ὧθ- 
ἐνθη υποϊοϑηη085 δηὰ βἷη. [Ιἰ ἰβ ἀδϑοϊδυοὰ ἰμαὶ 
80 ὑχίϑοϊ 81.18}} σβδζο δὴ αδἰοῃθιθηϊῖ ἴοσ 
δῖτι Ὀοΐζοσο ἴδ 9 ΤΟ Ὦ ἴοσ δῖα ἰδδτ9, (ἰυ8 ἃ 15- 
Οὐ ἀροϊαγίηρς ᾿ἷἰβ πποϊδο 685 (0 ᾶνθ Ὀθ66Ὲ 
(Π9 ρστουηά οὗὨ δὴ εαἰϊθηδιίοη ἔγοιι αοά, ἰο Ὅθ6 ΣΧΘ6- 
τοογοα ὉΥ 8 ὈΓΟΡῚ(ἰδΙΟΣΥ ΒΔ0}1869.---Ε', 6.1]. 

“ρτε. 16, 17. Α βἰηκίθ οπιϊβδίοη οὗ βοοὰ νγὰβ 
ἰγοδίϑα 88 ἃ βἰῃ ξὶ ὁ υποϊθδΏῃ 688." [1{ 186 Ῥγοῦα- 
Ὁ]6 (μδὲ {89 ἰδ δὰ ἴῃ τίν 8 ἱπυοϊ απίδΥΥ δοί; 
Ὀυϊ ἴτ πουϊὰ, πονογίμθῖθββ, ΒΡΡῚΥ ἴῃ 48}} 68568, 
διὰ (5 ἰἰ8 ἱπηροτίδησο ἰηῃ οἰ οοϊκίπς (86 ἔοδυῖι] 
ΟΥ̓] οἵἁὨ 56 1[-Ῥο]] υἱϊοη ποϑάβ 0 δοπλαιθηί.---Ε, 6.1. 
“ὍΣ, 18. 80 ἰο0 γγ88 {89 Σϑβυὶὶ οὗἨὨ 8 τηϑη δηά 

ὙΟΙΏΔη δἰοορίης ἰοροίμον,᾿ [1816 Θυρ οι βλ 
ΤΏΔΥ ῬΟΒΒΙΌΪΥ Ὀ6 τηϊϑαηδογδίοοα, Τῆ6 ιποΐο8ῃ- 
Ὧ6585 χΟΒι 6 ΟὨΪΥ͂ ἰπ 6489 οὗ ΒοΧΌΔΙ ἱπίθγΓΟΟ ΟΊ 86, 
δὰ Βδ6Ώ69 ΔΌΒΙΪΏΘΏ6Θ ἔγοῦι Β1 6 ἢ ἱπ ΘΟ ΟΟΌΓΒΘ γΓ83 
8 ὨΘΟΘΒΒΔΡΥ͂ ραγὶ οὗ ῬΧορδγδί οι ΓΤῸΣ ΟΟΘΟΔΒΊΟἢ 8 
Οδρδοί δι τοαυϊγίης οἰοαπηθδα. Εχ, χὶχ, 1ὅ; 
1 Άδιη. χχὶ. δ, θ, οί. Τὰ Δ τσϑὶ μδτο ορ6- 
ταϊθαὰ 85 δὴ ἱπιροτίδοης οἰ οοῖὶς ὉΡΟῺ ΒοΏΒυ8)] Ρ89- 
Βίουθ. Εοσ φγοοῦ ἐμαὶ ἐμ 8810 ουδίοπιλ 88 
δοίη} δ οηςζ ΟἿΟΣ πϑίἱΟη 8, 800 Κποῦοὶ. [ἱ 18 
ΔΙΎΔΥΒ ἰο ὍΘ Γεθ ὈοΓο, ΠΟΎΘΥΘΡ, ὑδδὺ {8 
ἀεοδὶοπιοηΐ 18 δορποοίθα πὶϊ ἢ (86 σΘΏΘΓΡΑΙ βἰηΐαὶ 
οοῃάαϊιίοη οΥ̓͂ τδπ, δη ὦ ἀἰὰ ποί ροτγίδϊῃ ἰο 18 
οτἱ αἰ τα] βίδίθ. 8.66 6 θη. ἱ. 28.---Ε. 6.1. 

ΦὝο6τγ8. 190-24. ΤῊ πιοηδίγυλιίΐοη τγὋ8 ἀοδηοᾶ 
88 Δ ὉΠΟΙΪΘΘΠΠ 688 [ῸΓ ΒΟΥ 6 ἀδγ5.᾽ [780 δβοίιια] 
ἀυτγαίϊοι 18 Ὡοὺ ΠΟΓΙΩΔΙΪΥ͂ ΤΟΥ͂Θ ἰδ [ΟΌΤ ΟΓ ὅγο 
ἄδγβ; Ὀσἱ 86 Ροτγὶοα οὗ ἃ ψθοὶς βοὴ ίο Ὁ9 ἢχοά, 
ῬΔΥΟΥ ἰο ΖΕ} ΟΟΥ̓́ΘΣ 411} ΟΥΑΙ ΏΔΕΥ ο8808, ῬΘΓΙΪΥ 
“4 6η δοοουηί οὗ (δ δἰρηϊβοδηοοα οὗὨ ὑπὸ πυτ 6 Ὁ 
ΒΟΥΘη.᾽ Καὶ. Ῥυτίης 81} (18 ἐἶπιθ 86 ποιῇ 
οοιμτηπϊοαίθἃ Ὁ ΠΟ] ΘΔΏΠ6Β8 ἴ0 ΟΥ̓ΟΣΥ͂ ῬΘΓΒΟΏ Β.10 
ἰουσμοὰ : Ὀαΐ Θδρϑοΐ!ν (τον. 24) Ὑμόοοτον δὰ 
δοχυδὶ ἱῃίογσοῦγβο τνῖτ μὸν (ον Κοὶ! βοννβ (μας 
(18 τηυδὶ Ὀ6 (89 τιρϑδηΐϊηκ) Ὀθσδῦλθ ὉΏΘΙΘΘΏ [ῸΓ 
ἐμὸ ἔμ}} ἰοσαι οὗ 6 Γ ὉποίΘΔΏ 688, ΒΕΥΘῺ ἄαγΒ, 
10 χχ. 18 ἰι 8 ργονϊ ἀϑὰ ἱδαΐ ἰῃ 6886 οὗ βαοὃ ᾿ῃ- 
ἰογοοῦγβο Ὀοΐῃ μάᾶτίϊ68 βιουϊὰ Ὀ6 “σου οἵ ἔγοιι 
διηοῦς πο Ῥ6ΟρΙΪο,᾽ 88 μανΐπᾷῷ σου θὰ 8Δη 
ΔΌΟΙΑΙ 8016 δοί. ΤΊΘ σ880 ἤθγθ φῬτουϊθὰ [ὉΡ 
τουϑὲ ὑμογοΐοτο Ὀθ ἱδμαύ οὗ ἐπ0 βυάάρη δυὰ υὩ- 
οχροοίοά οοΐῃᾷ ὁπ οὗ ᾿ηϑηδἰγυδλίΐοη, 80 ὑπαὶ [Π0 
τοδῃ Ὀδοδλθ υηϊηἰοηιϊ ομΔ}}}γ ἀο]ο ἃ. Βυὶ νὮ119Ὸ 
Ὁ ΘΙ ΘΠ 68Β ἮΔ88 818 ΒΙΓΟΏΡΙΥ σοϊηπιαπίοδίθα (0 
Ῥόγεοηε, ἰὰ ΟὨΪΥ αϑοοίθα δπιοηρ ἐλέησε (Π086 ὁἢ 
ὙΠϊοὺ (86 ΟΠπΙδΏ δ8δὲ ΟΥ 18 ἀονγγῃ. 886 γἯὯδ5 (δ 8 

ΣΕΥΤΙΤΊΙΟΟΒ, 

ποὶ ἀοθαγτοὰ ἔγια {86 {Ὁ18]]πγοπί οΥὙ 6’ ογ ΠΑ ΥῪ 
ἀοπιοβέϊο ἀυ 65. 

[1 μὲϑ δἰ γοδὰν Ὀθθη ποίἰοοὰ ππᾶθν σὮδΡ. χὶΐϊ. 
880 {86 Ῥγονίβίουβ οὗ {86 Ἰδὺνν ἰὰ τοχδγὰ ἴο ομ᾽ϊὰ 
γί δγὸ ἱπιϑης ο 8}}γ δορασδίϑα ἴγο) ἰδ 8 Ῥτο- 
δΒοηΐ Ἰδν ἰἴῃ ΟΥΩΘΓ ἰοὸ τηᾶτῖς Ὀΐγιμ ἀϊδι πο] δηὰ 
ΘΙΙΡΔΙΙΟΔΙΪΥ 88 ἃ δι )]οοὶ ὉΥ ἰϊδοϊῖῖ. 16 ἵἔντο 
(1658 τὴ δὺ δ ΟἰΟΒΟῚΥ σοαποοίοα πδίθ ΓΔ}: Ὀσὲ 
ΜΠ ΘῺ ἰμόῦο 8.849 οσσυγγοὰ δηοίμον Ὀοσίππίηρς οὗ 
Βυχιδη ἰἰἴ6, (Π6 δπίγδηοθ ρου ἰμ9 πογ]ὰ οὗ 
ΔΏΟΪΒΟΡ ἱπητηονγίαὶ δηὰ δοσοιυηϊδοϊο Ὀσδίηρ, {ἐπ 
ονϑηῖ Π68 ἃ ΘΥΔΥΪΠΥ͂ δὰ ᾿ἱπροτίδησο ψπΐση Γ6- 
υΐτοα ἰἰ8 αἰδιίποὶ ἰγοδίηϑηὶς δρασὶ ἔγοπι ὁ 
ΟΥΑΙ ΠΑΓΡΥ͂, γθαυθοιγ χϑουγγίης οοπάϊουβ οὗ 
11ἴ6.-Ε.. 6.1. 

ΦὙαογβ. 2ῦ-80. ΤῊ6 σπουδὴ ἀϊβθαδοᾶ τὶ ἃ 
ὉΙΟΟΑΥ ἰϑϑ::9 τἶὟἍϑ ρδοϑὶ ὑπ δῦ {116 βδθ9 τοραΐϊδ- 
ἰΐοα 88 (89 τηϑῃ νη ἱτἢ ἃ δον οὗ βοιιθη. [Βοοά 
ΒΘΘΙῚΒ (0 Ὁθ ιϑ0ἃ ΠΕΓΘ (88 ἰπτγοιυριουὶ (ἷ8 σα Ρ- 
6) [Ὁ [)δὺ τ] οἢ 45 [Π9 ΠΘΏΘΓΑΙ] Βρροδγδοο οἴ 
Ὀ]οοά, δηὰ 8 ρορυϊαῦὶν σαὶ θὰ ὉΥ (πδὲ πϑδιμϑ. 
Πθοοο πν΄ῶδδὶ 18 Βοτο σοίογτοὰα ἰοὸ 8 δὴ ἰϑβαο οὗ δ 
πιθηδίτ8)] ΘΠ διδοῖου, οἱ 6 ουἱ οὗ 18 Ῥγοροῦ {ἰἰστας, 
ΟΥ̓ Ῥτοϊοηροὰ Ὀογοπάὰ [115 ἰΐπιθ.ἀ. Τμῖ8 Ὀσίπρς δὺ- 
Βοτιρδὶ σεαυϊτοὰ [9 δ8πὶ|0 ἰγοδίιηθηί, {16 δαῖῃθ 
οχοϊα βίου ἤγοπι {ἰι0ὺ σδρ (Να αι. τ. 2), δπά ἐδ9 
δῶτοθ Οἴογίης ἴον ἰ(8 “ διοποιμοηῖ 49 'π (δ 6856 
οὗ 86 πιδῃ. ΟΥΐϊ ΡΥ τηοηϑίγυδίϊοι γοαυϊτοὰ 
ῃ0 Βδογίβοο.---, 6.1]. 
ον, 81, ΤῊΘ βιρρίοαιοηί, Τπ5 518]} γ9 

βορϑασαῖθ ἴΠ9 οὨἑϊ ἄτγθῃι οὗ ζαχϑοὶ, εἰς., βιο τυ 8 
δὲ (680 Τορυϊδίϊοπ8 ΔΛΘ ποὺ ΠΙΘΣΟΙΥ ἰγρὶοδὶ, 
Ὀυΐ 6180 ΒΔΏΪΔΥΥ; ἰπδὶ (Π6Υ δίτα δὶ 186 ἀυυ οὗὨ 
ΒΕΧΌΔΙ Ραυτίϊγ, ὈΟᾺ ἴῃ ταοταὶ, δηὰ ἴῃ ὈΟΑΙΥ γεΐα- 
ιἰἴοη. Τηο Ἰγίης οὗ 86 πιδὴ νῖϊὰ δὴ υποΐϊοδα 
ἩΟΠΊΔΗ, Υ0Γ8. 88 δηὰ 24, 5 ἰο ὯὈθ ἀϊδιἰσυϊπῃοὰ 
ἔγοαι 1η9 Βοχθδὶ ἱηίογοουῦδο (6. χνἹἱ. 19; χχ. 
18). [Βυϊ 860 ὕὑπάον γογϑβ. 19--24.--- Π. 6.1. 

“ ΤΠδὶ οὗ 4}} κτἈ89 ἱπιρατγὶ ἶθ5 ἐδ 6 ΒΟΧΌΔΙ δ΄’ γϑῆ- 
ἀοτϑὰ 80 Ῥγοπιϊῃθηϊ, Β. 0075 (ἢ. 6 ΘΓ οδὶ ΘΟ 56 ΓΑ- 
(ἰο ἩΒΟΥΘΉΪ Ἢ 116 ἸΔῈ Ῥίδοσβ (ῃ6 Βοχθδὶ οη- 
ἰδίῃ οἵὨ ἐἰι6 παίυ δὶ 119 οὗ Ὡδη πον (μ6 ἰδνν οὗ 
ΘΙ ΑΒΕ δὰ μοὶ μθ88. 8.0 8180 1ΐξ δΌΒοΥβ θχοθοὰ- 
ἰην Ῥτοίδηδιϊ ἢ ΟΡ ἀοΒ] 6 η(8 οὗ (8 ἷ9 Γουπί δῖ. 
θα ἐμῖ8 849 ἐμ γυάθηο688 οὗ δμοδί ϑηΐδπι Βργοϑβ 
του σὰ δἰ 86 σοῃίαγίὶο8 οὗ (6 Ομ γίδιδὴ ΘΓ, 
ἶκὸ ἃ ἀδυῖκ διδίάον, 2 ϊϊ9 {86 οοηδοογδίίου οὗ ἐδ 
ΒΟΧ 16 νὰβ δἰγοδὰν δηηουησοα ἴῃ (ἢ 9 Θοοῖτο οὗ 
βγδοὶ ἴῃ ρύοβαρο οὗ Σάθδαὶ Ὡυρίϊ818. [0 ἐ86 
οχἰβίθῃοθ οὗ βἰγωΐῦ ογαϊθδποοθ δὰ ουϑβίοτηβ 
δΔιΏΟΠζ Ομ πδλιΐοηβ, 800 Καυοδεῖ, Βδητ, δηυά 
(89 ταγίοιιϑ διιίοϊθοϑ. ἷἰῃ ἰμ6 ΒΙ᾽0190 Ὀϊοϊϊοπδ- 
γἶο8.---Εἰ 6.]. 

ῬΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΈΠΟΑῚΙ. 

Τ᾽ ΑἸΊ (86 ἀ68])Θτθῃ 8 ἰὼ (μ͵15 δηὰ (Π0 ργοοϑᾶϊδς 
ΟὨΔΡΙΘΥΒ ΔΘ Βοτο ργοβθηίθά οὐ ἐμοῖσ (μοοσταίὶς, 
ποὶ οχ ἐδμοῖν πδίῃγαὶ βἰάθ. Νοιμίηρ 8 δυο το 
βϑδϊὰ ἴῃ ὑμθ οὗ πιϑϑηβ οὗ οιιγθ. Τμο δἰιἱ)ἀϑ 
οὗ 180 γῥγίοδί ἰονδγὰ ἰθθαι 18 ποὶ ἰμδὶ οὗ 186 
Ῥμγϑίοΐδη, αἰπιϊης δὶ 8 61} στοπιουδὶ; Ὀυΐ τοῖον 
οὔ τἴ)6 ζυδτνάϊδη οὗὨ (6 Βδῃοίυθ ΥΥ, ἤτϑι ἀοἰοττηΐῃ- 
ἴῃς (μοὶτ οχἰϑίθησο, δὰ ὑπΠ98 ψῆϑη ἰΠ60} πανϑ 
66 γτοαιοτοά, ποαἀοτγίδικίης ἴ.6 ρυγίδοδιϊοἢ 5 ὉΥ͂ 
σοι (6 ΡΟ] υἱθα ῬΟΥΒΟΏ ΙΩΔΥ ὃ Γοδίογεὰ ἴο 
.ι19 ζογίοϊοἀ ρυϊνι]ζο οὗὁἨ δρργοδοβίηπς Θοὰ ἴὰ 
Ηἰβ8 βλησίυδυΥ, δηὰ δρδίη τὐἰηκχίίηρ τἱϊὰ 186 
ΒΟΙΥ Ρθορὶϑθ. 

1. πο οὐὐοοὶ οὗ ἰδ ἴὰτὰ οὗ Ῥυγ Υ 8 σηδηϊ- 



ΟΗΑΡ. ΧΥ͂Ι. 1--34, 

Το ΒΕ τοδί τποτα]. ΤΉΘΥ ΤΩΔΥ 6180 Βαῦθ ἱηοὶ- 
ἀδη δ!ν ὁ δ γκίθηΐσ ρύγροδο, Ὀυΐ {μ18 ἰ6 Θῃ οἷν 
Βθογαϊαίθ. 6 πιδίη οὈ͵θοί 18 ἐμ τηδϊοίθ- 
ὮΒΠΟΘ οὗὨ (8 τηϑ᾿οϑὶγ οὗ ἀαυά. Νοιμἰπρα ἱπρῦγο 
ΤΏΔΥ ΒΡΡΡΘΔΥ ἴῃ Ηΐθ ργθβθθ860, Δηὰ Πθη66 8]1 [8086 
ΘΟ δοπαϊομβ το ΔΓ δϑβοοϊδιϑα τὶ, διὰ 
δβυκαοδίϊνο οὗὨ ἱπιρυτὶγ, δύο πιδυϊοὰ δ Ὁποΐθϑῃ, 
δηὰ ποί ΟὨΪΥ ἰμ: 6 ὈΘΥΒΟΠΒ δϑοοίοά ὉΥ̓͂ ἐΒ61λ ΔΓΘ 
φχοϊυάοὰ ἔτγοτπι ἐμ βδῃοιυ δ σΥ, ΟΥ Θυθῃ ἔγοιι [89 
βαρ, Ὀαὶ 4}} σοπιδοὶ πὰ {μθπὶ ἰδ ἰο Ὁθ ἀγοϊάοα 
ὉΥΓ (δ ΒΟΙΥ Ρθορῖθ. 

111. ΨΘΟΥΥ τυσῖὰ ἰδ οὔθ βαϊὰ οὗ (8 οχίγϑιῃθ 
ἔγθα ΌΘΏΟΥ͂ οὔ (1080 ἀο8] πιοη 8, 88 ἰ{ {πὸ [5γ8.6}1608 
Ταυδί, υπάον ἰδ 6 ορογδίΐου οὗ (8686 ἰδ'ῪΒ, ΠΑΥ͂Θ 
Ἰἰνοὰ ἔῃ δὴ δἱπιοβί ρογροίυδ) δἰδίθ οὐ δϑγϑῃιοηΐαϊ 
Ὀποϊθδηηθθθ. Βαὶ ἰἰ ἰΒ ἰο Ὀ6 γοιθιθοτοα ἐδ δί 
Ἧ6 ἰδνὸ ἴῃ ἐδθ86 ΟὨΘΡίΘΟΓΒ ἃ οοϊϊθοίϊοαι οὗἁ (δ9 
οδ8θ05 οὗ υποϊθδῃπο88θ Ὀγουϊ θὰ ἴον, το 88 
ὌΡΟΣ ἰδ τηϊηὰ οὗἩὨ (86 Τοδά ον δοιηοίὶηρ οὗ ἐδ6 
οἴέοοὶ οὗἩ (δ 6 ροτυ88] οὗ 8 τη ϑαΐο8] ὈοΟΚ ; δπάϊηρς 
ΒΟ ΠΙΔΗΥ ἀἰδοα 898 οηυμπιοτδίθα, 86 18 δρύ ἰο βυρ- 
ῬΟΘθ9 8 βίδίο οὗ ἀΐβοδϑθ ζδ. τΏοὉγΘ ὀοιτλοη ἔμ δῃ ἰἰ 
ΤΟΔῚ ἴθ. ὕποϊοδῃηθδθ, ποὺ μδίδπαάϊηρ (8 δΡ- 
Ῥδγοηῦ ἔγοαυθησῦ πθ (6 ϑδοοουηί οἵὗἁ 4]1 ἰ(8 
γαγίοϊϊο8 18 οοἸ]οοίεα ἰοροίθον, νγἃ8 δβὲ}}} δῇ δῸ- 
ΒΟΣΙΙΔΙ βἰδίο, δηὰ ἰη ἐμ στοῦ πιϑι[ ΟΥ ἱγ οὗ ὁ88608 
σοπίϊηδα ΟἿΪΥ 8 βῃοτί (ἰπ0, Ὀοίηρ ᾿ἰπιϊ θὰ ὉΥ͂ 
186 ΔΡΡγοδοδίηρ “ ουϑῃΐηρ " δἰ Ὑδδίονον ἐΐτη6 
ἰπ (μλ6 ἀδὺ ἰὑ ΠΥ Β6γ9 ΟσουΣττοά, 

ΤΥ. Τὰ (πὸ 1,ον ἶσα] Ἰοςἰ οἰ αἰΐοι ἐπ 9 ἀ ΘΡΘμ 69 
Ὀοίΐποοι δοίι8] δίῃ δηὰ τυ 6] ΘΔ} 088 ὙΠΟ Ν Ὑγ485 
ΤΟΑΘΤΟΪΥ ΒΥτα Ὁ 01104] ηὗ δἷη, ἐβ τη89 ἰ0 ΔΡῬΘΘΓ ΥΘΥΥ͂ 
οἴθασγ. [ἢ (818 Ομ ΡΟ Ῥαγιϊου]ΔΥΙΥ, ΤΟῸΡ 68.508 
ΟΥ̓ υποϊοβη 088 δ8Γ΄6 Ιηοηἰϊϊοποά, ἔνοὸ οὗἁἨ Ἡιϊσοἢ 
(2-1ὅ, δηὰ 25-80) ψ6ΓΘ 5 ρΡῚν ἀΐθοαβθθ, δπὰ {89 
οἰμον ἱνο (16--24) ΘΕ ΓΘΙΥ παίατγϑ] δηὰ βἰη 1688 ; 
γοῖ ποῖ οὨἱΥῪ αἀἰὰ {πο ἀΐβθδϑθὸ παῖ πηοΐθδϑη, Ὀσὺί 
δἰδο ἰδ δὶ παίαταὶ δού ου": σοπάϊίλου, τ ὶοι δοοοτὰ- 
πα ἰο πὸ Ὀϊνίηθ οομδβιϊι θη 8 ὨΠΘΟΘΕΒΑΓΥ͂ [ὉΓ 
41:6 ρΡοτροίπυδίίΐου οὗ ἰμὸ σδ6θ ἷπ δοοογάδῃοοῦ ψ1Ὲ 
Ηΐο ον δοιηηδπὰ. Ϊἴπ Δ]1 ὑμπὶβ ἐπ γ6 68 Ὁθ 
ποίδίηρ βίο] ἴῃ ᾿ἰδο]; Ὀαὺ 88 τ 88 Ὑ8ΟΪ6 60Ὴ- 
ἀἰιζοη ἰ8 δἰ πῆοϊ, 80 δο 686 ἐδίηρα οοπδιϊιυἱοά 
ὉΠ ΟΙοδη, ὑπ ΘΥΘΌΥ (0 Βγπιῦο  ἷσο, 8} ἃ ἔτη ρ 688 ἘΡΟΩ 
{86 ποϊπὰ οὗ δὴ {ἐἰθ ομδυϑοίοῦ οὗἩ ἷ8 ἯὙΠ0]6 ΣΘ- 
Ἰοϊου ἰο ἀοα πᾶδο 18 ρογίδοι ἴῃ Βοϊΐμ 688. 

ἩΟΜΙΙΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΙΟΑΙ, 
ΤῊΘ αν οὗὁἨ (8 σμδρίοῦ ἱπῆροϑθ ΤὩΘΗΥ͂ Σ0- 

βἰσαὶϊπίβ ὕὑροῦ ὑπ6 ἰμ ΘΓΟΟΌΓΒΟ οὗὨ (.)}6 86Χ68 : ἰμδὲ 
Ἧ8 (6 ν1}} οὗὐὁ αοἀ βιόονῃ οὗ οἱὰ ὈΥ ἀοδηϊΐίθ 
ϑἀιιοαίίοηα] ρῬγθοορίϑ. [ὑ σχοιηδίηβ Ηἰβ ν1}} δ }}}, 
ΠΟ ἰοῦχονρ οι ὐοάϊθά ἰῃ βυδὲ Ὀγοδαρίβ, θὰ: 8ῃ- 
πουησθα ἰπῃ ΚΟΏΘΓΡΑΙ ρεϊημοΐρ]θ8. 8.66] 1688. ἷγ. 4. 

Τρ δὶ (λ9 ἀρ) οπθη 8 ὮΘΓΘ ΒΡΟΪΚκΘὴ οὗ 76γ6 6070" 
τηοηΐδὶ δηὰ βυπιΌο 168] ΟὨΪΥ, ἰ8 ϑιονγη ὉΥ͂ [Π9 ὕδοί 
(νου. 12) ὑπαὶ (μ9 θαυ θη γ6889] 88 0 06 ὈγΟΪΚΘΏ, 
τ} }19 16 τοοᾶθη οὁ89 (ἩΒΪΟὮ 18 8180 ΔΌΒΟΓΡΙϊγ6) 
88 ΟὨΪΥ ἼΟ ὉΘ Υἱπϑοὰ πὶ 1} τδίου. Ηδὰ ἐδ ἀθ- 
διοιαθὶ Ὀ6Θη δοίαδὶ, [9 ἸΔῪ πιῦϑὲ δνὸ ὈΘΘᾺ 
[6 δΒδῖη9 ἴον Ὀοΐ!. Τ]ιδοάἀογχοί, 
ΤῈ δβρϑοΐαὶ οὐ͵ϑοὶ οὗ ἐμ Ἰδν7η8 οὗ ΠΟΙ ΘΑ 0858 

8 ἀροϊαγοᾶὰ (τον. 81) ἰο Ὀ0 1ο8ὲ “ἘΒΘΥ ἅ68Η16 
ΣῺΥ ᾿ἰΔΌοΣμ 8016. ΜδηΥ (πΐηρθ ποῦ 8.0 
πδῖυταὶ δηὰ Υἱριὺ ἴῃ (8 ΟΌΥ ΘΔ 118, 8ΓΘ 
γοὺ υπϑ} 80]9 0 ἰδ ἱπιηοαΐδίθ Ῥγθβθῆοθ οὗ 
αοά. Μϑῃ τοᾶῪ, ΠΔΥ, ὑυπάοσς (6 ὨὈἰνίπο οοπδίΐ- 
ἰα(ίοι οὗ 18 παίΐατο, πιαδὶ ἀ0 ΤΠ Δ Υ̓͂ (πη ρ8 ποῖ 
γοῖ ἃΓ0 80 ΔΓ δρασὶ ἔγοτι (ἢ 6 βρὶ γἰὑ8}} οὗὁὨ (89 
Ὀινίο Ναίατο ὑδμδὲ {ὑπ0Ὸγ οΥἀθ Υ ποοὰ ἰοὸ ὍΘ 
σι ὶ Ὁ} δοραγαίθα ἔσγοϊῃ δοὶβ οὔ πόυβηΐρ. Υοὶ 
ΠΟΥ͂ ΔγΘ ποῖ ὑπ ΟΥΘΟΌΥ͂ σοῃδοιηηθα 88 δἰηἴιϊ, δαὶ 
οὨἶγ ὑθόγο δ Ὀτουρῶὶ ἰπίο ρτοιΐμθησο ἔμ ἱπβηΐθ 
ἀϊϑίδησο ὈῚ τ Δ ἢ τηΔῃ 8 βδορδγδαιϑὰ ἤσοτῃ Θοά. 

“ Νοῖ ΟΠ]Υ ΟἸθαπῆοβθ, Ὀσὺὶ 6168} 688 4180, δὰ 
ἦϊ5. τηϑδπίην, οι θοάϊοἃ ἴῃ Το] χίουδ ουβίοτηδ, 88 
ἐπθ 168 οδδρίοῃ βίονγβ, ἰῃ (09 πλοϑὶ βίυἰ κίης ἴϑ8- 
ἴυγτοθ ὑπο [Π6 ἰατγ. ὕποίθα ΠΏ 688 ΙΩΑΥ͂ οΟχἰϑῦ, 
οὐ ὙΪΓΠῚΝ ἃ ΘΟηΒ᾽ ἀΘΓΘΌΪ6 Τηθάϑυτο οὗ Σοὶ χὶ ΟΌ 5 
ἐοοϊίηρς δὰ σοοα-Ὑ]}} ἰπ (89 ΤΌΤ οὗὁὨ πορὶζοῆθα, 
οὗ ἔα͵89 δι  θβθηθ88, δη ΟΥ6} οὔ α ν»]ϊὰ σοὶ] γ. 
ἴῃ (9 ἀοϊϊηοαίίου οὗ ἐμθ οπ]θϑθὶν ὅῶθ δηὰ 
Β. Ὁ.10 δορϊαρίουβ ὈΟΊΤΟΥ οὗ πο] ΘΒΌΠΟΒΒ, ἐπ 0.0 
σομλο8 ἱπίο Υἱοῦ ἰδ 9 γι 0}0 σηγϑίουὶοαβ. Θ0ΠΠη906- 
(ἰοῦ οὗ τηδοκίηἂ ἴῃ ΒΥ] 688, 88 ἰὺ 888 Ὀ665 
ΒΗΟΤΏ ὉΥ͂ {80 ργορβοὶ Ηαρμαὶ (68. 1Ϊ.), διὰ 88 ἱὲ 
Ἰ1ε8. 88 {μ9 Τοπηδαίίζοι ἴον {Π6 Ὀδρίΐβηι οὗἩ 2088 
()0 Βαρίϊοῖί. θυ δ]8ὸ {18 1άθα οὗ (86 ἱπιηπιθ8- 
ΒυΓαὉΪΘ δηδ ἱπβοτυ δ Ὁ]9 σοπίαρίου, δηά οὗ ἰδ 9 
ἰοὐα}} ΠΥ δηὰ υηΐγουβδι εν οὗἁὨ 118 χαϊ!, 1644 5 ἐο (9 
ποθὰ δπὰ {Π6 Θδ Δ 18τηθηΐ οὗἩ ἔμ 9 υπΐγοτβϑαὶ δηὰ 
ΘΟΙΏΙΩΟΠ δίιομοιηθεί. [ᾧ Ῥσοβϑδβοβ δὴ ΟΧΡΓΟΒδ, 
ετϑαί, διὰ βίη Ὀἱνίῃο ἱπδιλιαϊοι.᾽" 'δηκο. 

ΡΑΒΤ ΕΟΌΆΤΗ͂. ΤῊΕ ΡΑΥ͂ ΟΕ ΑΤΟΝΕΜΈΕΝΤ. 

“712 Απνμαί, ζεέσεγεαί, Λιαζίορα] ἔξατί οὗ Ῥωγύβεαοη. 714 Ογεαΐ αν οὗ “ἐομεριον, αν αἱ ἐλέ 
Ογεαῦ Ῥγοῤίϊέαξο"."" ---ΊΆ ΝΟΣ. 

σβαρ. ΧΥ͂Ι. 1--84. 

1. ΑΝ ἰδ9 0ῈὉΡ βρβῖο υπΐο Μοβοβ δος {μ6 ἀθδί οὗ [86 ἔτγο βοῃβ οὗ ἄδγοῃ, πῃ θα 
2 {ποὺ οὔδγοα' Ὀοΐοσο (9 10ΒΡ, δηὰ ἀϊθᾶ ; δῃᾷὰ [89 [ζῈ}Ρ βαϊὰ υπίο Μοβοβ, βροδκ 

ΤΈΧΥΤΑΙ, ΑΝ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

1 αν. 1. ΤῊ ΥΧ΄ ἐδο Τασχε. οἵ Οπκ., 5οη. δὰ ϑοσαι., ἰδο Ὗς. δοὰ βυγ. βοσὸ ἰμοοεὲ ἐ8ὸ τοχὰβ δέγανιρο ΑΘ, 0ϑ 6 
4 

. οὐνίοτοῖγ ἱπερὶἰοά. 
23 



122 ΤΕΥΙΤΙΟΟΒ. 

ὑπίο Αδγοὰ {δ γ Ὀτοίδμογ, ἐμαὶ Ἀ6 οοτῃθ ποὺ δί 811] ({π|68 ᾿ἰηὐο ἰδθ ΒΟΙΪΥ͂ ρίαοε πὶιμίη 
180 γ8}} Ὀοΐογθ {86 ΠΟΥ βοδί, Ἡ ΒΙοὮ ἐδ ὑροὴ [86 δτῖς ; (μα Π6 αἴθ ποῖ: ἴοσ 1 π}}} 

8 ΒΡΡΘΑΓ ἰη [86 οἰουά ὕροη {80 ΤΩΘΓΟΥ θοδί. Του [ ἸΒ τ}18᾽] 88} Αδγορ οοτηο 
ἰηΐο [86 ΒΟΙΥ͂ ρίαδε: στιὰ 8 γουπρ Ὀυ]]οοἷς [ὉΓ 8 βίῃ οἴἴϊδδγιηρ, δῃα 8 σϑῖὰ [Ὁ 8 Ὀυχηί 

4 οβοσγίηρ. Ης 888} ρυΐ οα (δ9 [8] ΒΟΙΪΥ ᾿ἴπθη οοδῖ, δηὰ ἢδ 88}} αν {6 [ογιὦ 
86} ᾿ποη Ὀγθθομο8 ὑροη 8 θ68., ἃ 88}8}} Ρὸ γσίγαθὰ σι 4 ᾿ἴποὴ σιγά ]θ, δὰ 
ὙΠ} (80 [4] ᾿ΐπδὴ ταϊῖγο 8881} 6 ἈὈὸ δἰϊγθα : [8686 αγὸ ΒΟΙΥ͂ ρϑγιηθηίβ ; ὑβμογοΐοσθ 

ὃ 8}}81}} ἢ9 ταβδὰ [Ὀδι}6] 18 θ6ϑὴ ἰῃ τγαίου, δπα δὸ ρυΐ [θὰ οῦθ. Δηᾶ ἢθ 584]}] ἰδῖο 
οὗ [86 οοηστερδίϊοι οὗἨ (6 σὨ ]άγθη οὗ ἰβγϑοὶ ἵπνο Κὶ 48 [Ὀυοἰκβὴ] οὗἨ [0 χοδίβ [Ὁ 8 
δἰη ΟἸδυίηρ, δη ἃ οη6 γϑπὶ [ὉΓ ἃ Ὀυγηΐ ΟἸτίηρ, 

6. Αμπὰ Αβϑίοῃ 8Ἐ88]} ον [ἷ8 Ὀυ]]οοκκ οὗὨ (δ βἷπ οἥδγίηρ, ὙΒΙΟΒ ἐδ ΤΣ δ πλβο  δηά 
7 τοᾶῖζθ δὴ δἰοηοιηθηΐ [0Γ Εἰπιβ6] ἢ, πα ἴον ἷβ μουῦβθ. Απα Π6 888]]} (αἴθ [ἢ ὑτγο ροδία, 

δηα ῥγοδοηύ ὑπ 6πὶ Ὀοίοσθ [86 ΒΡ αὐ ἐμ ἀοογ οὗ [86 {Ὀδγηδο]9 οὗ [86 [οπηι. [86] οοη- 
8 [ἴοη. Αμπά Αδγοὴ 88}}8}] οσϑϑί Ἰἰοΐβ ὑροη {86 ὕττο ροδὶϑ; ομϑὸ ἰοΐ ἴον ἰδ6 1,οΒῦ, 
9 δῃά (ῃ0 οὐδοῦ Ἰοί [ὉΓ (86 868 [ἴογ Α4.242615. Απὰ Αδζγοῃ 8}8]}} Ὀσίηρ {88 ροβὲ 

10 ὕὑροη νΒὶοἢ ἴ[Π6 ΟΒΡἘΒ ]οἱ 161], δηα ΟΣ πὶ [0 ἃ βίῃ οἤδυίησ. Βυὶΐ (86 ροδί, οὐ 
σι δ!οὗ (86 Ἰοὺ [61] ἰο Ὀ6 ἴδμο ϑοδροροδὶ [[ὉΓ 4.2826}5], δινι8}} 6 ρῥγοβϑοηϊοα δ]ῖνο δϑίοσθ 
[Π6 [ΧΟ ΕὈ}, ὕο τβϑῖκθ δὴ δίοποιχθηΐ ΜΠ ἷπι, απ ἰο Ἰοὺ κἰπὶ χὸ [ὉΓ 8 ξοδροροδὲ [[ῸΣ 
Α.2826]5] :ηἰο [μ6 τ] ΔΘΣΏΘΒα. 

11 Αμπάὰ Αδζοῃ 888]}] Ὀσγίηρ [86 Ὀυ] ΠΩ οὗ ἰδ6 βἷπ οδουίηρ, ΒΊΟΝ ἐς Ὸ0Ὁ Εἰπιβοὶ , δηὰ 
Βἢ.8}} τηϑῖζο δὴ δἰοηοιιθηΐ (Ὁ ϊπι86 1, δηὰ ἴον ἷ8 Βουδο, δηἀ 888}}] [κ1}} (86 Β0]]οοῖΚ 

12 οὔ τΠ6 δἷῃ οβδιίηρ, Ὑ ΒΊΟΣ ἐθ ἴῸΓ Εἰτηβ6 1: δηα Πο 88}8}} ἴδῖκο ἃ [(}}07] ΘΟμΒῸσ 1] οὗ 
Ὀυγηίϊηρ; 60818 οὗ το ἔγοιι οἱ (86 Δ|08γ Ὀεΐογο (809 ΟΕ, δια 18 μδηάβ ἢ}] οὗ 

13 βιυϑοῖ ἰποθῆϑο Ὀθδίθη βιι8}}, δηα Ὀσὶιρ ἐὲ νι ΐη [86 ναὶ : δηα ΒΘ 8}8}} ρμυΐ {86 ἰη- 
66η86 ὕροι (89 ἔγο Ὀοίοσο (6 ΒΡ, ἔδαὺ 86 οἰουα οὗὨ (6 ἰμοθῆϑθ ΠΥ ΟΟΥ̓́ΟΓ (δ6 

14 τηογου βοδί ἐμδΐ ἐδ ἀροη (86 ὑδϑίϊποηγΥ, ἰμδὲ μ6 αἰ ποὺ: δῃὰ 6 88}}8}} ἰβῖζθ οὐ 89 
υἱοοά οὗ ἐδ Ὀυ]]ΟΟΚκ, δὰ βρυΐηκ]θ ἐξ πη} δἷ8 ΒΠρῸΥ ὑροπ" [8 ΤΩΘΓΟΥ͂ Βοαί οδϑίναγὰ 
[οἱ {86 οαϑύ 8467; δηὰ Ὀαίογο {110 ΙΩΘΓΟΥ͂ Βοδὺ 88}8}} μ6 βργῖηκ])ο οὗ (86 Ὀ]οοὰ πιὰ 
18 ΠΏΡΟΓ βουθῇ {1Ππ|68. 

16 ὙΤδρὰ 888}} Βο Κ1}} 86 χοαὶ οὗὨ [86 δΒἷη οβδγίηρ, (μδὺ ὧς ἴου [86 Ῥθοόρ]θ, δῃὰ Ὀτίηρ 
818 Ὀϊοοά πη {86 ν8}}, δ ἀο πιὰ ἐμαὶ Ὀ]οοα 85 μὸ ἀϊὰ πιὰ [86 Ὀϊοοά οὗἉὨ (86 

16 Ὀυ]]ΟοοΚ, δηᾶ βργίῃκ]ο ᾿ς ἀροπῦ (ἢ ΤΩΘΓΟΥ͂ Βοδί, δα Ὀοίογο (886 ΠΊΘΓΟΥ͂ δοαὺ: διὰ Β6 
Βἢ.8]] τηϑῖζθ 8ῃ δίοποηγχϑηὺ ἴογ (86 ΒΟΙΪΥ͂ »ίαοο, Ὀδοδυδβο οὗ [86 υποϊϑβηποβϑ οὐ (Π|ὸ 98}}- 
ἄτγϑῃ οὗ ἰβγδϑὶ, διὰ Ὀϑοδυβα οὗ {μοὶ (ΒΒ τ θα οΒ ἴῃ 811} {Πιοἱγ βίῃβ: δηὰ 8ὸ 888}} δ 
ἀο ἴον (6 ἐδθσθσῃβοϊο οὗ ἰδ [οπιΐξ [86] οοηρτορδίίοι, ἰδ αὐ τοδί πίῃ διηοηρ ἔμοῖὰ 

17 ἴῃ [86 τηϊάϑὲ οὗὨ ἐμοῖγ Ὁποϊθβηηοθθ. ἊἈπά {μ6γθ 88}8}} ὍΘ ὩῸ τηϑὴ 'π (86 ἰβΌθγηδοὶθ 
οὔ [89 [οπιΐξ [86] οοπρστερδίϊοιι π ΒΘ 86 ρΌΘ(Ν ἴῃ ἴο ταϑὶζθ δὰ δίοποπλθηῦ ἰῃ (86 ΒΟΪΥ 

66, ἈΏ11 ἢ6 οοηθ οὔΐ, 84 Βᾶγο ᾿846 8Π δίοῃηροιηοηΐ [ὉΓ Ὠἱπηβο] ἢ, 8πα [ὉΓΣ ἢ}8 
18 δουβθἢο]ᾶ, δπᾶ [ὉΣ 4}1} (86 ο0 ἰΐοη οὗἩ ἴδγβοὶ. ΑἈπα ἢ9 888}} ρὸ ουὐ απο (86 
Δ (δαὶ ἐδ Ὀοΐοτο ἰδ6 ΒΡ, δῃὰ τλ8 ΚΘ δὴ δίοποιηδηΐ ἴου 1; δηὰ 88481}} (δῖζθ οὐ ἐδ 
Ὀ]οοά οὗ [86 Ὀυ]]οοΚ, δηά οὗ ἰμ6 Ὀ]οοα οὗἉ (86 ροαί, δῃὰ Ραΐ 1 ἀροη [16 ΒΟΣΙΒ οὗ (16 

109 δ᾽ΐδὺ τουηὰ δϑουϊ. Απά δ 88}}8}} βρυΐῃκ]ο οὗ (π Ὀ]οοα ὉΡοὰ ἴὑ τὶς ἷθ ΒηροΥθ βονθη 
Εἰπηο8, δα οἶθβηβο 1, δηὰ 8] } ὃν 1ὑ ἔτγοαι 189 ὕπο δ μη688 οὗ ἐδ 6 ΟΠ] άγθη οὗ [8γϑεὶ]. 

20 Απᾶ σΒθῃ Β6 δαί τηδᾶθ δὴ ϑῃᾷᾶ οὗ σϑοοῃοιηρ [ππϑκίηρ δίἰοποιηθηΐ [0] (86 
ΒΟΙΪΥ »ζαοο, διὰ ἴδ ἱΔΌΘγΏ8019 οὗ [86 [οπιξ [86] οοῃρτοζδοῃ, δὰ (88 δἱίδσ, [6 

8 γοῖ, 8. ΓΙΚΙ3. ὙΒοζο δοοῖαϑ ὯὉ τοϑϑοῦ ΜῺΥ ἐμοὸ Ηοῦ. δου ποῖ ὕο σοηἀοτοὰ {{|6Ἐ 8}. 

8 σοτ, 4. ΤΊιο ἀσγέοϊοα ατὸ ποὲ ἰῃ ἔδο Ἡοῦ., δορὰ δπουϊὰ 6 οτο ἐἐφά κλ5 τη "Ἰραδίης. 
4 γοσ. 4. ΡΠ, δοο Τοχίαδλὶ Νοῖθ ὃ οἢ χίνυ. 8, ἴ8ο βδηι. δοὰ υΧΧ, ἰμδογε (Δ. πογὰ αἷ Ὀοΐοτο Αὐὸ Πριῖ. 

ὃ γος. δ.  }ῦ, κοο Τοχίται Νοίο Ὁ οἱ ἐν. 38. Το δοῖδὸ ποσὰ ἰο υιδοὰ α:δὸ γόσα. Ἷ, 8, σίο. ; Ὀπὲ ἐξ ϑΘοοθϑ ἸΏ ΦΟΘΘΒΑΣΥ͂ 

Ὧο δλίος ἐδ Ἰσαιο]διίοι ἑπσουρδουξ, δ ἐμ] 15 ἔθ ΟὨΥ Ρἷδοο ἴω προ 86 δοῦδο ἰδ αὔεοίφά. 

4 οτα. 8, 10 (δέ), 26. ὙΠΝῚΡ. ΤΏο ποτὰ ὀοοῦσα ΟἿὨΪΥ Βοι6, δῃὰ ἴῃ ἐμ Μῖδο ἀ ὔοσθοο οἵ ορίπίοα οχίβείπς δ ἐὸ ἢδ 
τοοδηίηᾳ, [ἐ σοϑίθα ὅδτ Ὀοίίον ἴ0 τεϊδ! ἔμο Ηοῦ. ποτὰ υποδαηκοῦ, δο 16 ἄοῃο ἐῶ ΙΟΔΏΥ τοοάδογῃ οἱ εἶοαὶ ἰγαυαϊοίίοοθ. ἵὲ 
ὉΟΟΏΓΗ ἐπ κ᾽] οδδοδ υἱἱπουὲ [ἢ ατιίοο, Ἐοσ ἴΠ9 τπροϑηΐ Ὡς, 660 ΟΧοκοαῖμ. ᾿ 

Ἱ Ψοσ, 12. 1ὸ [6 Ὀοεοσ ἴο στοϊδί ἰμ6 ἀοδηϊίο δσίίοϊθ, δα οχρεοοθοά ἐπ ἔδο Ηοῦ. 

8 οι. 14, 16. θοῦ ὑγ-ταρον, ἴδιο Ά6πι. τεδ δ Ὁ γ--λφότε, ἐοιφαγ δ. 

9 γὸο;.14. ἃ ἃ ἰδλ6 οαδί ἰΒ ἰο Ὀ6 οοπποοίοἃ πὶ ἰδ τσγον ὁοαΐ, δοὰ ποῖ τοῖὰ ἀργύϊδ. πὸ Ἠϊκὴ ῥτίοοι 
ΨΦ 11" 

Ἰοοϊκίκ νοσῖ, ἴδοο ἐδ 6 ΤΏΘΓΤΟΥ δοϑὲ, δηά βρεΐηϊκὶ οὰ ΤΑΝ μον καρρ γειά τοὶ δῖ, (, 4. [9 αἰδο ἑοναξὰ ἐδο οοεί. Τπὶο οδοδοὶ 
Νο οἸι4τ οχργοοδυὰ ἔῃ Κη κ δὰ Ἡίξθουςξ ἃ εἰἰκμϊ τηοά δοιοκίοι 

10 Ψογ, 20. ἼΒΞΌ. 860 Ἰοχίμοὶ Νοῖο ἢΤ οῃ Υἱ. 30 (23). 
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21 588}} Ὀγίηρς [οΒ γ}}} {ΠῸ 1ἶνϑ γοδῖ : δῃᾷ Αδγομ 88}8}} δῪ οί ἢϊ8 Βδη δ᾽" ἀροι (9 
᾿ιοδὰ οἵ ὑδθ 1ἴνϑ ροδύ, δ οοῃ θ88 ΟΥ̓́ΘΣ ᾿ἷπὶ 81} [86 ἱπίαυϊο8. οὐὗἨἁ {86 οὨΣάγθη οὗὨ 
18γ86], δηὰ 811 ὑμοῖν ὑγδηργθββίοηθ ἰῃ [δοοογαϊηρ [05] 411 {πον δίηβ, ρμυϊίίπρ (μϑτὰ 
ὍΡΟΙ ἴπ6 Π684 οὗ (δ σοαί, πα 884}] βοῃ!ὰ λὲπι ΑΤΑΥ ΟΥ̓ (Π6 Βαῃα οὗ α {5 τζδῃ ἰΐο 

22 (86 ΜΠΑΘΓΏΘΒΒ: δῃά ἐδ ροδὺ 88}8}} ὉΘΔΡ ὭΡοῖ Βὶπα 41} ὑμοῖν Ἰηἰαυϊίίθθ ἀπο ἃ Ἰἰδπὰ 
ποὺ ᾿μΒαὈ ρα :5 δηά δ6 8}}8}} 16 γὸ {πθ ροδὺ ἴῃ (86 τὶ] ἀθγῃ 655. 

28 Απάᾶ Αδζοῃ 884]] οοπιθ ἰηΐο (86 ἰΔθογηδοῖο οὗ ἔῃ [οπιΐξ [86] οοπρτοραίίοη, δὰ 
8.81] ρυΐ ΟΥ̓ ἼΒ6 ποθὴ ρσαγιμθηίβ, ψ ϊοἢ π6 Ρὰΐ οα πΒθη μ6 πθηΐ ἰηἴο ἐμ ΠΟΙΥ ρίασο, 

24 δὰ 8}}8}} ἰΙϑᾶνα ἴμϑπὶ [Π6 ΓΘ: δηὰ 6 888}} ψαϑ} [Ὀ6{}|66] 19 Ποϑὴ τ 1} γαῖοσ ἴῃ (Π 6 
ΒΟΙΥ ρἶδοθ, δηᾶ ρυῦ οη 15 ραγιηθηΐθ, δηα Θομ16 ζοΥ δηα ΟἥδΣ Ἶ38 θυγηΐ οβδτγίηρ, 
κοΐ {86 Ὀυγηὺ οἥδεγίηρ οὗὁὨ [6 ΡΘορίοθ, δῃὰ σβδῖκο δὴ δἰοῃοιηθηὺ Ὸ0Γ Εἰτηβοὶ ἢ δηὰ [ῸΣ 

20 ἴδμο ρϑορίθ. ἀπά (δο ἔδὺ οὗ {Π6 βίη οβδγϊηρ 884}} ῃὸ θύσῃ ὕροπ (86 8087. 
26 Ααά ο ἰμεὺ Ἰἰοΐ χὸ [Π6 ροαὺ ἴῸγ {Π6 βοδροροδὺ [ἴ0Ὑ..4.Ζ826]5] 58}4}} 8 5}} Ηἷβ οἰοίιοα 
2171 δῃὰ Ὀδίῃο 8 Βοβὲι ἴῃ νψαΐθν, δα δέν σα γα οοταθ ἰηΐο ἰδ9 σααρ. Απά (δμ6 Ὀυ]]οοῖκ 

ἴον ἴμο βἰη οβδυίηρ, δῃα [86 ροαί ἐὸν {8μ6 Βῖη οβδυίηρ, σμοθο Ὀἱοοὰ ταῦ Ὀτουρῆΐ ἴῃ 
ἴο ᾿8Κ6 δἰοποιιόηΐ ἴῃ {86 ΒΟΙΥ͂ ρίαδο, 881] ογ6 ΟἈΥΤΥ ΤΟΥ πίμουΐ [πΠ0 σατρ ; διὰ 

28 {Π6Υ 888}} Ὀυσπὶ ἴῃ {Π6 το {861 βἰκίῃ8, δῃὰ {πον θ69}}, δῃᾷὰ ὑδεὶγ ἀυηρ. α 6 
[880 Ὀυτηθίῃ (μοτα 88}1}8}} γαδἢ 18 οἱοίμο8 δῃὰ Ὀδίῃο 18 ἤθβῃῃ ἰὴ πδίροσ, δῃὰ δῆοτι- 
πλγὰ ἢ6 88}8}} οοτλ6 ἰηΐο [86 ΠΆΡ. 

29 Αμπά ἐλ 5888}1 Ὀθ6 ἃ βίδιυὔὖϑ ΓῸΣ ονϑῦ απίο γοῦ : ἐξαΐ ἴῃ 86 Βουθπί τρομίἣ, οα [86 
ἴθηὰ ἀαν οὗ [Π6 τρομ ἢ, γο 888}} Ποὺ γοῦγ βου ]β, δηὰ ἀο πὸ σπουκ δὖ 8}}, ιυλοίδιον 

80 ἐ δὲ ὁῃ6 οὗ ΥΟΌΓ ΟΥ̓ ΘΟΙΠΕΓΥ͂, ΟΥ 8. ΒίγΔΏΡΘΥ ἰμδὺ ΒΟΪ]ΟΌΣΠΘΙΝ δμηοὴρ γοὰ: ἴ0. οἱ 
ἐμαί ἀΑΥ͂ 888}] ἐἦδ ργίοδέ τοῖχο δὴ δἰοποιμθηΐ ἴ0Γ γου, ἴο οἰϑβῆβθ γου, ΥΘ ΙΩΔΥ͂ 

81 ΡῸὸ οΙοδῃ ΠῸΠι 81] γουγ βίηβ Ὀοϑίοσο ἰἢ6 0 ΕΡ. [10 δλαϊΐ δ6 ἃ. Βα Ὀα ἢ οὗ χοβϑίὶ αηΐο 
82 γοῦ, δηα γο 8}18}} δ οῦ γουγ βου]β, ὉΥ͂ ἃ βίδίαὐθ ὉΓ οὐθσ, Απά {δὸ ρῥγίοεϑδί, σβοῖὰ 

9 [οῃ 65] 884}} δῃηοϊηΐ, δηὰ βοτὰ μ6 [οῃθ᾽ 5] 8.}8}} δοῃβοοσϑαίθ ἴο ζω ἱηἰβίο ἰὼ (ἢ 
Ῥγοϑί᾿ 8 οἤοθ ἰπ ἢἷ8 ἔ 0 6 γ᾿ 8 βίθδα, 88}8}} τη αἶζο (π9 δἰοποιηθηΐ, 8δῃα 588}} ραΐ οὰ {89 

89. [ἴποη ο]οίμ68, ουότ 86 ΒΟΙΥ͂ ραττηθηΐβ: 8η4ἃ 6 5Β8}8}} ἴδ 8ὴ δίοῃοιηθηΐ. [Ὁ {Π9 
ΒΟΙΥ͂ βαποίθδγυ, δη4] Πο 88}8}} δ Κο δὴ δίομποπιθηὺ ἴου [Π6 ἐδθογηβοὶο οὗἨ (86 [οηιίξ 
186] οοπρτορδίϊοι, δπα ἔθου [86 α]ίδτ, δῃᾷ ἢθ 888}} πηϑῖίζθ δὴ δίοποιηθηΐ [ὉΓ [80 ῥχίϑβί}, 

84 δπὰ [ὉΓ 81} ὑπ ρ60}]6 οὗ {π6 σοηρτορδίίοῃ. Απα {18 58}} 06 δὴ ϑνοσϊ ϑέϊηρ βίδ- 
[αὐθ υμΐο γου, ὑο τηϑῖζθ δὰ δίοποιγχθηῦ [ὉΣ (16 ΟὨΙ]άγθῃ οὗἨ [Ιδξυϑϑ] ΖὉΓ 4811 ποῦ βἰπβ 
ΟΠ06 8 Υ̓ΟΆΓ. 

ἈΑπά δ ἀϊὰ 88 ἴο 1.08} Θοῃιμμαπαϑα Μοβοδ. 

Ἵ γοΣ;. 20. ΦΡ", Ἐδὸ δ01)0 Ἡοχά 66 ἰ6 πδοᾶ οὗ ἰδο οἶδασ κοαΐ ἴῃ συτόσ. ῶ, δῃὰ ἐδο οοιοη τοσὰ ὥς πδοσίδοὶαῖ 

οδαεῖης. ἢ 
18 γκν, 21. 7ὸον 9 γ᾽ οὗ ἴδπο ἑοχὲ, 86 ΜΞΒΗ͂͵ τοδὰ 1. 7", δὸ ἰῃ ἰδ Κὶ τ]. 

Ὑτ ΤΥ 

Ἧ γον. 21. Δοοοραζηρ ἰο ἴδ Ὀοϊὰ ὁ ὈοΙοΣ ἐγαμοϊδείου οἵ [6 ὕγορ. Ὁ δοιὰ κῖνοθ ἃ Ὀδίζοσ 60:80. 

Ἡ Υοτ. 21. », ἀπ. λέγ., δοοογά!ης ἴο Κ᾽ ποτϑε ατέρέέμρ οΥ αρροϊιμἐδὰ αἱ α οοποεπίαπέ (ένα. ΟΧΧ. ἕτοιμος, Ψαυϊ]ὲ. ραγαΐξ. 

Πο σοῦδο οἵὗ αρροίκικὰ του ]ᾶ ΡΤΟΌΔΌΪΥ Ὀοξξίον ὀχρτγεθο ἴδ6 Ἦν. (ὯΔ Μί (δ. ἴδτα. ὅοη., διὰ δο Ἐοδβϑοῃῃο116:): Ὀαπὶ ἴΒοτο ἐδ 
Βοίπος δπ]οϊομπε ςογίδί ἰὙ ποτ βυϊδεῖίθης ἀἰ ΠΌΣΘΏΟΘ ἴο πιαῖζο ἐδ οἤδῃκο. 

16 ον. 22. ΓΠ]). ΧΧ'΄ ἄβατον, Ὑαῖὶς. οοἰἐἑατίανε, Οηϊς, ὠπέμλαδίίαδῖε, ἤοπ. ἀοϑοῖαίε, ἅγτ. ὠπονϊδναίοα, Ἰ1μΔϊ, α ἰαμὰ ὁπ 
τς 

φΦ΄ Το ΑΟΥ͂. ευδ[ιοίο ΒΕ Οχργοδϑοα ἢ 6 Θ0ΏΘ66. 

ἜΝ τ αν. 33, ΤῊ. .00 γογῦδ τουδὶ οἰἕδος 6 του ἀογφᾶ {ἱππρΟΥΘΟΏΔΙΪΥ, οὐ οἶδο ἐδίκοῃ ἰπ (89 μαδεῖγο, δὸ ἔδο Ἠοῦ. 1οπὰ ΤΟΣῪ 

ἰογίης ἱπίο [8.0 ΒΟΔΥΘΏΪ ἩοΪγ οὗ Ἡο]ϊο8, δηὰ 
ΤοοοΒο  ϊης ἐμ πον]ὰ ἰο αοἂ Ὀγ Ηἰΐδ οι Ὀ]οοὰ ἘΧΒΟΞΈΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, (ΕοὉ. ἰχ. 7-12, 24-28). 

ἨθΥΘ ἃ ὯΘῪ Ταγαελαὴ οΥ̓͂ ἰὴ αν Ὀορίηδ, ὁχ- 
ἐοπάϊης ἐπγου ἢ 6Ἀ. χΥϊὶ. Απιοβ ἷχ. 7--1ὅ Τότ δ 
1ὸ Ρδιδὶ]οὶ ῬΥΟΡΟΡ [μο58οὴ ὕγοια (86 Ῥσορδείβ. 
Τμδὶ ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ ἰ8 οἰϊθὰ ὉΥ Κβὲ. 293 απ|98 δὲ 19 
Οουποὶϊ οὗ Φοτυδαῖοτι (Αοἰ8 χνυ. 16, 17), δηὰᾶ δῃ- 
Ῥ θα ἐο ἐμο Ὀυ]Ἰάϊης Ἂν οὗ ἐδ Οομ 98 ἰπίο {δ 
ΟδυγοΒ οὗὨ Ομτνίδὶ. Ῥοτγάβινονι ἢν δβυρχοδὶθ ἰδ δί 
Βο ΤΏΔΥ δαγθ δβοϊοοϊοὰ ὑμδὶ ρμαγίϊουἶδι Ῥτορῆ 6 
Ὀοσαῦδο ᾿ξ νγ͵8 δδβδοοϊδιϑαὰ ἴῃ ᾿ἷβ πυϊπὰ, ἰβτους 
ἐπὸ ΡυΌ]1ο τοδάΐϊηρβ ἴῃ ὑπ βΥπαροραθθ, τὶ ἢ (ἢ 6 
Ῥδβϑδδζθ Ὀϑίοσο 18 ““Μιΐοῖ ἀἰδρΊαγβ, ἱη ὁ ἤρατο, 
μ6 ποσὶς οὐ ΟἸἈ σὶδι, οΌσχ κτοαὶ Ηΐχ Ῥσίεδί, δῃ- 

818 Ομ δρίον ἤοόγαιθ {86 ου]ηιϊπδίΐοη οὗἉ 4]1 ἰδὲ 
..88 ζ0ῸΠ6 Ὀοσίοτο, οὗ (86 Ἰαγ8 ὍοΙἢ οὗ βδοσὶ ὅ6 68 
δηὰ οὗὨ ῬυΣΙ, ἀπά ὑμπογοίοσθ ἔΌσιηβ ἰδο διιηρ 
Θοποϊυδίου οὗ (1106 νῖ016 Ῥογίϊοῃ οὗ 1,οΥἱιΐσυϑ 
σοῃοθγηθά νὴ (δ 9 τηθϑὴδ οὗ δρργοδοὺ ἴο Θοά. 
ΤῺ δἰ χηϊ δοδηοθ οὗὨ 18 δυτη 1168] τἰ 4] 18 ἀνγοὶὲ 
ὍΡΟΣ ἰπ {86 9} οἷν, οὗ (δ ΕΡ. ἰο ἰδ09 Ηοῦ. 189 
ἮοΪγΥ οἵ Ηο]ΐ68 νγδϑ ϑηἰουθά ΟὉ]Υ οὐ (8) ἀΔΥ δηὰ 
αὶ τἢ [η9 Βδουὶδοθδ ὮΘ ΤῸ ργθβουὶ θὰ, δηπὰ (8 ἀδΔ Υ 
88 (6 ΟὨΪΥ ΑΥ̓͂ οὗὨ 7αδιΐηρς δρροϊηϊϑὰ ἴῃ [89 
Μοβαῖΐσ αν. Τὸ γἰΐυαὶ οὐ ἰἰ8 βδουϊβοοβ γδβ 
Ῥοουϊδν δὰ ἱτοργοδεῖγνο, δηὰ ἰπ9 κοδὶ (05 Ασδξοὶ 



1:1 ΣΕΥΙΤΙΟΟΙ͂. 

δ βουιθί Εἰ 50 15}}Κ6 ΔῺΥ ἐπΐης οἷἶδο ἰπ ἰδο Τονῖ- 
(ἰσ8] δγβίθῃι 88 ἰο ἢδυϑ οσσδδίοῃϑα (Π6 υἱπιοδὶ Ῥ6.- 
ῬίοΧ Υ ἰο Θχροβίίοσβ ἴη χχὶϊὶ. 27 (Η9}.} [π6 ἀδῪ 
ἐθ 64116ὰ “489 ἀαΥ̓͂ οὗ αἰοποπιεηίς (ἴῃ (δ Ρ]υτα)), 
8ἃ8 ΕΓ 118 ἱποϊαἀθα ἰπ 1.861} 411] οὐδοῦ δἰοῃθιμθηίβ, 
ΟΓ δἱ Ἰοαϑὲ 88 ἐδ τηοδί ὀχ] θὰ δηὰ ἱτπροτίδηι 
οὔ ἐἢ 6πὶ 411. [ἢ υϑγ. 8] (Βεῦ. ἶι ἰ8 δροϊζκθη οὗ 88 8 
“ ΒΔΌΡΔΙΙ οὗ ΒαρθΔι ἢ 5,, δηα ὉΥ ἰδ ἰαίοσς 79 ν08 
ἦι νγ88 ΘΟΤΩΙΟΏΪΥ Ο6Δ]16ἀ ΒΡ “72ολδ, 'Ξξβσάδυ, 
85 (9 ἀδγ οὗ Δ}} ἀαγβ. [1 18 ῬΓΟΌΔΟΌΪ ἰαἰθπά οὰ 
ὉΥ 8ι. Κυΐκο ἴῃ {μ9 ὀχργοββίοη “8 ζδδί," Αοἱβ 
ΧχΥϊ. 9. ὅ6ο ὅοπι. ἰβοσο. 89 δἰ μῃ-Ῥτϊοδὶ 
δί'οῃμο οου]ὰ οβιοϊδίο, δηὰ (μὶβ Ἦἣδ6 τηωυδὲ ἀο ἰπ 8 

ὉΠΔΡ ἀγθὰδ ΟΡ ΟἿ]Υ οὐ ἰδ16 ἄαγ. ΒΥ ἐΐιο 
γἱίυ4] οὗ (88 ἀΑΥ, (86 ἱπιροτγίοοιΐοη δηὰ ἐμδυῇ- 
οἰδῃοΥ οὗ 41} οἶὺ βδοτ ὅοϑβ 88 Ὀγουχσῶί Ῥγο- 
ΤΑΪΏΘΏΓΥ ἰηῖο νἱθιν, τ δ}}]6 γοὶ ᾿ἰ8 ον ἱπιροσίθο- 
ἐἶοι 'Μτῷ8 ΠΘΟΘΒΒΔΥΪΥ ἱμνοϊνοα ἴῃ 18 γΘΘΙΥ ΣΟΡο- 
εἰ ου. 

ΤῊθ σὨΔΡίοΣ οομδἶδίβ οὗ ἐνοὸ ροτίϊο, οὗ ν᾿ ϊοὶ 
[80 ὅτϑί (νυ γβ. 2-.28) οοπίδίῃ δ αἱ γϑοίϊ 0:5 70 [8 18 
Γοδί δοησδὶ οχρίδιϊοη διὰ ἰδ βοοοῃὰ (Υ6γβ. 
50. 84). 186 οοπηηδηα [ὉΓ 18 γϑαυὶγ ΟΟΙΘΌΓΣΔιΙ ΟΠ. 
ΤῊΘ τ 0]9 οὗ δῆθ᾽ Β Εχοκοίλοδὶ Νοίθϑ δΔ’Θ 6.9 

γϑῃ. 
τ Τὶ 186 τοὶ οὗἉ 411 ἰο Ὅθ ποίἰΐἱοϑὰ ἐδαΐί ἐδ9 
ΥΟΔΡΙΥ [ὁαϑὲ οὗ δἰοηθιπϑηί ἰδ πιϑηἰἰοηοὰ ἐνῖσ6 ἴῃ 
(86 1ονιιϊοαὶ Ἰὰτν οὗἨ ᾿ψουϑὮΐρ, οἱ. 006 ἈΘΓΘ 88 
10 οὐ δίϊηρ Ροϊαί οὗ (89 ἰδτγβ δῃὰ οχρίδιϊοῦ 5 
οὗ ρυγίδοδίίοπβ; δηὰ δρδαΐη ἰπ οἷν. χχὶϊὶ. πὰ ἐμ6 
τοϊἀβϑὲ οὗ ἰμ)ὸ ἔδαδίβ οὗ ἱμῸ [ογὰ ἴοῦ 1:6 Ῥοδὶεἶγ9 
δοῃοἰϊ δοδίΐου οὗ 80 Ἰδοὰ δηὰ ἰμ0 Ῥϑορΐο, 88 ἃ 
βοϊϑσ ἢ ρτοϊυὰθ ἴο {δΠ9 τηοϑδὲ ἔοϑίδὶ δῃὰ 7ογουβ οὗ 
811 ὑδΐὸ οδδίϑ, ἰΐο ἤρδϑδὶ οὐὗὔ ἰδογηδοῖοβ.Ό ΤῈ0 
[Ὁ οὗ ποϊὶν οὗ ὈοΙὰ 1ΐηθ6 δ ἐ86 ἰπουσῃις ὑπδὶ 
ΤΆ] ὁΔ [86 ΟΠἹΪΥ δἰἰδὶῃ ἰο ἰδ 6 []] 7078 οὗἉ τ. 6 

ζοδδὶ οὗ ἱδΌ ΘΓ δ οΪοβ, Ἡ Ββθη, οἡ (86 στοδὶ δ ὈΌ40}} 
οὗ (80 δουθῃί τποῃ ἢ ---ἰ 9 δἰ πρὶ] Θχοϊ αϑὶνο ἀΔΥ 
οὗ οχρίδἰΐου δηὰ γορυΐον ἴδϑὶ ἀλν οὗὨ ()6 γ6ὃδαῖ--- 
ἦι δ ΒυιὈ]οά δηὰ ρυνί βορὰ {5617 Ὀδΐοτο δοθ οΥδ ἢ 
πὶτ ἐμ οοηΐοδδίοη, ἰμδὶ 4}} 1.6 1658] δἰοῃοιηθηὶβ 
μδαὰ ποὶ Ὀσουφμί ζ.}} ρυτὶ βοδίίϊου ; ἰμδὲ ἀμ 9 ἰη- 
διγτατθηἰδ οὗ δἰοῃειηθηί, ᾿ΥΪοδίδ δηὰ δ] 8, χηυδί 
ἀβοτ 80 }798 ὈΘ δἰοηθαὰ 70Υ; (δα πού θγϑῃ ὈΥ͂ {686 
ΘΟΙΡΥ ΘΠ δὶγθ ΠΘΠ6Γ8] ΒΌΡΡ] ᾿ σαί οπ8 δηὰ ζΟΠΟΓΑ] 
διοποιμοηὶβ οουϊὰ οοαρ᾽οὶο δἰοαοιηθηὺ Ὧθ τη866; 
ἐμαὶ ἃ βμΌ}} τοδί πΐηρς ἴῃ ϑϑοτοῖ τῦδὺ Ὀ6 δΒοῃϊ 
Βοῦιθ ἰο Ασδσοὶ 886 ἰῃοχρὶδΌϊο πθδοσ ἐδ πάρεσις 
οὗ Φοδονδὰ (Βο αι. ἰἰϊ. 26)---δὺ δού πὶ ποῦ 
156 [,ονἱιἱοδὶ δἰοπϑιλθηΐ δύγθορδ ουἱ Ὀογομὰ ἐί8ο 
ἰο ἃ ἔυαίυτο δῃὰ τοδὶ δίοιϑηθηΐ. 

«2, σοττοδροπάϊηρ ἰο ἰδο ἱδβουκδίβ ἐδδὲ μδγὸ 
Ὀθ6η τηΘηἰϊομθά, τ Β6ΥΘ : 

“ᾳ, Τὸ Ῥσϑυδι τη , ὈΠΔΡΡΤΟΔΟΒΘΌΪΘη 685 οὗἁ 
(06 ΒΟΙΪΥ αοά, ΟἿΪΥ προιμθη δ υν δβυδροηᾶοα 
ἱδγοῦχ ὁ δγροίμοιίοδὶ, ἐγρὶοδ!] δοοοιωρ]ἰδοα 
ῬΟΝΟΣ οὗ Δρργοδοῖ, δδ {9 ἰάθρα οὗ δ ἔασίυτο 
ογίοοὶ δίιοηθιθθηί. 78 ἸΔῪ γδϑ οηῃηΐοτοοὰ 
Υ ἰμο ἴίδοί ἰμδὲέ ἰδ9 ἔγτοὸο οἷάεοδ βοῇ οὗ 

Αδοὰθὰ δὰ ἀϊοὰά ἱβτνουχ δρρυοδοβίηρσ ὕτο- 
ΔΏΟΙΥ, δηὰ ὉγΥ ἰδο ἰῃγοδὶ ἰμδὺ 6 ἰο0 βιουϊὰ 
ἀϊο ἢ 9 πϑηΐ οἰ ἰδ 6 συτγίαϊη οὗ (6 Ηο]Υ οὗ 
μοἾϊο8, ὙΐοΡΟ ΦοΒοΥ δὴ Μ5 τηϑηϊοϑίϑα ἰῃ ἃ οἱοιὰ 
ΟΥ̓́ΘΡ (86 ιογογ-δοδί (70... χχχ. 21), οἰμουν 80 
88ῃ δοοοραϊης ἰο ἰδ βἰϑδίϑάὰ οοπάϊἴοηΒ, οὁη09 8 
γοδρ. (Βοῦ. ἰχ. 7). Ὕογθ. 1, 2." [6 ἰϑέογ ἶσα) 
οοππροίϊοι οὗἉ {μἷ8 σμδρίου τίτ ἢ ἐδ ἀοδί οὗ Νὰ- 
ἀδὺ διὰ ΑὈΐδα ἀο68 ποί ὁχοϊπαο (Π6 Ἰοχίσα] δοῃ- 
ποοίΐοι τ (ἢ 186 Ἰορἰδ᾽αἰΐοη οὗ ἰδ τοϑί οὗ ἰδ9 
βοοῖ, Τὸ ῬΓΟΥΪϑΙΟ ΤὉΣ (6 ἀδγ οὗ δίιομβοιηθηὶ 

ἯΔ8 ὨΘΟΘΒΒΔΕΥ ἴῃ ΔΩΥ͂ 0480 ἰο {6 σοι ρ] εἰ Θ 6588 
οὔ 89 [ον ὶοαὶ ϑυβίοαι, Ὀὰΐ [86 δοιπιπιϑηὰ ζον ἐκ 
ΟὈΒΟΓΥΘΏΘΘ Μἃ8 ἰαπιθϊδίοὶ γ οσοδδιοηθα ὮΥ (ἢ εἰν 
υπδυϊδογίεοὰ δούέ. ΤΠΘΓΘ ΔΙῸ πὸ ἀδία ἰο βίιον ἐδ ὁ 
ἰθηκίῃ οὗὨ (80 ἱῃίουυδὶ Ὀοίγοθα (πον ἀδδί δηὰ 
(89 Ὀϊνίηθ σοπιμυπῃϊσδίϊΐοη σδοπίαϊποὰ ἰπ ἐδὶ8 
οπαρίοῦ; Ὀυὶΐ ἰὺ νγαϑ ῬΓΟΌΔΟΪ δῃογσί. ον. 2. 
ΥΩ ἴμὸ ναἱὶ]---στ οι βοραταιοὰ ἐδ 9 ΒΟΙΥ 
ῬΊδοϑ, (89 οὐνδὺ ρῬασί οὗ (80 βδῃ οἰ ΌΔΥΥ ΠΟΤ ἰδ 9 
ῬΓΪθδι8 ἀ 1 }Υ ταϊηϊδίογοα δὶ (86 8118 οὗὨ ἰπόοθηδϑ, 
ἴγοαι (ἢθ ΠΟΙΪΥ οὗ Βο]166 ΜΒΙΟΝ Μγ͵ὰ8 ὩΘΥΘΡ (0 ὈΦ 
δοἰοτοὰ ὈΥ πιδὴ ὀχοοθρὶ 88 ῬὉτουϊ θὰ ἴος πὰ (815 
οδαρίοῦ. Ου ἐδ βἰφηΐϊδοδησοο οὗ ἐμἷβ διυϑῃρβο- 
θη! 860 Ὠοοίγηδὶ ΓΔ Κα ὈοΪο. Το οὐπίουι 
οὗ Ββαυϊος ρου ΡΥ βδογϑὰ ρϑτίβ 'π (6 δα 6 
ἰθ10168 8 πνὸ}}] πόνο. Τὸ τϑϑσγου-6θ8,.-- 

ΓΒ9 ΤΙΧΧ,, ἱλαστήριον, Τ ἷᾳ., Ῥγορίαίοτίωπι, δπὰ 
80 {86 Οὐ διποίϊδηϊ τοτδίουβ. ιοὸ ΧΧ, ποσὰ 
ὶ8 ἐν ὶοϑ υδοὰ ἴῃ ἐμ Ν. Τ', Ὀοΐϊης ἰγδη δὶ αιϑᾶὰ πρόγεν- 
ες“αἱ ἰὰ ΗοὉ. ἰχ. ὅ, Ὀυ: »γορίδαίέοη ἰῃ Βοαι. ἰϊ. 26. 
1.9 ποτὰ οοδσυγβ ΟὨΪΥ ἰα Ἐχ., ἰπ (μὶθ οδδρίοσ, 
δὰ ἴῃ Ναμ. Υἱὶΐ. 890, δΔηὰ 1 Οἰν. χχυϊὶ. 11. 1ὲ 
ἷ6 οὐγἱάφῃϊ ἔγοπι ἔχ. χχυ. 22: χχυχ. 6: δηὰ Νυπ. 
Υἱϊ, 89, ἐπὶ ἰς τγῶ8 ἰΠ0 ΡΗ͵Ϊδοθ δρροϊηἰθαὰ ἴονῦ (89 
ῬΘοΌ Δ» τηδηϊ εδίδιΐοη οὗ (86 Ῥγϑϑθῆοϑ οὔ θοὰ : 
δά ἔγουι ἐδ᾽158 οπδρίον, δαὶ 16 νδϑ (86 οὈ͵οοιΐνα 
Ροϊπὶ οὗ ἐδ Βἰχιιοβὲὶ Ῥγορὶἰδίουυ στο Κηονῃ ἰο 
ἐπ9 ἶδν. Τπὸ Ἐπρ 8} ποτὰ ΟὨἿΥ ρατϊ}}γ δὁου- 
ΥΟΥΒ ἰΠ9 Βοη86. ΖΦ Ὁ7]}} ἀρρϑασ πὶ 86 οἹοιπᾷᾶ. 
--ἉἸἨοτθ 88 Ὀθ6ῃ τοῦδ αυοϑίϊου ἩΜοίμον {818 
Τὰ Θ. 8 [86 χη -κἰ της οἱουα πο ΟΥ̓ΟΥΒΏ δ ἀονοα 
δηα δὲ οογσίαϊη ἰἰπλοθ δ᾽1οὰ [ὴ0 ἰδϑοτηδοϊο, δοὰ 
τ ὶοῦ δοοογάϊης ἰο ἐδ6 δον θα δος οσι 68, τα δ 
δἰογναγὰβ γοργοϑθηϊοα ὉΥ ἰΠ0 ϑἠεολέπαδ δΌονο 
(86 δεῖς ; οὐ ΒΘΙΠΟΥ ἰΐ Το 8 βία ΡΥ ἰο {9 οἱουὰ 
οὔ ἰπσθῆβο δυϑίης ἔἴγοτι ὑπ 6 σΘΏΒΟΓ οὗ 86 Βϊρὰ- 
Ῥτγίϑϑί δϑ δ ραϑϑϑὰ ἩΪι( πὶ {Π 6 ταὶ]. Το βυδ]οοὲ 
θ ΔΌΪΥ δηὰ {Ὁ}}} ἀἰϑουβδοὰ Ὁγ Βέδν (ϑγαιὺ. 1. 6. 
ν. 22, 1Υ̓-. 2ὰ δυῇ., ΡΡ. 471-481) νο σοῃοϊα 68 
ἴῃ ἔδνον οὗ ἰμο Ἰδίϊοῦ. ῃ'οο (089 δι ονὶ 65 [Π ΘΤῸ 
οἰιοὰ. ΤῸ ἀοιοττηϊηδίϊοη ἰῇ υϑϑιϊ ἐγ ἑηνοῖνο 
ιν δοραγδαίθ αυδδίϊοῃβ : ὅγδι, τοῖον 186 ὕτο- 
τη ἶβ6 οὗ (ῃ9 ἰθχὶ 18 ῬΟΥΒΟΏΔ] ἰο Αδγοῦ, οσ βοῖ ΒΡ 
ἶι 18 σίνϑη ἴῃ Ῥογροία!υ ἰὁο Εἷπι δηὰ ἷ8 δι οοβο- 
ΟΥΒ ἰῃ ἴδο ἰρῃ-ργιοδιβοοᾶ; δηὰ βοοουά, νῖὸ- 
(ποτ, δον (9 οοϑββδίϊοι οὗ ἰ6 νδηάδογίη οἰ (ἢ 9 
ἩΪΙΘΡΏΘ6Β8, (ΠΟΥΘ ΟΥ̓Ρ ἯΔ8 δσσι 8, Βηθοβί δὴ. 
ἴῃ τοχαγὰ ἰο ἐπ Ἰδίίονυς:. αᾳυθδίΐοῃ, Ἰαίοσ 9 ον 8 
ἐγδαϊιίοη, ἤγουν (δ ἰΐπη9 οὗἩ ἰῃ9 Τδγχζατβ ἄονε, 
8 οογίδ ΠΥ βυβιοϊ ΘΕ 1(ἸΥ οι ρ δ ΐο ἰπ ὑπο δδτγιμδ- 
ἐἷνο; Ὀυὶ [ὉΓ 680 ΣΟΙ ΔΓ ΚΘΌΪΟ δὰ ροτροίαδὶ 8 τἷ- 
τδοῖθ, Εἰ σιον δυϊοΥν ἰ6 τοαυϊγοὰ,. Βδην 65 
δβόονῃ ἐμαὶ ῬὨΐΪΟ δηὰ Ψοβορυβ, 88 γῸ}}] δ8 [86 
ΟὨπνἰϑιΐδη Βαίδονα ἰο ἐδ ἐἰπιο οὗ 8. Φ ὁ Ῥοπιο, Θ᾽ 
ποίη οἵἉὨ ἱϊ, δὰ ἰΐ 8 πε Ρ τωθημοπεὰ ἴῃ (86 
Βογὶρίαγοδ, ον ἷπ ἔθ ον δ ΑΡΟΟΥΥΡμδὶ Ὀοοῖκ. 
Νονυοσ Βοῖοδδ, ἐν. 9 ἱησΘΏΒΘ 8 ποῖ ΒρΟΙθη οὗὨ παίὶὶ 
γογ, 12, δηὰ ἴδ βϑοῖβ ὑπ] κοῖν ἐπὶ {πο οἹουά 
ἔγοτα ἰξ βῃουἹϊὰ 6 ἰπίοπάοὰ ᾿θγθ. Θοὰ δεὰ 
δἰιμογίο χηϑδηϊοδίοὰ ΗΒ Ῥγόβθῃοο ἰο Μοβοβ δηᾶ 
ἰο {80 ὈΘΟΡΙΘ ἱπ ἐπ οἱουὰ νιῖοῖ σογοροὰ (86 
ἱΔοθΤΏδοῖο, δηὰ ἐδδὶ ἰπ υδυΐουιβ Ἰοσδ} ἶθ; ἐξ 
πουἹὰ ποῖ 6 βίσδῃφθο ἐδπδὶ Ηθ ββουϊὰ οἵ 
Ῥτοιιΐθθ ἃ δία δν τηδη  οϑί δίΐοη ἴο Αδγοη ὉΥ (88 
δὴ 6 ἱπδίγυϊμηοηίδ)ϊγ. Τμδὶ (18 δοιὰ ἰδ κθ 
Ηἷδοθ Ὁροὴ ἰδ9 Τρργογ- ει ἯΔ8 8 ΘΟὨΒΕ]ΘΏΘΘ 
οὗΥ̓͂ Αδγοῦ β οοσαΐηρ Ὀσίογο ἱΐ ἱπ {88 ΒΙκθοδί δος 
οὗ Ῥσγορἰεἰδιΐου. ΟΥ̓ οοῦσϑο ἐμὶ9 πουϊὰ ρὶγο δο 
Ετουμὰ ἰο δύρροβδο ἰμδὶ βυσὶ ἃ τ:αδηϊεβι δίίοι 
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οδοπἰϊπαοὰ ἰμόσο Ῥδγροίυδ!, ΟΡ δ ΔΌΥ οὐδοῦ 
ἔπ ἰμδὰ ὑπαὶ οκ ΜἘϊο ἰὲ 18 ΒΘΓΘ οδϑρθϑοΐα 
Ῥεοιηϊδοὰ. Βοδοηπ ον, οὶ}, δὰ τποϑὲ οὐ Ὸ 
δοτωπιο;ϊδίοτδ, ΒΟΥΘΎΟΡ, δοσαρὶ {89 96 18} ὑγδ- 
ἀϊιέου οἵ (9 Β΄! Θομἰ 8 88.---Ε, 6.1. 

“« δ᾽ Ηο πιυδὶ ποχέ Ῥτοιθοί μἰτλδ86}7 τὶν ἃ ατοδί 
δδοιὶῆοσο; (ὁΓ 86 ἰδ ἀἰγθοιίϑαὰ ἰο ἰδο ἃ γοῦσῃᾷξ 
ὉὈσ]1]1οοῖς ἔοσν ἃ δἷῃ οὔθεϊηᾷ, δ ἃ ἃ τοὶ ἴοσ ἃ 
Ὀσττξ οδοιϊηβ. ΒΥ (1086 (9 φγοδὶ ἔδυ} δ οὗ 
ἐμὸ ρῥυϊοδιποοὰ οὐ (86 οὔθ βἰάθ, δὰ ("9 χιϑδί 
ἀυϊίοθ οα (9 οἴδον βίἀθ δῖὸ εἰοϊδοά, ὑόν. 8. 
Οοσοο ἰηἶῖο [86 ΒΟΙΥ ἰ8 δοπιοίὶ πιο8 υἀοτβίοοα 

1ῃ τοϊδιΐοη ἰο Αδγοῃ᾽ Β θηίσϑδηοθ ἰθί0 {μ6 ἰΔΌΘΓηδ- 
616 τιογοῖγ, Ὀθοδῦβο (8666 οἴδοντίη 8 τγοτὸ οἴδογοά 
Ὀοΐοσο δ9 ραββοὰ θογουὰ (Π6 δσουγί δἰ 6]}; Ὀαυΐ 88 
ἐδ ρΡοΐπι οἵ (86 πμοῖὶο γἰΐυδ] ἰβ {89 δηίγϑῃοθ ἰπίο 
480 Βοὶγ οὗὨ Βοϊΐ68, (0 ΜΟΓὰδ ΔΓΘ πιοῖὸ Βι}γ ἰα- 
ἐοσργοίθὰ ἴα χγοϊδίϊΐοη ἰο (8. ΕᾺ]1 δοδουηὶ ἰ5 
εἴνοϑη οὗ ἰμὸ χἱίυ δ] οὗ ἰδ δἷα οὔοντίηρ ἴῃ ΥΟΓΒ. 
11-14 δηὰ 27, 28: ἐπὸ βδοτίοϑθ οὗἨ ἰμὸ ῬυἝθβαΥ 
Ὀαγηί οδοτίης νγαϑ οὖ {10 βϑηιὸ ἰἐπιθ ψ] ἢ ὑπαὶ 
οὗ {9 ρϑορὶθ δὐ ἐμ οοβοϊυβίοῃ οὗ ἰμ9 οἶμοσ 
δδοσίβοοδ (του. 24].--- Εἰ. 6.1]. 

“ἐς, Αἴνοῦ {μ18, 86 ἰδΒ (0 τηδῖκ6 Εἰ πΒ0 7 ἰδ 9 
δίομονΡ ἴογ ἰδο οο]]δοιϊνο Ῥγίϑδίβοοάὰ. Α11 ἰδθ 
δ κῃ ρυοδι] Υ ΟΡηδιθαίβ ἯΘΓῸ Ἰδὶὰ 8149, δηά 6 
85 οἱοίποά ψῖῖ 8, Ἰἰηθηῃ οοδί ΟΥ̓ΘΡ 6 ἀγΓΑΎΘΙΒ, 
διὰ κἱἷγέ υἱΐὰ ἃ ᾿ἰΐπθῃ αἰγάϊθ. ΤἸΤμο ᾿ἰΏ9η ὁ Ρ 
δοιαρϊοἰοὰ (μ6 δἰἐΐγο. Ἐγϑη (μΐ8 Θητοῦϊης ταυϑίὶ 
Ὅο Ῥτοοδαοά ὉΥ͂ ἃ νοϊϊ κίουβ ᾿Ἰυβίγαιϊ π᾿ (τοῦ. 4).᾽᾽ 
[Τπ18 οἱοι ἰηρ 8 σΔ|1ὁ6Δ [89 ΒΟΙΥ͂ Και θη :8, 
γογβ. 4 διὰ 82; δῃὰ ἰΐ 8 ϑδορδιαϊϑα ἤγοῃ ἱμδὶ οὗ 
{89 δοιηπιοῦ ὈΓΐοϑίθ ὉΥ ὁ ψἢϊο 161} κἰτά]6 ἴῃ 
ΡἾδοο οἵ ἐδ ογ ΠΑ ΡῪ Ῥγΐθβ αὶ κίγα]ο Ὑτουρῃὶ ἴῃ 
Ὠθοά]6- ποῦκ τι “6 ὉΪ06 δὰ ΡΌΓΡΪ6 δὰ βοαυϊοὶ᾽᾽ 
(Εσ. χχυχῖσ. 29). Τμο δἰ κῃ -Ὀυΐοδὶ 18 ὑμῸ5 ἴἰο 8 Υ 
δοϊὰο ἷ8 " κοϊ ἀθῃ ζαγιιθηίδ᾽᾽ οὗἨ δυϊμβουὶγ, δὰ 
ἰο Ὀ6 οἰδὰ ἰῃ ρυτο ψμὶϊθ δ8 βυιῃθο]οδὶ οὗ Βοὶὶ- 
ποϑα. Τιΐδ βγιθο δι ἯΔ8 ᾿πογοϑϑοα ΟΥ̓ ᾿ΐθ 
Βδιΐας πἰπιθοὶ Ὀοίοτο Ρυϊίίης οα ἰμθνὸ ρκατ- 
Ἰοϑηΐβ, δπὰ δρδὶὺ 80 86 Θχοδδηροὰ ἰἢ6πὶ 
(νον. 24) ἴον ἷβ οδοϊδὶ τοῦθδ. ΤΉθ86 Ὀδιμίηρβ 
ὝΘΓΘ ποὶ ἰ89 τη γ0 ΟΥΪΠΘΕΥ͂ ὈΔΙΒΙΏρΒ οὗ (μ6 
δδηάβ δηὰ ζοοὶ, Ὀαί οὗ (86 τοῖθ Ὀοὰγ .---Β. 6.1. 

“ἃ, ΟὨΪΥ ἰπ βυδοὰ κχυΐθθ οδὴὰ 9 ΓΘΟΘΙΥΟ {0 
ΣΩΘΔῺ5 οὗ δίοποπιθηΐ 700 ἰδ6 σοῃρτοχαίίου ἰἢ- 
γοϊτοὰ πὶΐϊὰ πὶ ἰπ κοΐ, (6 ἔνὸ δ6-ζοαὶδ, 
πϊοῦ ἴῃ (ἰῃ6 πιογϑ σεπογαΐ δέπ86, ατὸ δρροϊηϊοά 
ἴον 4 βίη οδονγίπᾳ. [ῖπ ὑπ ῥγοδοηίβιίοῃ οὗ ὑῃ 9 
Ὀυτηί οὔενίης, δονόνον, ἰδ 9 σουρτοκδίϊοη νγ88 
δαυδ᾽ στοὰ σιν ἐ.6 δὲ ἢ -ῬΥἱοδὲ μἰπηβο 7, Βυΐ πον 
ἱποοηπϑί ἀογϑὉ]ο 15 (.)6 Β6-5οδί ἰἢ οοτρδυΐίβου Ὑ1(ἢ 
ἐθ γουπς Ὀυ]]οοῖς, τον. δ." [Εἰ 64}} ἴδῖςθ 
οὗ ἴῃο οοὨρσοκαίοῃ.---[πδϑυυσον ἃ8. [1680 
βαουίδοοθ ὙθΓ6 [ὉΣ {Π6 ΡΘΟΡΙΘ, ἐἶιο υἱοῦ πη γ79Γ9 
ΒΌΡΡΙΪοὦ ὮὉΥ ἰθπι, 88 ἐδ 9 ΤΌΣΟΥ οὨ68 δὰ Ὀθοη 
Ὅν Αδγοῦ. Το ἵδοὶ (μὲ {86 ὕνο μοδίβ ἐοχοίδογ 
οορδίίίαϊ9 ὑμ9 βἷη οἴἶδονίηρ ἰδ ἰο Ὅ6 ρανίϊου δ εὶν 
ποίοθά, ἮΤπο δΒὶρη-ρτίοδι ΒΒ δία οἴδοτίηρ ΜΒ ἃ 
Ὀυ]]οοἷκ, 88 Ῥτουϊ θὰ ἴῃ ἷγ. 8, δηὰ ἐπ ΟΥ̓ ΠΔΥῪ 
δὶη οἴοτνίης (Ὁ 86 8019 δοηρτοκδιΐοη γγδ8 (ἢ 9 
Βδ110 (ἰὁ. 14); Ὦδτο ἰΐ 5 ομιδοχϑὰ ἰο ὑνὸ φοδίδ ἴοὸ 
πιϑοὺ ἰπ0 Ῥδγί σα αν τἰίαα]. του θα, Ὀυΐ ἰΠ 6 
τοροίμον οοπϑίϊ αἰ ἃ δἰηρὶθ δίῃ οὔογϊης. [Ὁ {6 
Β8Δι 9 ὙΔΥ {ὑνῪὸ Ὀἰγἀδ νγότὸ σοησὶγοα 0. ἰδ 6 ρατὶ- 
δοοίΐοη οὗ (πο Ἰθροῦ (χίν. 4), οὐ ἰο “τοδῖζϑ δίοῃθ- 
τηθῃΐ 10γ (86 Ἰθργοιϑ δοῦδο (ἐὁ. δ8) ὁη6 οὗὨ ΝΜ ἷ6 ἢ 
68 δοὶ ἴγο6: δηά Βὸ δἷβο ἰῃ {86 βίη οἴδονί πρ οἵ 
80 ῬοοΡ (τ. 7), ἔνο ἄονϑδ γοτὸ τοαυϊγοὰ το 
Ἧτο αἰ ΟΥΘΏΕΥ ἰγοδίοα, Ὀαὲ ἰο οί οΡ τηδὰθ ὕΡ ὁ 

δἰ ρῖο δαουϊδοθ. ΤῈ Ὀυτοῤ οὔοτγίης, οὶ (0 
(89 δἰ Ὠ-ρνίοθί δηὰ (0Γ (1:0 σοηχτεοραίΐοη, 'τ8ϑ 
ποὺ ἃ δυ]ϊοοῖς, Ὀαὺ δὴ ἰμίδεϊου υἱοίϊπι Μγ48 ΡΓθ- 
βογὶ θὰ, ῬγΟΌΔΌΙΥ ἰο δυοϊὰ πὶ άνανίης (πὸ δἰ- 
ἰοπίίου ἔγουι ἰδ οὐδὸν δδογίσοβ, δηὰ ἐΐυ8 ἐὸ 
Ὀγίης ουοἱ τὶ χγοαίος ἴοτοθ ὑπ δἰρηΐβοδηοο οὗὮ 
[89 ψ 19 ποσὶς οὗ (80 ΔΔΥ 88 Δὴ διομποιηθῃὶ [Ὁ 
δἷῃ.---Ε. α.]. 

“5, ΝΟΥ 90]]10. [89 ογάἀΐηδηοο ὉΓΣ [9 δίοῃϑ- 
ταθῃΐ ἴῃ ἃ βΒῃοσίοῃΡς. βίαϊθιιθηῖ. 786 δβὶῃ οὔονυϊηρϑ 
ὙΘΧῸ ρῥἰδοθὰ ἰοχοίμον ὈθίοΓοΘ ἐπ βδποίυυυ, Ὁσθ- 
αϑη 90 Ὀοδέοτο ἴδ Τιοτὰ : πο Ὀυ]]οοἷς δπὰ (89 
νψο θ- Ζορίβ; δἷηοθ {89 κ}}Ὲ 'α πάθεα αἰ δοΡγθαὶ, 
δαὶ γοί αἶθο δοιηπιοη.᾽" [ἸἸμοίοχί, Βοουογ, ἀΐ8- 
Οἱ ΘΕΥ͂ δοραγδίοδ 80 Ῥγοδοηίδβιΐοη οὗ Αβγοῃ᾽ 8 
Ὀυ]]οοῖὶς (τον. 6) ἤγοτι ἐμαὶ οὗ (Π9 Βο- οδὲβ ἔοσ 89 
ΡΘΟΡΪΘ9 (τον. 7); διὰ ἐμπΐδ ἰ8 ἱπ δοοογάδποβ υἱϊὰ 
86 τάον οὔ ἰδ δοίι δὶ βδουῖβοϑ Ἡ σὴ ἔρον. [ 
ΒΘΘΙΏΒ 8180 ὨΘΟΘΒΒΑΓΡΥ͂ ἰο {πὸ ἰάδα (Π8ὶ Αδγοη τηυσδὲ 
ἄγει σαδῖὶςθ ἂἃζ αϊοιθεθθηξ οσ πἰ 8017 δ ἃ ἴος 
δία ἢοῦδο Ὀοίογο Ῥτοοθοάϊης ἰο ΟΡ ἴον ἐδ 
Ρϑορίο.---Β. α.]. ““Βαὶ πον 186 τυγβίοτίουδ δοὲ 
88 ρογίοτιηοι : (Π9 1οἱ γγδ8 οδϑί ΟΥ̓ΟΡ ἰΐ6 ἰνὸ 
6-χοαίϑ, ψ 116 [πο ἰοὶ οὗ (Π0 ὁπ6 νῶϑ οαϊ]ϑὰ ἔοσς 
Φοβονυδδ, ἐμαὶ οὗ {86 οἶμον ἔοσ Δ'πα5ὸ], Οα 
ἀῃ6 γασίουβ βἱηϊβοδιϊΐοηβ οὐὔ ἐὑπὶθ, βθ6ὲ Ὀδΐον. 
Μοδαηίπιθ, ΟὨῪ {πο ἀϊνροοίϊοηβ τϑῖο Ὀοϊοης ἰο 
Ὀοίμ δθ βϑροίκοῃ οὐὕἍ. Υοσγϑθ. 9 δηὰ 10." [6-10, 

Το ΤΩΡ υϑϑἃ ἷπ γοτβ. 9, 10 οἵ (6 Ἰοὶβ Γοΐουβ ἰο 
(9 δοπιΐησ ωρ οὗ ἰδ Ἰοΐ ουὖἱλ οΥ͂ (6 ὑτῃ. οἱ]. 
ΑΔγοη᾿ Β δυ]]οοῖς ἰδ ΠΟῪ οὔοτοά, ποὲ βαογὶ βοϑά, ζὸ)}ν 
{18 δοῃλ68 δου ταράθ, τοῦ, 11: (10 8816 8 χὰ 
αἶβο οὗ ἰη9 οὐδὸν βίῃ οἴογίπβρβ. Ασοοοτγάϊηρ ἰο 
Φον δ ἰγδάϊ οι, (͵6 οὔογίης νγὰδ δοσοιηιρβηϊοὰ 
ὈΥ 86 δίῃ -ΡὈνίθβί 5 τιδκίηρ 8 Βοϊθμ σοηἔοβϑὶ οι 
οἵ βἷη, (89 ἔογω οὐ ποι 8 αἴνϑη ἴῃ αεοοολοθέ 
7οπια ο. 8, ὃ 8 (ΡαἰνῖοΚ). ἘΠῚ 5 Βοῖδ6 ἷβ ποί εἶθ 
ἰπιτηοἶδίθ, ρΘΓΒΟΏΔ] ἔτι ῖΐγ, Ὀυΐ (ἢ 9 τ 8019 ΟΥΔΘΡ 
ΟΥ̓ ρυΐοδίβ, δὰ Ῥοσῇθδρθϑ ἰὶ δἷδο ἱδοϊυἀοαὰ ἐπὸ 1,6» 
γἱίο8 δίϊον ἰὉΘΥ̓ γογῸ δθραγδίοα ἔγοτα ὑπο ὁ χΡθ- 
ξαιϊιίοη.-- 8) ἴνσο κοαῖδ οὗ γον. 7 σοῦ (0 6, 
δοοογάϊηρ ἰο 7ονίϑη ἰγαἀϊιίου, οὗ [9 Βδπιθ βίξσο, 
6010, δῃὰ σδὶιθ, δηἃ δΒ ὩΘΑΥΪΥ ΑἸ κο ἰΏ ΘΥΘΓΥ͂ 
ὙΘΥ͂ 88 ροββίδἷῖο. Βοίᾷ οὗ ἐϊιθῃλ δ] ἶζο Αδγοῆ 'Μνθ 
αἰγοοϊοὰ ἰο Ῥγεϑδϑιὶῖ Ὀθίοσο ἴ86 Τιοτσᾶ, ὑυὶΐ ἐμ9 
φογὰ υδοὰᾶ ἴον ἰμιὲδ δοὺ (ὙΠ }»)71) ἰθ ὁ ἀἰ ογοπί ὁη9 
ἕγοιῃ (δὲ υϑοὰἃ οὗἩ ΑΔΓΟΙΏ 5 οὔετίης οὔ (80 Ὀυ]]οοἷκ 
(21), δηὰ ἀοθβ ποὶ δρρϑδνρ ἰο Ὁ6 υϑϑὰ ἴῃ 8 βῶ- 
ον  Βοϊδὶ θθῆβθ. Τ7Π|6]ο.8 γγϑρὸ ἰΒ6ῃ σδϑί, δῃᾷ ΟὨΥ 
[86 ὁῃ9 ὍὌρου ὙΒΙΟΒ ἴδο ΤΟΝ ΕΒ Ἰοῖ 06]} 
γγὙ88 ΑΔΤῸῚ δί ργοβθῃηὶ ἰο οὔέγ (3 Ὑ)Σ7) ἔοσ ἃ δἰ 
οδθεϊηβ (τον. 8) 88 δΒὸ δὰ δγοδαῦ ἄοπο νῖ(δ 
δὶΒ οσῃ Ὀμ]Π]οοῖκ : ἐμ9 οἷμον, ΟἹ Ὑνίοῦ [890 ᾿οῖ 
911] ἴοΣ Δ'ιδαιϑϑὶ νδὸ ἰοὸ ὈΘ ὑσοβοιυιίθαᾶ αἱἷνθ 
ΟΠ ἼΘΡ)»") Ὀϑέοσϑ 89 ᾿οσᾶ (νον. 10). Τί ἀϊ 
ἔογϑῃοθ ἴα (Π6 ἰτοδίτηθαΐ οὗ 89 ἐνοὸ ροαίβ ὕγοτ 
{86 ουἱϊδοὶ ἰβ ἰοο ἱρογίϑοίς ἰο Ὀ6 ογϑγϊοοκοα ; Ὀυΐ 
ΒΑΌΒΘΑΌΘΗ(Υ (Π6 ΟἴΟΡ ΔΒ 8180 οὔεγεα (νον. 20), 
δηα ἰ{ ἰβ ΟΧΡΥΘΒΒΙΥ ἐδ ἐπὶ Αδγοῦ βουϊὰ 81. 
8 αἰομϑιηθηῖ Ὑἱῖδ Βἰῃι.--ΤΠυ8 ἴἰξ ἷβ8 οἶθδν 
(αὶ 186 ποδί [ὉΓ ἀσδεοὶ, 119 ἑοσαϊη Ῥδγὶ οὗ 
[86 ὁη9 βὶη οἴἶδετίηγς διὰ υδβοὰ ἴον 8 6 ῬΌΤΡΟΒΟ οὗ 
διοηϑιηθδί, 8 γοὶ οὔεγεά ἴο ἰῃ6 [οΒῦ, ἰῃ [89 
βου ἤοΐδὶ β0η89, δοΟρδυδίοὶυ ἵσγοια ἰδ ΟΥΘΣ.-α 
ΡΒ. 6.1]. 

“Υ. ΤῺΘ βδονϊβοΐαὶ δοίβ ζ0]] ον {986 Ῥγορδτ- 
(ἰοῆδ. Αδγοῦ πγυδὶ δ'δὺ (6 δίῃ οἴοτγίηρ οὗ (89 
Ῥτιοϑίμοοά ἰῃ 89 οουσί. Το δο δγδι Ὀσίηκϑ 8 
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Ἰδτζθ οδογίης οὗ ἱποϑηβὸ (οὶ 8 ἄδ 11 οὗ 
δυνοοῖ ᾿ΠΟΘΏ46) ἰηῖο {μ0 ΒΟΥ οὗ Βοὶΐο8, 8 οἱουὰ 
οὔ (86 Ζ0186868 οΥ ῬγΤΑΥΟΡ, ΜΔ οι ΟΥ̓́Τ ΒΘ {80 ὙΠ0]9 
ΤαΘτογ-δθαί, 85 (Π18 ΘΟΥ̓́ΟΓΒ (86 ἰανν, (16 ονάθῃοθ 
οἴ ἰδο χυϊ! οὗ βἷη. ἩΠῸΒ 18 ῬΥΘΡΑΓΔΙΟΤΥ 6ῃ- 
ἀγδῆοο ΟἹΪΥ ἴ58 τηϑὰθ Ῥοββί Ὁ]9 ἰΐ6 ῥγίποὶ ρδὶ δῶ- 
ἔγδῃοο ἴον (0]Δ}1ἔὴς [9 ρτ ΘΒ. δἰοποιαλθηΐ, τὶ - 
ουν ΑΔγοπβ ἀγίῃς ἰὰ ἐμδὲὶ ϑηίγδθοθ. Τθθη Ὠθ 
οοίμο8 Ὀδοῖκ, Ὀτία 28 (86 γεβϑοὶ οὗ Ὀἱοοᾶ, δηὰ ὅγϑί 
δρυΐ: Κ] 98 τ ἢ ἷ8 ἄηρον Ὀϊοοά ὑροῦ (δ 6 τρϑτοΥ- 
δθαὶ ου ἰἰ8 ἔγοῃι δἱά6, 858 ἰἢ (0 ΟΧρυθ88 ἴπ9 ἱβουρδὶί 
(δὶ ἔμοτθ ἐδ δῃ δἰοηϑαθηὶ ἰη {9 ὈΪοοά ; (6 ΒΘ 
Βργί κ᾽] 98 Ὀοίοσο (86 Καρογθὶ᾽" [πιθΓογ-8681] 
«“ἰ χιὶκἢ μἰ8 δηζοσα (ρ᾽ υτα}} δεύθῃ (ἰπ108, 88 ἱΐ ἴο 
ἜΧΡτΟ88 (ἢ 9 ἩδΟἾθ ἰδίοτ! οδὶ σοτῖς οὗὐ (89 Ὀ]οοά 
οὔ πιᾶτίγγάοπι Ἡδίοι ἐμ6 ὈΪοο-Βρτὶ Κη οὗὨ (6 
Καροτοίμ᾽" [πιοτογ-8681}] “ ογοπηοὰ." [76Γ8. 
11-14. 1ἰ ἰδ ἱπωροτίϑηϊ ἰο ἰΠ9 ππἀοτγίδηδίηρ οἴ 
ἐ018 ἀδΔ  ἰο Κορ (86 ογὰϑν οὗ ἰΐ8 γἰὑθ8 αἰ βεϊ μου Υ 
ἧῃ νἱονσ. ΤΒΟΥ͂ μδνθ ὈθΘΏ, οἰοΑΥΥ βίδιϑὰ ΔΌΟΥΘ: 
(1) 189 Βίκιν-ρυίοϑί δἷϑνγ {89 Ὀ0]]οοΚ ἴον (89 
ΕΣ βίῃ οἴὔοντίης; (2) ἰμθ8 86 δυἰογοὰ {86 
ΟἿΥ οὗ ποϊϊοα νεῖ ἐλ6 κοϊάθῃ οι β6ῦ (ϑοΡ. ΗθὉ. 

ἦχ. 4) (}1 οὗἨ Ὀυτπίος ἰποθῦδο; (8) ἰδκίης {86 
Ὀϊοοά οὗ δῖἷ8 ον βίῃ οδοντίπρ, 6 δεδίῃ θηϊογοὰ 
ἐ89 ΒΟΥ οὗὨ μοϊῖο8. δηὰ βργίακὶοὰ {80 Ὀϊοοά, τὶ 
Ὁροῦ (δ ἵτγουὶ δ49 οὗἩἨ ἐδ.9 πιογοῦ -8οί, διὰ ἰπ θη 
ΒΟΥΘῊ ἰἰπι68 Ὀοΐοτο ἰδ. (4) Βα ἀρδίῃ οδῖμθ οὔϊ (0 
ΒΙΔΥ (9 χοδὲ ἴον ἰδ: δίῃ οδετίης οὗὁὨ ἔδ6 Ῥ60}]6 
(τον. 16).---Β, 6.1. “Νον ἤγδι (911 ον 8 (86 δίοὔϑ- 
τοϑπΐ [0 ἐμ ρϑορίθ. Αδσζοῦ ἰαἶκθβ ἐμ: γὙ68896] οὗ 
Ὀ]οοά οὗ (9 ῬΘ0}]6᾽8 δἰοαοιιθοί, δῃ ἃ ΡΟΥΌΓΤΩΘ 
ἰδ6 ἐνο βρυϊπκιϊημβ ἐπ ἰδ ΒΟΙΥ οὗὨ 0198 88 Ὁ6- 
ἴοτο. Ηοτθ δἷδὸ ἰδ ἀϊδιϊποιΐοι ἰ8 χλὰθ ΠΡΟΙ ἘΔ 6 
ΣΩΘΤΟΥ. -5οαὲ δου Ὀοίοτο ἴδ τπϑγογ-δοαῖ. Βυὶ 
88 Αδγοῦ ἀ068 ποὶ 8 Κο0 δίοποϑιηθηί [0Γ Ϊ8 ργὶνδίθ 
κυ, οὗ πιΐοῖν ταϑπιίοῃ νν88 τοδὰθ ἱπ σὮΔΡ. ἴγν., 
δαὶ ἔον (9 δα! δ ἱηὰ δὶβ βϑδλουὶ δοίαὶ βογνίοο 18], 
80 ἷδ ἰϊ 4180 νὶ τς ἐμ6 διοηοπιθηί [ὉΡ (86 ῬΘΟΡΪΘ. 
ἘΤὸν ἐμοῖὶν ρυΐϊναιθ δἷῃβ ἰμ 60 βατο Ὁγου δὶ ὑπο ῖν 
δδογίὅσοβ ἀυτγίης {μ6 σοῦτϑο οἵ (Π6 γ88; ΠΟῪ 
867 δαγνο, ἰὰ οοπηϑοίίου πὶ! 86 ρτγὶϑδιμοοά, ἴο 
δίοῃθ ΚΘΏΘΓΔΙΙΥ ἴον (86 Βυῦ(19 δ'π8 ἴῃ 4]] ὑποἷν 
δίοηοιαθηΐϊβ δπὰ οβοτνίημε.᾽ [Ὑοἱ ἴἴ νου]ὰ ρὶνο 
8 ἱτηροτίοοί τίου οὗ 89 ΡΓΡΟΒΘ οἵ {89 ρτθδὶ ἀδΥ 
οΥ̓͂ ἀἰοαθηθηῖ ἰ0 ΒΏΡΡΟΒΘ ἰϊ τοβισιοὐθα βἰ ΡΥ 0 
διοηπίης ἴον ἀοΐοδοία ἰη (89 γδτγίουβ βδοτὶ 098 οἵ ὑμ9 
Ῥαδὶ γϑϑῦ, ΠΟΥ ῬΓΟΌΔΟΪ ἀοθ8 ὕδηρο τηθϑα 0 Ὀ6 
80 υπὲοτθίοοά. [ἐ τῶ γί. δὴ ΘΧρτΓΘΒβί0η οἴ 

ἰδ 6 ἱπβοσϑαί ἰηϑυβοϊθηον οὗ (Π 080 ΒΔουϊ ῆοοδ; δὼ 
δοκηοπ  οἀ φπιθηὶ ὑμδὶ, αοἱ νυ Βδέκπάϊης δἰϊ (Π 0890 
Ῥγορίἰδιϊοδ, (ΔΘ ΓΘ 81}}} γοιλδϊ ποὰ δὴ δἰ 'ϑῃδίϊουι 
δοί θοῦ 8 δ παὶ ρθορὶθ δηὰ 8 ρογίϑοι! Υ Βοὶγ αοα, 
1: τδϑ (ἴθ ἀοδίψῃ οὗ (μἷ8 ἀΔΥ ἰο δοκπονὶοὰκθ 
ἐΐϑ, ἀηὰ ὉΥ ἰδ τοοϑὺ δοϊϑι!π δηὰ δχργθϑβϑίνθ 
ἐγ Ρ68, Βγτι 01 168}}7 0 ΤϑπιοΥθ ἰὑ; γοὶ ἰπ 186 Ἀγο- 
Υἱδίου ἴον 18 δηδυλὶ τεροιἐἰίοη, [18 ον ᾿ηδιἘῈ- 
οἴθπου ἰο ἐδὲβ οπὰ βίδηὰϑ σουΐοθβδοά, δηὰ τὶ 
οδρϑοὶβὶ οἴϑαγαθθθ ἰΐ ροϊπὺβ ἤου γαγὰ ἰο (89 ΟὨΪΥ͂ 
ἰτὰθ τοιηθαν ἰπ Ηἰπὶ τγῆ0 βου ϊὰ γϑϑ}}} οὈίἰδίη 
(8ὸ τί οἴου οὐϑγ (88 ῬΟΊΤΟΣ οὗ 671].---Β. 6.1 ““80 
ἂτϑὶ αἰοηθιημοηὶ γδ8 πιδάὰθ [0ὉΓ (9 ΒδΠΟΙ ΟΔΥΥ͂ οἵ 

89 Τδιρ!]θ [ΟΣ ΤΕνεΡὴ κ010] “ἶῃ (Π6 ΒΟΪΥ οὗ 
Βο] 95. (νἱοῖὶ ἰπἀοοὰ μαά ἐἰ59 17 τουιδί θα ἀπϑρ- 
ῬΓΟΔΟΒΔΌΪΘ [Ὁ δίῃ: 88 Ὑ78}} 88 86 δβἰῃποῦ), δηὰ 
ἐβ6ῃ ἥγοταυ ἐμὸ δον οἵὨἨ δοϊ᾽θ58 ουϊπνατὰ, ἴοσ [ἢ 
ΚΑ ΘσΏ8 0196 οὗ οοπκτιθκαϊίου, Ὑἰὶοβ δΒαὰ 
Ὀσοη ρϑγ συ] ΣῪ οχροβοὰ ἰο ἀεβ᾽οηθηΐ ἴῃ (86 
ταϊάϑὲ οὗἨ 88 ἱτωραγὶ 68 οὗ (86 Ῥθορὶ9. ἘὙμᾶεὶ ὈΥ͂ 
[89 τα Όοσσ 8016 οὗ οοπῃβτοβαῖίοσι ἰΒ πιθδπὶ (89 

ΓΤΕΥΙΤΊΟΟΒ, 

σουγί, 8 ΒΟ ὉΥ (9 οοῃηπιδηὰ δαὶ πὸ οὩ6 
βδιιου ]ὰ δαίον ἰξ μι }}1]6 6 δοδοιι ] 8866 {86 δίοηο- 
τηϑηΐ. [0 δ9 οἶμον διά, οὶ! υπἀοεβίδη δ 
κ186 ΒΟΙΪΥ ρῥἷδος οὗ ἰμ9 ἰδΌθγηδοὶθ᾽ ἱπ δοῃίσα- 
αἀἰδιϊποιΐοπ ἰο 116 ““ΒΟΙΥ οὗ Βο]168,᾽ τοι ἰδ 
οδ ἰοὰ ἱπτουριιουας ἰμὶθ ΘὨδΡΙΟΡ δ᾽ ΡΥ “ἐδ 
Βοὶν.᾽" 860 δἷδο Βοδοη ον δά οἰμοσασ.0 Απᾶ 
ἴΠΟΙΘ 5841} ὈΦ ΠΟ τρδῃ ἴπ ἴ86 ᾿ΔΌΘΣΙΒΟ]Θ 
οὗ οοπβτοβαῖίοι .--- Ὡς οὐ͵οοὶ οὗὨ ἐδὶ5 νγᾶϑ ποῖ 
ἰο χυαγά τμ9 ᾿υίνδου οὗὨ (116 Θογθ ΟΥ, Ὀαὶ 5'πὸ- 
ΡΙΥ Ὀθόσδυθο 4}} οτὸ τοχζαγἀϑὰ δε ἀεδ)οὰ δὰ ἰο 
Ὀθ δἰοηϑὰ ἴον, δῃὰ δυϑὺῪ ἰπΐης ἀοἤ]οὰ πιυϑι ὍΘ 
θχοϊαἀ θα ἀπνίης [μ 6 ργοσδο88 οὔ δἰουθδδη!ι.--". 6. 
“Το Μν80]9 χοϊφίου οὗὨ {Π9 ῬΘΟΡ]9 ΔΡΡΟΆΓΒ 88 ἴῃ 
ΔΌΘΥΔΠΟΘ ὙΓ8116 (89 δἱχὰ-᾿Ὀτῖοδί νᾶ8 δοηβααι- 
ταϑίϊρ (δ9 δἰοῃθιωθηί. Απὰ δι} γ νϑγὸ {8686 
διουϊης δοὶδ Β0Ὸ πδιῃϑὰ. Αὐἴἴδνῦ πὸ δἰ χ-ρυϊοβὲ 
Βδα σοτηρ]εἰοά (86 δἰοπϑιμθηΐ ἴῃ ἐπ ΒοΙγ οἵ Βο- 
᾿ἴοα, Β6 ποηὶ Ὁδοῖκ ἰπίο [86 βδηοίιθυυ, δηἃ ἰμ 6:0 
ΒργΙπκὶοὰ (ἢ ΑΔ Ὶ οὗἩ ἰπδθῆϑθ.0. ἴῃ ἃ ΣΏΔΏΏΘΡ 
ΘΠ ΓΟΙΥ͂ δηδίοζουθ (0 ἰπ6 βργϊη κι ὑροῦ {86 
ΤΑΘΡΟΥ-808,, 6 ὅτβι βρεϊηκὶοὰ (6 ΒΟΥ οὗ 89 
δἰίδν οὗ ἰῃοθῃβθ, δηά ἱπθη ἐδο αἰίδυ ᾿ἰ861}7 ϑόνθῃ 
(ἰα168.᾽ [180 ΔιΔΊΟΔΥ ἰδ 5ι1}} τῆοτθ οοιρ] οἐ οὶ γ 
θαγγὶϑὰ οὔἱ Ὁγ (86 οδηρο οὔ σογὰβ ἴῃ ἐμβὸ Ηοῦ. 
Ραῖ ᾿ξ (112) προι ἔμο Βοσῃδ οὗ ἴΠ9 δἱΐίασ.... 
ὯθΘ 5881} αρσίηἷς 16 (11) οὐ τ89 Ὀ]οοᾶ προῦ 
1ϊ.--ὁἜμμ'. 6.] “ΟἿἹΥ ἴῃ ἐμὲὶ5 δργῖ αὶ ηκ, ἰμ 6 Ὀ]Ϊοοὰ 
οὗ ὑπο ὈΠ]]1οοἷς ἰ8 ἡοϊαοα πὶ ἰμ6 Ὀϊοοὰ οὗ ἰδ Βο- 
ξοαὶ, 88 ἰπάοοαὰ (6 Ῥσγαυϑῦβ οὐ ὉὈοὶδ Ῥγὶδϑὶ διὰ 
ῬΘορὶθ τἶϑο ἰοζϑίμον ἰο αοά, δπὰ ἴα 11 πιδῇ "9 Ὁ 
480 ἐμοὶ ἔδυ} 8 ἱπ Ῥγάγοῦ. [{ 18 τυραν 8 Ὁ]9 
84ὲ 80 δοΐ οὗ βρυϊη κι ἰὼ (89 οουγί (δὲ (ἢ9 
8᾽ίδν οὗ θαγηΐ οἴδογσϊ ας) βοϑῖιβ ἰὸ 190]1οὁἷν (86 δοί 
οἵ ϑρτι κιίης ἰὰ 86 ΒΟΙΥ οὗὨ Βο]ΐθ8, δὰ ἠοἱὶ {1]} 
ἐμθ {86 Βργϊο ΚΙ ρ οὗ ἰμ6 αἰίδν οὗ ἰσθηθθ ἴῃ (ἢ9 
ἰοπιρ]6᾿᾿ [ἰΔὈθγη 8619}, “νον ἰδ Βογὸ σα! !ϑὰ 
Ῥαγ ἐχοοϊοπος (ἰι6 αἸίαν. 1ὼ (μἷδ οσοαπθοίδου (ἢ 9 
Ῥδββαβο Εχ. χχχ. 10 ἰ8 νου ν οἵ ποίθ. ἀοσογά- 
᾿ΔΥ (μ6 διἰοηϑιγθοί 70 ἐπῖ8 δἰδὺ να {80 1δδὲ 
δοὶ οὗ δὝὟοογίῆοϑ, δηὰ ὑπουθΟΥ ἰδ διοπεοιηθηΐ ἴον 
(80 ἐπδοογδίίο Ῥσδγϑν Ὀθοόδῆιθ 89 168 ροϊηΐϊ ἰῃ (86 
διοποιηθηί, 848 ἰπἀοοὰ ἐξ δὰ οογίδ  ὩἾΥ Ὀδεη [89 
Ὀδ88 ἔογ (86 ἅτϑι.᾽" [ςΤ0 οοτγϑαιοηΐεβ οὗ ρτορὶ- 
ιἰδοη ὈορδῸ ὈΥ͂ οδνυγίης ὑ89 Ὀπγηΐηρ ἰΠΟΘΏΒΘ, 
ΒΥΓΑὈο] σης Ῥγάγον, τὶ ἷα (6 ταὶ]; {86 π ἐδμ9 
Ὀ]οοά νᾶ8 δργὶπκὶ θὰ Ὁροῦ (86 ἱπδιγυτηθηίδ οἵ ρῥγο- 
Ρἰἰδιίου, (80 πιθτογ-8δοδὺ δηὰ (86 Ὀγδσζθὴ δ)ίδσ, 
δηὰ δηδι}}γ ὉΡοῚ ἰδ Δ]ίδν οὗ ᾿σοηδο ἰἰβο ὶΓ πο ἢ 
ψΔ8 οοῃηθοίθα ἩΠῈῺ [89 για 0} 8πὶ ΟὗὨ ὈΓΘΥΘΤ.--- 
Ε. ἃ.] ““Τμῖ8 οτάϊηθησο βθεπιβ (0 6 οουποοιθα 
ἢ (86 ἰΒουραν ἴμαὶ (ἢ 6 δἰίδν οὗ ἰβόθηβο ἴῃ ἰϊ8 
τοϊδιΐοη ἰο Φοθονδὰ (186 αἰῖδσς ἔπδὶ 16 Ὀϑίοσθ 
ἴδ ΤΟΞὮ) νδδ σοοϊζοηϑὰ 88 Ὀοϊουκίης ἴἰο τ. 6 
ΒοΙγ οὗ Βο1168, 88 δ]8ο (86 Βρίβι19 ἰο (πὸ ΗθΌγονβ 
ΒΘΟΙ8 ἰ0 πθἀογβίδθ. ΑἸἿΟΣ 8}} εἰι186 δοῦλθδ {9 
ἰγϑδϊπηιθηΐ οὐ ἐδ ἰ᾿ἰνίης δ6-βοδί, ἀεί ρηδιοᾶ 
ἴο: Δ'βαϑϑὶ. Τὶ ροδὶ νϑ Ὀγτουρδϊ ἰαΐο {86 
οουτί. Ηδτγο ἐδ δΒὲρμορσγίὶοδί τουδὶ ἰδ  ὀοέλ ἀὲς 
λαπάε (ἷ8 Βα ἴῃ ὑδ9 βίῃ μαϊ δῦ τ88 βαϊ ἃ οὗ ἐδ9 
οῖογον ἱ. 4: 1ἰἰ. 2; ἵν. 4; ἱν. 24) ὑροῖ 186 Βοδὰ 
οὔ 1860 οὶ δηὰ οοῃΐοθδϑβ ἅροῦ ἰΐ 4}} ἐμὸ σοΐδ- 

ἀοοάα (Π)}}}) οὗ (μὸ οἰ ]άτοα οὗὨ Ιδσδοὶ, διὰ δὶ] 
δ οἷν Ὀγοδοθ 68 οἵ Δ] ἐχίδηοο (ἀθδαϊγ δἷηδβ, ογϊ 65) 
(ΟΡ Ὁ), τυ Βίομ Βϑιοπρ (0 8}} ἐμοὶ βἰπβ, τὶ 
δτ0 ποί ἱποϊυἀοα οἰΐπ ον ἷπ {89 αἷῃ8 ἰο ὃ6 δίοποὰ 
ἴοτ, ΟΣ ΜδίοΝ Βδνθ διγοδαῦ Ὅσθθη δἰοπθαὰ ἴον 

(Οπν γ "3, δηὰ 5}}4}} 12 (686 Ὄρου ἐμο μβοδὰ 
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οὗ ἰδθ κοδὶ, διὰ 5888}} βοῃὰ 1ἰὲξ δγδὺ (δυηὶ ἱἰΐ 
ΔῊΔΥ) ἰπίο (0 Μ]]ΔΘΓΏΘΒ8Β ὉΥ͂ πιθδὴβ οὗ 8 πιδῇ 
ΤΟ βἰοοὰ γοϑαν (ὉΓ ἰμδὺ ρυγροϑο ((Βογθίογο ἰη- 
δἰδηιϊγ). Τμο οδ͵]οοῖ, ΒΟΤΤΘΥΟΡ, 18 (δὲ μὸ δο- 
δοαὶ 68}811} ὈΘΔΥ ΔΊΓΑΥ 81 (86 Βίῃ8, 88 1 (ΠΟΥ Βδὰ 
Ὅδεοι δὰ ὑρο ἷπι, ἰπίο 8. ἀεδοίαίε »ίαοθ. 8.0 
6Ὁ8}} Βο βοπὰ Ηἷπι ΔΎΔΥ ἰδίο ἰδ 6 ν ΙΔΟΥΏ 688, ΡΓο- 

ΕἾ θροδκίῃ, ἰπῖο 4 δοτιρὶοίο βοϊἰἰυάο, ἰπίο ἃ 
8Δ΄ΓΘ υἷδσθ ἴῃ ἰδ πχἱά δὶ οὗ [86 τ ὶϊ 6 ΓΏ 988, ἰο (86 

Σηοδὲ ἀδβοϊδίθ δροί. 8.0 ἔδαγίυϊ ἱπαθοὰ ἰβ ἐδ9 
Ὀατγάσῃ οὗ ρυΐϊϊ οὗ (μΐ8 Ὀδδϑὶ, ἐμαί (89 δ νῦο 
[85 ἀσίγθη ΔΔΥ (δ 6 ροδί τουδὶ δτοὶ, ουἰϑίἀο (ἢ 9 
ΟΔΙΏΡ, Μδϑὲ ἷβ οἷοί "68 δὰ Ὀδί6 Ἀΐ56]7 ὈΘΙΌΣΘ 
ἘΘ ΤΑΔῪΥ 6οπὶ0 Ὠδοὶς αζδίη ἰπίο (86 οδιρ. Τΐδ 8 
ἐμο οοπίαρίουδ ρόοτοῦ οὗ 6 ἀοδαϊγ βίῃβ. [ὑ ἰβ 
Ὧο ὃ9 δσοῃϑίαογοα (μα. β'αδ ἀοπθ ψἱιἢ ἐρέ εα δαπά 
θου]ὰ ποὲ Ὁο Γοπιονοὰ Ὀγ [ον το 8] βου] βο6.᾽ 

“ Βαυὶ ατίμον, ὑΠ 6 οου]ὰ ποὺ 4}} Ὀ6 ἀϊδοογονοὰ 
διὰ Ὀϊοιεὰ ουὐν ὉΥ ὑπ ῬΘΠΔΙΥ οὗ ἀοαιν, ἐλ ΟῪε- 
φοπ. ΤῆσΒ ἰῃθτο Γοιηδ  ηθἀ, δἴτον 4]} ἰμ 9 δἰοηθ- 
τηθηΐ 5 δηὰ ὈΘΗΔΙ(ἶθ68, δὴ υπαϊουοὰ δηἃ ὈΠρΑΓ- 
ἀομδῦϊο τοδί ἀπο, ἐμ 9 εἰ  ἄθη καὶ] οὗ [ϑτδοὶ, τ μῖο ἢ 
ογορὶ οὐ ἴῃ ἀδύκηθβα ὑἱβγουρὶι 118. ἢ ἸΒΙΟΥ Ὁη1]] 
{8ο οτυοϊχίου οὗ ΟὨγίδε (Βου. ἰἰϊ. 28). Βγτοιῖὰ 
ἘπὶφΦ (6 δοηρτοχδίίοη οὗ ἴδγ86] σουἹὰ οὐ 6 
ἔγοθα ὮὉΥ 8 ϑυταῦο 68] δοί, ἰὴ τ ϊοῖ ὑμΠ6 7 Βυπίοά 
ΦΔ,Υ ἰμὶΒ Ὀυτάθῃ οὗ κυΐ! τὶ} (δ β'η- ποδὶ οὗ 
οι] ρόνον, ἰ0 Ὠΐτπη ἰο σβοπὶ (8 κυ Ὅ6- 
Ἰοηρεά, ἴο (80 Αξασοὶ ἴω ἐμ6 υἱ]άθγηοθθ Τμδὶ 
{πὸ δο] χα ἰπδῖ46 ἐπ μαβίυταχζο οὗ ἰμ9 πὶ]ὰθγ- 
Ὧ6ΕΒ Ὑ,88 σΟὨ 5] ἀογϑα 88 6 τορίοη οὗ ουἱὶ βρὶεἰΐβ 18 
Ῥ δ ἔγοπι ραβθαβεβ οὗ ἐπ ΟἸὰ δηὰ Νον Τοϑίδ- 
ΣηΘη 8 (84. χὶϊἱ. 21 ; χχχίνυ. 14; Μαίί. χὶΐ. 48 βε.) ; 
ἐδδὲ ἔαγί ον, 1.6 ἀϊδιη  ϑδῖ πᾷ οὗ (Π 9 Ὀπρασγἀοηδθϊο 
δἷπβ οου]ὰ Ὀ0 οοπβίογοὰ 88 ἃ ρχίἰ νίηρς οὐδοῦ οὗ ἰῃ9 
δίπηοΣ, 1 Ηἷ8 δἷη, ἰο (8 δυιίμοσ, ἴδ βου ὈΥ͂ 
ἐδο δοί οἵ οχοοιπηπιυηϊοδιίίϊοη οὐ Ραὰὶ (1 Οον. τ. δ), 
δηὰ ἐμαὶ ἐΠ9 ἰάθ6 ΟΣ δοησορίΐοη οΥ̓͂ α ἀϊα) ο σα! 
ορροδίης βρὶ τῖι δ δυάοὰ ἀονῃ ἤγοτι ραι σα ν- 
688] ἰΐπιο8, ἰδ ῥ᾽ δὶπ, Ὀδοῖκ γδγάβ, ἤγοηι αθμ. ἰϊ]., 
δηὰ ογνασγάβ, ἴσου ἴΠ:9 ροπἰιΐοη οὗ ϑαίδῃ ἴῃ Ζοῦ, 
δηὰ ΟΙΒΟΣ ρίδσοβ. ΤῸ Ὠδη)0 Αζασϑὶ σουγοβροῃὰβ 
Ἐγουκδοῦαῖΐ ἴὸ ἐδ σοποορίίΐοη. ὙἩΒΟΙΒΟΡ [86 

ἼΜΙ ὃο ἀεονίνοα ἔγοσω Ἢ», ἢ τιϑδὴ8 (ὲγοτὰ ἰδ6 

γοσὺ ἴῃ δίλεῖ (89 ὁμ9 [μδὲ 18 ΔΙδΥβ δίῃ, 80- 

Ῥαγδίίπρ δἰ π|βο]ῦ; οὐ ἤγοπι ἫΝ, ἰδ9 ὁπ ἐμαὶ 

ἷθ Δἰνγαὺβ σχοιῃηονίης Δἰπιβοῖῖ, ἐμ οϑοδρίῃς 

ΟΏ9, (Π0 οΪὰ ΟὁΠ6 ΘΥ̓́ΟΣΥ͂ ἩἘἙΕΥΘ δηᾶὰ ΠΟΉΒΟΙΘ: 
δηὰ ὁ86 ΟΔῊ ΟὨΪΥ ΒΩΥ͂ ΒΙΠΡΙΥ ὑπαὶ {π0 τα- 
ΤἱοῦΒ οχρίδηδίϊοηβ ἩΠΙΟΝ διὸ τηοϑὶ ἀϊνογζοπὶ 
ἔχοντα {118 ΘΟΠμοΘΡΙΪΟΌ Δ ΓΘ ΟὨΪΥ ἰο 6 δοσουηίοα ἴον 
ἔγοτα (9 νηί οὗ ππαογιδηπαΐηρ [89 ἀπήάοαδίθαν 
Υ̓ΟΥΥ͂ ΟὈΒΟΌΓΘ δηἀ βοϊϑιηη ἰάθα οὔ ἰμ9 ἰεχὶ. Τδὺ5 
ἘπΟθ 6] βη48 δἰ πιο] δυϊμοσγίσοα ὉΓ ἐπο ἰαχὶ δπὰ 
(9 ζΥδιμτιδν ἰ0 οχρί αἷα ““ουν δαί ον δοπδἰ ἀοτοὰ 
Ατδ:ο] 88 δὴ δυἱ] Ὀοΐπᾳς ἱπ ("6 τὶ] ἀοτη 688." Τὸ 
ὍῸ βυτο, ἰὰ 18 ἈΪ8 ῬΌΓΡΟΒΟ ἰο δδβογί ἰῃ ἐμ ΐα δοη- 
ποοίΐοη ἰμδὺ (9 ἀ601} ἀ068 ποὶ ΔΡΡΘΑΥ ἰπ [δ9 οἷά 
ἩΘΌΓΣΟΝ ὈΟΟΙζΒ, ἀηὰ πῶ ποὶ 8, ἀστοὶ ἴῃ ἐδ 
ὙΪΙ ἀθτηθθθ. [81] ΥἹῪ ΑΙ ἰδοῦ δγζαθθ, ὕροη 
(89 8816 “τοι πά5, ἐμαὶ (8 ὈοοΟΐΚ πιυδὶ Ὀ6 ἰδ ο Υ 
(βδὴ {89 ἰΐπι9 οὗ Ζεοματίδα [""--Βὶ 6.7] Τῆδι (δ 
ἰοδοίηρ σΟΒσογπΐηβ ἴΔ6 ἀον]}] 885 ΟὨΪΥ ὈΘΘΩ 
ετοάυδ)ν ἀονοϊοροὰ ἔγοτη ἐμ ΟὈξουγεδὶ ΤΌΥΠΩΒ ; 
ἐδδὶ {μ6 ἀον!] ρρθδῦβ ἰῃ βονυϊρίυγο ἴπ σοπποοίξοη 
ἩΪΠΓῸΠ δυδοταΐπδίθ ἀθιηοπβ: ἰμδὲ ΤὈγίμ ον, κ6 ἰδ 
ἀοδοσὶ θὰ ἴπ (80 ΝΟΥ Τοβιδιηθηὶ 88 8 ἀὙγ6Ἶ]ῈΣ ἴῃ 

ἐδ9 τὶ Γθδ88 : Ὁ ὑμπαί θη ΔΙ, ἰδ 6 οοποθρίΐοῃ οὗὮ 
ὨδίαγαΑ)] ΟΥ Βρθοίγαὶ ““ Βοβογὶ δοηὰβ᾽" νουἱὰ Ὁ60 8 
ἀυα]βιῖο οὁπ6, οοαἰγανοπίης (6 Βρὶσὶἐ οὔ ἐδ9 ΟἹὰ 
ἸΤοδίδιηθηί---8}} ἐμ 4 8 οὐου] οἰκο ἰπ ἢΪ8 8.11} }Ὁ 
Ρτοραγϑὰ δου μοθὶβ. Βα νῆθη ΜΟοΥΣ, ἴῃ ορρο- 
δβἰκίοι ἰο ἐμο ἰαἰογρτγοίδιϊου οὗ [86 ραϑβαχο οὗ 58- 
ἰδη, ἀδϑοΐασοδ (αὶ (6 ΟἸ]ὰ Τοθιδταθμὶ σοηδβοΐϊουδ- 
ὨΘΒΒ ἰ8 Ποτοῦ αὐ] δι16, 6 ᾽88 ποὺ Ἰοαγηθά ἰο 
αἰδιϊησυαΐθὰ ἀπ} 18πὶ ἤγουν (μ 6 Ὁ] Ὁ1164] ἰθδοδΐπρ ἴῃ 
τοκ τε (0 ϑδεαίδῃ ; δηά, 88 τοβρδγὰϑ (μ9 ΤΥ ΠΡ 6Χ- 
Ῥοϑί οι, ὑπδὶ 16 ἰάθα οὗ βεαίδη νγ88 ἤογοίρῃ ἰὸ 
189 ΟἹὰ 7 οϑἰδιωηθηί, ἰέ ἰδ 8 Ῥυγθ δϑϑυυπιρίιίΐοη, πὶ 
ὙΒΐσἂ ἢ δοὶδ ΙΓ] Β6] 7 ἴῃ ορροδί(ἷοπ ἴο ὑπ Ὀδδὲ 
τϑοοζοϊξοα ρδϑβαροβ. 8 Ἰαίοῖγ δἀνδησθὰ ὑγο- 
Ροδίἐϊοα, “(μῖ8 ἱβουχθῦ ἄο68 ποὺ ΘΡΡΘΔΥ ΔΩΥ͂ 
ΏΘΙΘ οἶδο ἰὰὼ βονίρίαγο,᾽᾿ ἀδηΐοθ [116 Θοποορίϊοῃ 
οὗ ἅπαξ λεγόμενα, δῃηὰ οδῃ ΟὨΪΥ ὍΘ ἀοδογί Ὀθἃ 885 
Ὀδὰ Βογπιδηθαίΐοδ, τιΐϊμους ταϑηϊϊοηΐηρς ἰδ τ᾽ 9 
ΒαΥΟ δοῖο ποίδίηρ ἰο 4ο νἱῖ(! 6 ἅπαξ λεγόμενον. 
[οαἴο τἊδὲ δἀνοηϊ πγουδη685 Εχοκοθὶβ 88 Ὀτουρδέ 
ὮΘΗ ἰὰ Ῥαββοὰ ἰὸ {Π6 ἐπουρδὶ, (δαὶ (80 8080- 
Ἰα 9 }7 οΥ Σοἰδιλνοῖν (ον ἰμ6 ΟἸ]ὰ Τοβίδιηθαϊ 600- 
ΠΟΙΥ) ἱποχρὶ Δ ὉΪ0 βὶῃΒ Μ6ΡῸ ΕἾΤ ΟΥ̓́Τ ἰο ἰΠ9 
κίηχάοπι οὗἨ ἀδζποδα [ὉΥ ΘΔΥΪ 6 ΟΥ ἰδίου πὰ ᾳ- 
ταθηΐ, ἰβ Βῦονγ ὉΥ (Π6 ἰηἰογργοίδίϊ ὁπ ἐδ 8ὲ Δ᾽΄᾿Θ 
εἰνθῃ :---Αζασοὶ βἱμηΐ 98 8 Ἰοοδ] ἰν ἴῃ (πο τ ῖϊ 49». 
Π685; 8 ἀοδβοϊδίο ρΪ86θ0; 4 τουίδίη (τ 81} ἰὑ ἐ5 
ἰοτροίίθη {πῶ (ἢ 6 Ῥ6Ο0Ρ]6 ουγπογοα ἵγοι δἰϑίϊοη 
ἴο βἰδίϊο}) ; ΟΣ ἐμ Ὀυοὶκς χοδὲ ἐἰ86]7 (σοι 9" διὰ 

Ὧν, ΘαΡ6Υ ἐηιϊδδατίωδ, “"λ6 ϑοαρεροαί᾽" ((6᾽ ἰεάϊσα 

Βοςκ7) δοοοτάϊης ἰο 1.6089Ὁ}; ΟΥ Ασδζοὶ ἰβ ἃ ἀ6- 
τὴ08, ἴ0 Μ᾿ Ἔοτι {μ͵8 σοδὶ ἰ8 Ὀσου αὶ 88 ἃ βδοσί ὅοα ; 
ΟΥ [89 ποτὰ ἱδβ δὴ δυὺδίγαοίίοη, δὰ βἱχηΐβοβ (9 
ἯΟΪΘ δου ἀἶπ κα ΔΎΔΥ, ᾿ἰκκὸ {6 Θματγδοίον βι16 μι οδὶ- 
ἰαἰΐοα οὗ ἐδθ υχΧΧ. Ὀοίπνοοθη ἁποπομπῇ δὰ ἀπο- 
πομπαῖος, ἴὰ Ὑϊοὰ ὑνγὸ αἰ ογθης οχροϑί(ἱ0η8 ΔΓΘ 
Ὀσχουρῆῦ ουἱ.᾽᾿ [{[|π γοραγὰ ἴἰο ἐδ τηρδηΐϊηρ οὗ 
Α:8:9] : ἴῃ ἐμ τοδί υδυίοίυ οὔ οἰγιποϊοζίοβ κί τϑη 
ἴον {π9 πογὰ ὉΥ δοδιοΐδτβ οὗ (9 δἰ σῆοδί βιίδπαΐῃρ, 
ἰῦ ΤΩΔῪΥ̓ ὍΘ δϑϑιιπμοὰ 868 οογίδίῃ ἰμδὲ ποίμΐης οδ ἢ 
Ὧθ Ῥοδίἰνοῖν ἀοιοτιηϊοὰ ὈΥ͂ (6 οὐ 47. 8366 
{86 [μοχίσοηθ δηἃ Βοοδατί, Πῆἴογοζ. 1., Ἰϊδ. 11. ὁ. 
δ4 (Ἰοπι. 1., Ρ. 745 βοᾳ. οἀ. Βοδοθῃ.) ; ϑίροῃοοσ, ὧδ 
ἰεσ. ἴ.. 111. Ὁΐβ8. 8, β'ϑοί. 2 (ρΡ. 1041 8. εἀ. Τῦ- 
Ὀΐης.). Νοῖ οὨἷγ (6 σοοὶβ ἐβοιηβεῖγοβ 816 γἃ- 
τἱοα, δὰ: ὑποῖν βἰχηϊβαδίίΐοη 4180, δῃὰ 811} [ΟΠ ΟΡ 
186 δἰ χαϊβοδιίοη οὗ ἱμ9 δοιηρουπὰ. [Γἴι16 ἸΙχὰς 
οδῃ θ Βεὰ ἔτοπι {86 Αποϊοης γοτγθίοπθβ. 189 
ϑδα., δηὰ (10 Τάτ 8. οὗ Οὐϊ΄., Φοῃ., δὰ ΖονγΒ., 
γοίαΐπ ἰδ πορὰ υποβδηρξοὰ; 80 δἷδὸο ἀοθβ {80 
ϑγγτίδο, θαὶ ἰῃ δἰ ἰοπ᾽ 5 Ῥοϊγχίοιὶ ὑμὶ8 8 ῬΆσθῃ- 
{8601 08}}γ ἰταμδίδιοά ζεω γοτιίἐδείριμα, ἴον ὑγμ!οἱ, 
ΒΟΤΟΥΘΓ, ὑμ 6 ΓῸ ΒΘΘΙΏΒ ἰὼ 06 ΠΟ 00 Δ (ΠΟΥ͂ 
(888 ἴῃ {86 Ηθῦτον ; (Π9 Ϊ. 888 σαρτιδ ἐπιΐδ- 
δαγίμδ; [80 ΧΧ, γοηάογ8 ἰῃ Υοῦ. 8, τῷ ἀποπομ- 
παιῷ (πο 7 οθορ8 8180 0868), ἴῃ τοῦ. 10 εἰς 
τὴν ἀποπομπήν, ἴῃ τον. 26 τὸν χίμαρον τὸν διεσ- 
ταλμένον εὶς ἄφεσιν; Ῥγτοτη. ἀπερχόμενος ; Αα. 

4 [Ὁ Π|6 δἰαἰδιθοης [8 πμααι ἐουπάοα προὴ ἵνπὸ ἤλι[6--- 
διοῖ, [πὶ οὗ οὐὖγ [τὰ δ Νανίος Ὀδλῃ ἰορὰ ἰηἴο [ἢ6 ν ΠἀοΥ6 868 
“ το Ὀθ ἰϑτημίοή οὗ [0  ΥἹ]] Ὁ Ὀπξ [ἢ16 ἀοδν οὶ ἱπιρὶγ {πὶ 
ἐῃο ΠΟΥ ἰθ ἢ ΔΏΥ σδροοίαὶ ΘΘΏ856 ἃ ἀὐγο ]οῦ ἰῃ ἐδ ᾿]]άοτ- 
Ὧθ88, Ὀ0Σ ΟὨΪΥ ἐπαὶ ΓΠ8 νν88 8 ΓΑΥΟΤΔΌΪΟ δἰ ταδί! οη [ῸΓ πὶ ἴο 
ΡΟἾΥ Ηίο ἰοταιρίδιίουδ: δηι δοσοηά, ἴπαΐ οοτίαἰ τρη 
οἴὗἁ ονὶ! δβρίγι!:Σ βου 80 ἈΛῪ Ρ]δοθα. ΟΥἶ ΡΥ μαδδϑιβοθ οὗ 9 
ον ὡς ΟΥΣΙΔΙΏΙΥ Ρῥγιϑοηὲ ἔἰὸ ὨΟΥ δ δι ὈΘΏΕΥ οουζορο! ἴδε, 

Τ᾽ “ἬΠΙοΡ ἰηἀδοοὰ τὨ ηκα, ̓ 8δὲ [ἢ9 δοδροοδὲ (ὧδ᾽ ἰϑαδὲρΦ 
Βοοΐ) οἰκηῖδοθ τπδὶ ἔθ ῬΦΟΡ]Φ δἵὸ δοὲ ἴγοϑ ὈὉῪ ἴ.0 ὑχρίβου ; 
ΟὨΪΥ δίηοϑθ ΠΟΥ οου]ά ποῖ ἤδνὸ ἰοἱ ἐξ ζ ἔγυϑ ἰὼ ΦοΣΌδα θῶ, 
[80 δοιιῖ ἰδ ἰπῖο ἴμὉ Ὑ{{. το 1" 
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ἀπολελυμένος (ον, δοοογαϊΐϊηᾳς ἰο Ἰδοοάοτοῖ, ἀπὸ- 
λυόμενος ; ΤἸΒοοά, ἀφέμενος. ΑἸ] ἐδι680 νϑΓϑΊ 8, 
ἦι τι] Ὀὸ οὐδογνοὰ, οἱΐθον τοϊδὶη ἐμ ποσὰ υἢ- 
οδηκοά, ΟΥ 686 τοίου ἰΐ ἰο {0 ροδί [86] ἴῃ [δ9 
ΘΏΘΓΔΙ 86:86 οὗ [θ μον, δηᾷ (89 Α. Υ͂. δοαρ6-ροαί. 
Βο οἱὰ [ἰ4]ϊ6, ἰοο, 88 αὐ αἱηεϊδοίοποα. ΤΠ6 ον 88 

δυϊδονίιῖο8 αἰδον, ΒΕ. δδδάΐδε αδοῦ Ὀοΐηκς ᾳυοίοὰ 
ὉΥ βροϑῃοθυ, δὰ Κισδὶ Ὁ Μὕηδίοσς δηὰ οὐμογθ 
ἴον [80 ἱπιογργζοίαιοη γουμσὰ πιουπίαϊη ο,7, Οοά, 
Ὀαΐ τὰδὴν οὗ ἐδοῖὰ οχρίδἰηΐης ἰμ6 ποτὰ οὗὨ (110 
Δονὶϊ. ΟΥτμ9 Οἰτὶδύίδη Βαίμοσα, Οτίχϑῃ ὑούκιτα 
Οεἶ. 6), δὰ ἃ Ομ νἰβιϊδο ροοὶ οἱἰθὰ Ὁγ ΕρὶρΒδπὶυ8 
(Πνοι. χχχὶν.) ἴγοτη ἰγϑωθυθ, ἰάθη ἘΕἔῦυ Ασασοὶ 
ψΠῚ|} (86 01]: οὐ (86 οἶδασ δδηά, Ἐϊπιθοάογοί 
(θυ. χχὶϊ. ὧν Ζεῦ.) ἀπά Ογτνὶ! (Οἰαρλ.) δοποῦν 
ψὶῖὰ ἰμο9 ἱπιογρτοίδιίοη οἵὗἠ Φοσζοῦιθ. ϑυἱὰδ8 δοὰ 
Ἠδδγο 8 τα ῖκο ὑπ0 ΧΧ, ἀποπομπή--- ἀποτροπή--- 
αυεττωπουδ, 89 Δγοσίον οὗ ΟΥ1]. (866 ϑαΐοον ΤΆε. 
ἢ. Υ. ἀποπμπαῖος.) Τ0 τοδί παδ[) οὶ οὗ πιοάοτῃ 
Θοϊημηθηίδίογβ δῦτοθ ἩΠῸΗ βρδηοος δηὰ Βοβϑα- 
Σὸν ἰῃ ἰαίογρνγοιϊίϊης ἰδ6 ποτὰ ἱἰἰβοϊΐ οἵ ὑδ9 
ον], δι ουρὰ Βάδν, πον, πὰ ἸΒβοϊαοῖς οου- 
ἰθηὰ ἴον 06 8θ0η86 δοπιρίεί6 τεηριουαῖ. πο Βοοζῖ 
97 Ἐποεῆ, 8ο οΔ]] 6, 868 {6 ὨΔΠ1Θ, ΟΣ Οη6 80 ἰϊκ9 
ἦς 88 ἴο Ὀθ9 οὐ ἀθας!γ τηοϑηὶ ἔοὸγ (89 88 π|0, ΒΟΥ͂ΘΓΔ] 
Εἶπιο8 (Υἱϊϊ. 1; χ. 12; χὶϊἹ. 1), ἰὰ 8 ΜΔΥ ἰδδὶ 
ΒὮΟΝΥΒ ἰμ6 Δ ΠΟΥ ἀπὰἀογοίοοά ὈΥ ἰὲ {86 Ὠονὶ]; 
Ὀαΐ {π}5 Ὀοοῖς, Ὀοΐῃ Δ ΘΡΟΟΥΥΡὮ ΑΙ ΘοΟΙροΒ (ἰοΏ, 
ΤΟΌΔΌΪ οὗ (Π9 δοοοῃά οθηιυ ΡΥ, (869 Εχουγδυβ 
Ι. ἴῃ ΤΥ οι. οἢ 8. Φυ46), οΔ δα ἃ ποιμίης ἰο 

(0 δίδου 6} 68 ΔΙΓΘΔαΥ οἰϊοά. ΤῸ ττιΐοτα 80 
ϑαορὶ [118 θΘ6280 Αἰ ον ΤΟΥῪ ἩΪΑΘΙΥ ἰη γοζαγὰ ἰο 
ἔμο οὐ͵εοῖ οὗ (9 χοαί ἴοΣ Ασϑσοὶ, βοῖ!θ σοῃϑί ἀθ᾽- 
ἐς κἰτα 88 ἃ βδογὶδοθ ἰῸ ΔρΡρθ886 ἰδ 671] Βρ᾿ τἰΐ, 
οἴδοΥ8 88 δοηΐ “(0 ἀοτῖίἀθ δηὰ ἐνὶ ρ ἢ οΥοΡ Εἷηι 
ἧπ δὶ8δ ογὰ ἀοιιΐπῖοη,᾽ δηὰ οἰδθγ8 89 δἰ πρὶν 
“4 βρηΐ ΔΎΓΑΥ ἰ0 Βἷπη 88 ἰο ὁη6 Ὀδηϊθηῃθα ἔγοτῃ 186 
Ῥ68] οὗ ζγδοϑ.᾽᾿ ((]δγκ.) 8.60 ἐπ ἀϊδϑογιβδίϊουβ, 
Διηοηρ Οἰμογβ, ὈΥ̓ βρϑῃοον δῃὰ ὁῃ9 ὈΥ Ηοηρβίθῃ- 
ὍοΥς ἰὰ ἷθ ρυρίέ απα (ἦε Βοοῖδ οὗ  σεει. 

Ι͂᾿ εἰιΐα χγοδὺ ναγίοιυ οὐἉ ἰηϊθγρσοίδιΐοη οὗὨ (89 
νοχὰ δηὰ οὔ {80 τιοδηΐηρ οὗ {Π6 γνἱίυ], γὸ 8.6 
ζα1τ}]} τοιιδηἀθα ἰοὸ ἐμο ἰοχὶ 186] τῦῖι (Π 6ου- 
Υἱοϊϊοη (πὶ ποίμίης ἰ8 οογίαϊῃ οχοορὶ τ μδὶ 18 
Ῥοβιιί νον βίδίθἃ ἰμοσο. Τμοβο ροϊηίβ δἱ Ἰϑδϑί, 
διὸ οἶθαν : (1) 186 ἔτγο βοδίβ ἰοζεῖδοῦ σοπαί ϊαΐθ 
056 δἷη, οἴδυίῃηςζ, γ6  ὅ; δηὰ 4]90 ἷἰῃ τϑρ. 10, (89 

αὐ ἴον Ασβϑζοὶ ἰβ ΘΧρυ6β8)}γ βαϊὰ ἰο ὃθ ργϑϑϑῃίθα 
δοίονν [06 ΠΟ ἴο σ28|:0 8δὲὸῈὸ δομθϑεμθηξ 

σεῖτὰ Βῖπα, ΟἿ 83.) δοοοτάϊηᾳ ἰο ἱνατί δο]9 
Ἴδαζο, ἀοηοίοα {ἢ 6 οὐἦοοί οὗ 86 οχρίδιϊοι ; “ἰο 
οχρίδίο ἱ{, ἑ, 6.) ἰο τπηδῖχθ 1ἐ (86 οὈ͵θοί οὗ οχρίδίϊοπ, 
ΟΥ τη8Κ0 οχρίδιίου πὶϊὰ ἱϊ.᾽᾽ Ἐ611.) Νονοτιδο- 
1968 ἃ αἰδβιϊποιΐοπ ἰ8 οὐβογυθὰ ἴῃ ἐμ ἰοχὶ ἰὼ ἰδ 
Ῥύγροθο οἴ (89 οχρὶαἰΐου οβϑοιθα ὉΥ θδοῖ} οὗ (89 
ξοαίβ. Τὴ Ὀϊοοά οὗὨ ἐπ9 οὔθ ὑμδὶ νῶβ β᾽ δίῃ ἷβ 
ϑοὰ ΟὨΪΥ [ὉΓ τηακίης διοπμοιηθηΐ [Ὁ (Π6 ΒΟΪΥ͂ 
Ῥίδοθβ, νϑγβ. 1δὅ--109; δἱΐοῃ {8 ὁ 18 ΘΧΡΓΘΩΒΙΥ͂ 
δεϊὰ, δῃἃ 88 6 δαῖδ σῃδᾶθ δι θη οὗ 
τραϊτίηκ αἰοηθιμθηῖ ἴῸΣ τ. 9 ΒΟΙ͂Υ ΡΪ806, 
εἰς. Τμο οχρίδιΐοη ἴον 8688 νδϑ ἐβδη βηϊβμοα, 
Δηα 828 γοὶ 0 οχρίδίϊοῃ δὰ Ὀθ6η τηδὰθ ἴῸΓ (19 
Βἷῃβ οὗ ἐμ ρϑορὶθ. Τθθη ζοϊίονθ, ΒΘ 588]} 
Ὁτίηκ τ89 ἰνο δοαῖ, δηὰ οἢ δὶ Βοδὰ 89 ἷρὰ- 
Ῥτίοδβι Ἰαγϑ ὑἐπ6 δ'ῃβ οὗ ἐμὸ Ῥθ0ρ]6 (0 Ὅ6 ὈΟΤΏΘ 
ΔΑΥ. Ἴμ6 ἱνοὸ χοδίβ ἰμοῃ οοηδβίϊαὐθ ὁπ6 5] 
οἴοτίης, θυ ομθ ἰβ υδοὰ ἰο εχρίὶδὺθ ἐμ ΒΟΪΥ͂ 
Ῥίδοοβ, ἐδ οἵβδρ ἴἰο ὈΘΑΥ ΔΨΑΥ (80 δ'π8 οὗ (9 
ῬΘΟρ]θ. (2) Τὴ ἔνο ζοδίβ ψοχ0 ποὺ οὔεγοά ἰο- 

κοί! ἴ5 (δ) σδογί δοΐαὶ δϑῆδο, Ὀυϊ ΟὨῪ οαμϑϑεῖ 
ίο εἰαπᾶ Ὀοΐοτο ἰδ Ποτὰ ἴον (86 Ῥᾷγροδο οὗ οδδέ- 
ἰὼᾳ ἰοίδ, τοῦ. 7; δίιουσαγὰδ (Π9 χοδὲ (0Υ δδοζἷ» 
βο6 νϑ ογεγοὰ (νον. 9) ὉΥ ἰπιδοῖ, δῃὰ ἐμὸ κοοὲ 
ἴοχΣ Ασδσοὶ (γϑοσ. 20) νὰϑ οὔεγεάὰ γ πἰπιβεῖζ, (8) 
ΤΒὸο ἰοἱ γδϑ σδϑί ὈΥ͂ τοῦ 88 (86 ΟΥ̓ οἰ δι ς Βὲρἢ- 
ρυίοδέ, δηὰ νὰ μι δίῃ ϊγ ἰηϊοπὰθὰ ἰὸ μῖδοθ ἐδ 
οδοΐοθ οὗἠἨ ἰμ9 κοϑὶβ οπιΐγοὶν ἐπ ἐδθ ἀβ οὗ 
(89 [ογὰ Ηἰτβοϊῖ. (4) ΤῈ} φῬτγεροαδίιΐοη πδοὰ 8 
ῬτοοΐθοΥ ἰμὸ δδίὴ9 ἴῃ χεχαγὰ ἰο Ὀοϊὰ ἰδ χοδίδ: 

Τὸν (Ὁ) ἰο αν, γὸγ Ασασεὶ; ἴῃ νον οὗ ἐμὲ 1ὲ 
6 ἱτῃ ροβδὶ ὉΪ9 ἰο παάδοτδίβηα Αξασοὶ 88 ἴῃ ΔΩ ἩΔῪ 
ἀεοβὶροδίϊης {86 ροδὶ ἰ(8ο]ζ, 8ο ἐμαΐ [86 πίε Σϑ" 
(διΐοι οὔ 6 υχχ, γαϊς. δηὰ Α. Υ. ἰβ υπί6}80}6 
88 ἃ Ἰοτνδὶ ἰγϑαπεϊδίΐοη, διιδουχὶ 88 ἃ ῬΡΔΥΔΡΌΏΓΣΩΔΟ, 
ἐλ ὙΘΥΥ Μ6]1 ΟΧΡΓ65868 {80 δΒ6Ώ806. ΟἹ ἐδ ΟἶδΕΡ 
μαηά, (μ1]8 ΟΥ̓ ΒΟ Τη60818 ἱπηρ᾽168, 885 80 οὗἶδι 
δεοιπιοᾶ, (δαὶ Ατὰζ6] τηυϑὲ ὍΘ 8 ῬΕΥΒΟΠΑ] Ὀοΐπρ. 
[ι πνου]ὰ Ὀ6 ρογίδοι Υ σοηϑοῃαηΐ ἰ0 {80 υβῶρθ οὗ 
Ιδησυεχο {μπδὺ ὁη9 κοδὲ βου] Ὀθ ΚΣ {16 [ΟΒΡ, 
δὰ ἰδ9 ΟΥὮΟΡ ΓὉΓ ΔΎ ΒΩ, ΟΥ ΡΪἾδοθ, Οὗ" “ δὉ- 
βίγδοιΐοι .᾽ ἴον (80 Κηϊίο, ἴον {π6 ἩΪΔΟΙΏΘΒΒ, Κ0 
λ9 Ὀοδυΐης Δ'ΝΔΥ οὗ βίη. (δ) Τὴὸ ψοτὰ ασωσοῖ 
ἦα ΘΙΒΟΝΘΓΘ πηϊηονῃ ἰ0 ἰμ6 δον ρίυγοβ, δηᾶ 
ἰδ γο 8 πὸ Βα ϊβίδοιογυ ουὐϊάϑθῃσοθ 'μδί, ὁχοθρέ 88 
ἱδκο ἔγοιιλ ἐμπὶβ Ῥδβϑαζο, ἰξ οὐ ἨΔ8 6 ποσὰ 
Κποόνῃ ἰο ΔΏΥ ἰδηχυαζο. (6) ΕἾμδΙν ἴς ἐδ ἰο 89 
ὍογηΘ ἰὼ τἱπὰ δαί {18 β ποὲ (0:8 ΟἿΪΥ 6886 ἰδ 
πὈϊσ τὸ Υἱοίΐηβ, ἐγοοιοὰ τὶν αἰ ογεηὶ γἰίθδὶ, 
οοηδιϊιαϊοὰ ἐοχοίμον 8 βίη ρὶο βίη οὔοσίης. ΤΠ 
δ81ὴ90 ἐμπίης οοουττοῦ ἴῃ (μ6 ἔνο Ὀϊχὰδ οὗἩ (80 πὶ 
οἴονίης οὗ ἐπ ῬΟΟΡ (Υ. 7--10), οὗ νῃϊσῆ ο56 
88 ἰγοδίϑαά δοοοτάϊηρς ἰο ἰδ6 εἰ] οἵ (86 δἷπ 
οδενίης, δηθὰ (06 ΟΥΟΓ ἀσοογάϊηρ [0 (μδὶ οὗ (9 
Ὀυτηὶ οὔἴονίηᾳ, γοί Ὀοία ἰοχοίμ ον οοαδβιϊαἰοὰ (89 
βίη οὔοσίηζ. ΑἸΟΙΒΟΥ ΔΗΔΊΟΘΥ 18 ἴῃ (δ9 ὑπὸ Ὀϊτὰ5 
ἴον ἴ9 Ῥυγὶ δοδίιΐοῃ οὔ Γδο ἸΙΘργουΒ ἤδη ΟΓ ΒΟΏΒΘ, 
086 [κἰ}1]οὰ, 86 ΟΥΒΟΡ 86 ἴχθοϑ. Τ 089 88ὲ, Βοτγ- 
ΟΥ̓́ΟΡ, ἯΘΓΟ οί ἃ Βδογὶδοθ. 

Ιη νἱοῦν οὗ ἴμ680 ἔδοίϑ ὙΔΥ ΤΩΔΥ ἴἑ ποῖ ὯΘ ΒῈ- 
Ῥοδβοὰ (δαὶ ἱμὸ τοσζὰ Ασβζοὶ 'Μγἃ8 δοιῃ ον δὶ γα τ9 
δηὰ ἱπάοιογιηϊπαίθ ἰπ ἰδ βἰωϊβοαϊίΐου ἴὸ ἐδ 
δηοΐοηί [ϑγδοὶ 68 ἐμ ΙΒ6 γ68, 7081 8 Πιεαερέον 
8 ἰο {μ9 Οδγίδιϊδῃ ἢ 80 ἴδ᾽ ἃ8 ΟΌΓ βία] οοι ἀϊ- 
ἐἴοῃ ἰ8 οοποϑρῃθα, ποίη δδπ ὮΘ ΡΙΑΙΠΟΥ ΟΥ̓ ἸΔΟΤΘ 
Υἱ18}}γ ἱπιρογτίδηι; Ὀαὺ ψ θη ἰδθ αυθδίζοη ἷ8 
δοικοά, “« Τὸ πβοῖὰ ἰδ ἐπ ΐ8 σϑἀοιηρίϊου Ραἱα ἴ᾽ ὯΟ 
οογίδίη δηὰ βαί ϑίδοιοΥῦ ΔΏΒΥΘΣ 88 Ὀ6ΘΏ, ΟΥ Ο8 ἢ 
Ὅο κἴγσγθῃ. Μδϑγἷξ ποὺ αν ὈὍθθη ἷπ 186 δϑιὴθ 
ἭΑΥ͂ Ὑἰι (8 πογὰ ἰοὸ ἐμὸ 1βγδοὶἰοβῖ Τμδὲ 
(μεὶνρ δίῃβ ἯθγΘ ὈΟΓΏΘ ΔΎΔΥ 88 τηοϑί οἰ ΘΔΙΕΪΥ 
ἰδμαῶί; Ὀυΐ Ἰοοϊκίπς ὉΡΟοΩ {8680 δἰη8 85 σοπογθῖθ 
ΓΟΔΙἢἰ68, (89 αυοϑιϊο τΐϊχαΐ δτῖϑθ, “ ὝΒΙΒΟΣ 
Ὅ6ΥΘ ὑπ 0 Ὁ σαγγίοα ἢ ΤΠΘ6 ΔΏΘΒΨΟΙ 8 'π (80 ἤτβὲ 
ὈΪδοο ἰο 16 πὶ]άθτη 688, “ 10 (Π0 Ρ͵δοθ οὗ Ὀδαϊθἢ- 
τηϑηὲ ἔγοιι αοὰ :᾽᾽ δηὰ ἔμοθὰ ἔσσῃ ἰο ΑΖ8:6]. 
[ι γδϑ ποὺ πϑοοββαυΥ ἰμδὺ ἰμ9 ποτὰ βου ὃ6 
οἰΘαΣῚ ππἀογβίοοά ; ἴῃ ἔδοί ἐ89 προγὸ ταζὺθ 118 
τοθδηΐης, (Π6 Ἰῆογο ρογΐοοι ἰῃ 9 βυπθοϊΐίβῃ. ΤΒ6 
ἰγρίοδὶ βγϑίοια δοου]ὰ ποὶ ὀχρὶ δίῃ ΤΌσι μου. ΤδΒ6 
τηβὶῃ Ροΐηὶ ἰθ νγν6}} Ὀγουχὶ ουὐ ἴῃ (86 ὑγδῃ δι δίϊοηδ 
οὔ. ΟυΧΧ., ἐπ6 γυὶς. δπὰ {80 Α.Υ͂., ΑἴΟΥ ΘΥΟΥΥ͂ 
οἶμον ρῥϑτὶ οὗ ἰι9 δἰοηθιμθηῃξς ἴον ἰἶ6 ΠΟΥ Ρδοθῦ 
δὰ Ὀθοη οοπιρ]οίοα (γον. 20) ἐμὶ8 σοδὺ νὸϑ δᾧἢ- 
Ροϊπίοα 790 9 ΒΥ} 0110 Ὀθατίπα ΘΎΔΥ οὗ (86 
δἰἢ8 οὗ 86 Ῥθορὶθ, ἄτγβι ἰπῖο ἴῃ 6 Ἡϊ] Δ ΘΓΏΘΒΒ, 8, 
τὶὰθ, ἰπἀοδηϊίο οἶδοο, δη (μοι τί οΓ ἰ0 Αξῶσοὶ, 
ἃ νἱάο, ἰπάοδηΐίο νογὰ., ΑἿΤῚ ἐμ18 τ ΡΥ οτρμδις- 
081} Βγιρθοϊσθὰ 0 {89 ᾿ΘΟΡ]9 (6 ὉΐοΣ ΣΘΙΒΟΥ͂ΔΙ 
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οΥ̓͂ ἰ89 Ὀυτάθσθῃ οὗ ἐποῖΡ δἷηδ, νι ουὶ δἰἰοπιρίς 
ἴης ἰο ἀοθπθ ρῥρυϑοίβοὶν ψμδὲ Ὀοοϑδίηο οὗὨ {8Β6τ. 
ὯΠ9 ΟἿΪΥ ἄδληχοῦ ἰδδὶ οουϊὰ δ Βυρροθοά οἵ 
εἷτοῖαν γαζυθῃθ98 Θηἰοροὰ ἰοΐο ἐπ06 Νὸνν Τοβίδ- 
τλθῃὶ δοοουῦαί οὗἩ ἐδ9 χτοαοὶ βδουῦῖ ο9 701 515.9, (0 βοΐ 
δὶ γχοϑὶ [ἢ 6 θη 688 ἰΠΘΟΡΙ68 ἩΒΪσἢ δἱπὶ ἴῃ ναΐῃ 
δί Ἴχρί διαἰηρ ἰδ πιοάμα ορογαπαϊ οὗ ἰδ 6 Ὠϊνΐηθ 
δίοποιιοηί---οχοορὶ ἱμδὶ τ θδίονον ὑμδὶ ἴοι δα 
Ὀαθη, ἰοδγηϊῃῷ δὰ 80} }7} που]ϊὰ δατθ Ὀθθῃ 
ΒΟΡΟΙοβοῖν ἀογοϊοὰ [0 δϑοοσίδϊῃ ἰἰ8 τηϑϑεΐηρ, 
δε "δ Διγοδὰγ Ὀθοη ἰδ οδ80 ΜΙΝ ΑΞ8216]. 
-- Εἕ  α. 

“ΦΑΠΟΡ ὑδ0 δἰοηΐηρς βδοτὶδσο νδα δοτηρϊοίοα ἴῃ 
189 νΑΥ ἀοβογί δά, Αδύοῃ πυδὶ ῬΡΘΡΘΙΘ ἴο ΡΓ6- 
βοΐ ἰμ8ὸ Ὀυτηί οἴἶοτγίηρ. [τ 8 ΨΟΥΥ͂ δἰ κηϊβοβηί 
ἐμοὶ δὸ δὰ ἰο ἴδῪ δοὶὰθ ἴῃ (89 δουγὶ (ἴθ ᾿μ6 ἢ 
ξεοτιιθηίϑ, (Π6 ζασπιθαίδ οὗ οχρίδίϊου, δηὰ Ὀδίῃ9 
κἷ8 Βοβὴ πὶ πδίοσ, δηὰ ἐΐϑα ΟὨΪΥ͂, ἰὰ δ͵8 ον ἢ 
ΒΙ Ὦ-ὈΥΐοδι]γ γοῦθ8, Ῥγοδϑηΐ 18 Ὀυτγηί οἴοτνίης 
δηὰ ιμδὲ οὗ (6 Ῥ6ορ]6, α Σϑδὴὶ ἴου δἰ ταδοὶ , δα 8, 
Σϑὰ ἴον ἰῃ6 Ῥοορίθ. Μογϑουθρ, Ἡδθη ἰΐ ἰδ ϑβϑαϊά, 
8ο 8}}8}} ὈοΟ(Ὰ τλαῖςζο δ δἱομοσαθηϊ ἴοσ μὲωι- 
8011, Δῃηαᾶ ἴον ἴῃ 9 ΡΘΟΡΪθΘ (τον. 24), ἐξ 8 δὲ ᾽- 
(Δ 1} ᾿πιρ]1]οὰ ἴῃ (Π6 οχργοβδίοη ἱπαὺ ὑπ9 ἐγρὶ- 
68] Ὀυγηΐ οἴονίης βἰκηΐβοά ΟὨἿΪΥ 8 ἐγρίοδὶ 7πέεγιπε 
ἴον (Ὸ γθ8] Βυγηὶ οδοντίης (Βοιι. χὶϊ. 1), Ῥτο- 
γἱ ἀοὰ (ἢ6 ὀχργεβϑίου ἰβ ποῖ (0 Ὀ0 δοῃδί ἀογϑὰ 8ἃ8 8 
ὅπ] γοϑοδρὶἰυ]αϊΐοη. 16 δοπίγαδὶ Ὀοίνοθῃ (ἢ 6 
8ο-ποοὺ ψθΐο ἢ δὰ 665 δ᾽ δὶ 88 ἃ βίη οἴδσίῃᾳ ἰὸ 
Φοδόνδε, δηὰ ἰθ κχοαὶ οὗ ἰδ6 Αξδσοὶ ἱβ 1580 6χ"- 
Ῥτοβδοὰ ἴῃ (μἷ8: ἰπδαὶ ἰδ 9 ζαὶ οὗἩ 89 ἤτϑί δϑῖηθ 
ὍΡΟΙ ἰδθ Δ](Υ τὶ ἐπ Ὀυγηὶ οἴὔονϊηρ, τ }}}}9 
ΘΥΘῸ 86 τὴ8 ὙΠ50 ἀγόῦθ διὟΔΥ ἰδ9 ΑΣδΖοὶ ροδί 
Βδᾶ ἰο ὑπάογρο 8 ᾿υαδἰγδιΐϊοη.᾿᾿ [Αδγοῃ᾿ 8 Ὀδἰμίην 
ἰταδο] (τοῦ. 24) βοθπὶδ 4180 ἴὸ ὮὈθ δοπῃθροϊοὰ 
τὶν ἷ8 Βανίης Βυιη 0} 168}}}7 Ἰαϊὰ ἐδὸ δἷωβ οὗ 
186 Ῥδορὶθ ὕροῦ ἰδβο μβοδὰ οὗ (0 ροδϑ. Τδθ 
Β8116 ᾿υδίγα 05} ὙγὋδ δἷβὸ σοαυΐϊτοὰ οὗ εἷπι ψῖῸ 
Ὀυαγοΐ {Π6 β68 οὔ (πὸ οἱμὸρ ργοδί δηὰ οὗ 
6 Ὀθ]Π]οοῖς Ἡιτμοῦς (9 σδρ (Υ6Γ. 28), δὲ 18 
ποιϊσοὰ ὮΥ δορο Ὀοΐον. Τὸ οὐ͵οοῖ οὗ [8):680 
Σοαυϊτοιηθηίθ 8 ΟΥἸἀΘηΣΥ (0 ΟΧΡΓΘΒΒ ὉΥ ΘΥΘΓΡΥ͂ 

Ῥοββὶ ὉΪ9 βυιβθοϊἑατὰ ἰμ9 ἀοδ)᾽ ̓ ς πδίυγο οΥ βίη. 
Ιὰ τόν. 27 (μὸ ποτὰ [95 Ῥατγπίηρ ἰ8 Β), σ βίοι 
86 ποίοἀἁ πηον ἷγ. 12, 18 θυοῦ υδοὰ οὔ Βδον βοῖδὶ 
Ὀυτηΐης.--Ε. 67 “Τ8ο δἷη οδοτγίηρ ἰηάἀοοΐά, 
ἐμο ὈυΪοοΚ δὰ ἰδ σοαὶ, ἱπ ἐπ οὶν Τί 6 οὗ 
βίη, 868} δη ἃ ὈΟΏ68, ογο ϑαρτὶϑὰ τἰϊμουῖϊ [89 
ΦΔΏΡ, δηὰ ἴβογὸ Ὀυγηθὰ; 88 τΔΒ [0 ὯΘ ἀοηὴ9 νῖι 
ἐδ δῖα οἴονίηζαε οΥὗΘὨ ἐπ δἰ χῃ-ργίοδί δηὰ οὗἁὨ ἰἢ6 
οουρστοραίίοη δοοοσάϊηρ ἰοὸ οἷν. ἱν, 1-21, δα ἵἴ 
{π689 ρί6668 ογθ σοηῃϑίἀονοὰ 84. Ολεγέπι. [ΤἘῈ9 
Ἰδν τοαυϊγοα (Πμδὺ (Π6 68}} οὗ 4}1 βίῃ οἴϑυϊ 8 
Ἡ Ὦ086 Ὀ]οοα τὋδβ Ὀγουραϊ τὶλυΐη (80 ΒαὨΟΙΌΔΓΥ, 
βου] Ὅο Ὀυτηθὰ πίιίουΐ (ἢ 6 σαρ. 38.609 Οἢ ΣΧ. 
18.--Ρ. 6.] “Βαϊ ἐξ 88 δουρί ἰμί8 τηθϑη- 
ἴηχ: ἰμδὶ {1689 ρΐθ608 Μ6ΥΘ6 Ὦθγθ ὨθυΐϊΓΑΙΣοὰ 
δηά τοιιονοὰ ἱϊὰ 8 ὈΘΟΟΙΏΪΏβ ΓΟΥΘΡΘΏΘΘ [ῸΣ 
ἐμοὶτ δἰχηϊβοαίΐου. Οἡ δβοοουπί οὗἁ ἐἰμΐ8 ἐϊιροῦ- 
δὶ ἰάθα, ἐμὸ 18}1ὸν οὔ (18 ψοσὶς 88 4180 βυὺ- 
θοιοά το ὁ Ἰἰυδέγαιϊΐοι, τον, 28." 

“18 ἃ ΒΌΡΡΙοτη δπέ, ῬΘΥΓΥ ἃ τοροιϊιΐοη, ᾿ὑ 18 πον 
δαϊὰ, (δί (6 οἰ Ἰάτοη οὐ [ΒΓ] β; δὶ] οὐ {18 
ΔΔΥ Δϑὶὶοί ὑπο οῖν 801}}8; ἐμδί ἐἢ18 ἴδ δ8}} Ὀ0 δὴ 
νου δϑίίϊης ἰὰν ; ἰηὴ6 ἀΔΑΥ ὁ χγοαὺ βαθθδι ἢ οἢ 
τι ΐϊο ἢ 4}} τουὶς 584}} Ὀ6 δἰορροᾶ; ἐμαὶ ἰὰ 588 4]}} 
ὯΘ [8τ86}᾽8 διἰοποιηθηΐ ἤγοτῃ δῖ ἐμ οῖν δ δ ]0 ἢ 
(80 δἰ χα -᾿σὶοϑὶ βου ὰ ἐχθουίο, δηὰ ἰμαὺ 0006 ἃ 

γοδρ. [{ δῖβδο σοιηδίπϑ ποῖ ππποίϊοοᾶ (δαὶ (9 
οΡάΐδ;ο9 ἰπ τοζασζά ἰο 8}8 γγῶβ οὐβοσυϑὰ δοἱ ἱπδὲ 
1:9. 

“Ὸ (89 Ἰἰογαίυτϑ, δοο Κοὶϊ, ἡ. 118, 14,᾽" δίο. 
ΤΎΔΏδ. Ρηκο 898. 866 4130 (ἰ16ὸ δυϊ μον 68 ἰπ 
ταἶ τ᾽ 6 ἰδ. οί. αὐτὶ. Αἰοπεπιεηί, αν οὗ, διὰ 

ἴῃ ΤΔΘν, ατί. Ῥεγοδλπωησείαρ.---, Ο.] 

γόον. 29. Τὰ τ[86 αδουϑῃῖῃ στο! τ οἵ (ἢ 
οσοϊ δἰ δϑιϊοδὶ γϑαν, τ ἱοῖι δοοοταϊηρ ἴ90 Φοδορμι8 
(1. 8, ὃ 8), νγᾶ8 {80 ὅγϑι οὗ (86 οἷν! γοᾶγ, ΤῈῸ 
οἷά ΗΘΌΓΘΥΥ ὩΔΠῚΘ Γ0 (ἷ8 τηοηϊ ἃ τγὰ9 δι λαηίηι, 
{86 Ῥοβί-σδρΟ γ᾿ πδῖὴθ 7ιεγί. Οἡ (μ6 γβὶ ἀδῪ 
οὗ (815 πιο γὁ8 δρροϊηπιοα {πὸ Ε'δηβί οὗ Τγυ- 
Ροἰβ (χχίϊϊ. 24), οοϊθγαιθὰ α5 8 βοαι ἢ δηὰ ὮΥ͂ 
“48 ΒΟΙΥ σοῃγοσαίίΐοη ; οὐ ἰδ ἰθηί ἢ παβ ἐπ 9 
τοδὶ θδῪ οὗ Αἰοποιηρηί, Ῥτονϊ θὰ 70} ἰπ {πὶ 
ΟὨΔΡΙΟΥΡ, δηὰ δζαΐῃ τηθηϊοηοα χχίϊὶ. 26-82 , δηάᾷ 
οὐ [86 ἤδιηοθηί ἀΔΥ Ὀοσδη ὑμ6 ἔθδϑὶ οὗ ἰΔὈΘΓηΔ- 
οἷ95, ἰδδίίηρς ἴὸὼΣ. ἃ πνϑοὶς (χχὶϊ. 88-.43). ΤῈθ 
ἀορογίμθηί τοαυϊτοα οὗ ἐμθ ρϑορὶϑ οὐ ἰμ6 ὈδΥ͂ 
οὔ Αἰοποιπδηὶ ἱβ θοῦ (Ὁ οχργοδϑϑὰ ἴῃ οἷ. 
χχὶϊ!, Ηδοτγο 1 ἰ8 βί πυρὶ ἀοβουϊ θὰ 89 8 ἀδὺ ἰπ 
σι ]σἢ γ8 888}} Δ.Ποῖ ΤΟῸΣ δου] 8, ἐ. 6. ἀονοὶθ 
ΣΟΌΡΒΟΪνοΒ 0 ρθῃϊίθηοθ δηά δυτ αἰΐοη. ΤὨΐ8 
πουἹὰ οὗ οουγδβα ἱποϊυὰο ζδϑιΐηρ ; Ὀυὺ ἐπο ἀΪ8- 

εἰποίδνο νογὰ ἴοῦ ζδδιΐης, ὈΥ οὐ ΟἿΣ, δὸ ϑοϊι- 
τῇ Ιου αγάβ, ἀἄοθα ποὶ οσοῦν ἴῃ ἰδ Ῥοηΐδ- 
ἰοοἢ οΥ Φοϑῆυδ, [ὑ νγ8β γέμον ὑγουϊ θὰ παΐ 
(86 Ῥ6Ορῖ6 διουϊὰ ἄο πὸ νγχοσὶς αἱ 411, ποί 
ΤΑΘΤΟΙΥ ΠΟ ΒΟΡΥ}]9 ΤΟΥ, 8ὃ8 88 ὑγουϊ δὰ 70. οἢ 
υδυΐουδ ΟΡ ΟΟΟΘΒ' 08, Ὀθπὶ ΔΌΒΟΪ 6177 Ὧ0 τγΟΡΚ. 
Απηᾷ ἰμΐ8 ογάβη 96 ναϑ οχίθῃαοά ἰο {μ6 δίσχϑ;- 
Κος ἰ8εδῖ βοϊουσηθῖβ δισοηρ γοὰ. ατγίοιϑ 
Ιδνσβ ογ0 τδὰθ ΟὈἸ ΔΙΟΥΥ͂ ΡΟ ἴ86 ΒΓ ΘΓ, 
88 86 ΟΌΒΕΣΥ͂ΔΠΟΘ οὗὨ (πθ ουγι ἢ σοτατμδηἀτηθῃί, 
ΕΣ. χσχσ. 10; ἐπ δοϑιϊηθηοθ ἔγοιῃ Ὀϊοοὰ, [(6Υ.Ψ 
χυϊΐ, 10; οογίδίἢ ἴανγβ οὔ βοχυδὶ ραν ἐγ. χυὶ!. 26 
(86 ἰὰνν δχαϊηδὶ αἰ νίης οἵ οὔθ᾽ Β βεοϑοὰ ἴο Μοϊϑοϊ, 
Χχ. 2; δῃὰ δχαϊηδί ὈΪΘΒΡΌΘΙΩΥ, χχὶν. 16, ΤΊ060 
ὝΘΓΘ 811 δ Β0 Θ5βθηι.α] ἰο ("6 ἩΘΌΓΟΥ ἰπ606- 
ΥΔΟΥ͂ ἰμαῦ ΘΥΘΤῪ 009 ὙὮΟ οδῇγ6 ὙΠ {ἢ 6 ΒΡΉ 6 ΓΘ 
οὗ ἐμεοῖνρ οχογοΐδβθ τῶδΒ ὑουπὰ ἰο σοβϑρϑοὺ ἔθ ῖ. 
ΤΉΘΥ ΔΡΡῚΥ ἰο ΕΥ̓́ΟΡΥ͂ ΟὯΘ δΒιαΥηρ ΓῸΓ ΠΟΥΘΥ͂ΟΡ 
Ἰομᾳ οὗ βδοσχέ 8. (πὸ τὶ ΐπ {π6 Ὀοαῃ 8 οὔ [θγϑοὶ, 
δηά ἐξ ἷδ ἃ πιϊδίακο ἰο χοϑίσὶου ἱμβοτὰ ((]47}.) ἰοὸ 
ἰμοθθὸ οὗὁἨ οἶδ τδοθβ ῬΘΥΙΏΘΠΘΏΥ ἀοιϊοἰϊοὰ 
διηοης {1|ὁὲ ἴϑγδοὶ 68, 88 Ὑ] δὖ οὔδθ ΔΡΡῬΘδΡ 
ἔγοτῃ 8 οοπβὶ ἀογαιΐου οὗὨ (89 οὨδγδοίυν οὐὕἤ βουϑγαὶ 

οὔ (μ689 Ἰανγα. κτ. 84. Εἴο ἀϊᾶ δα 19 ζΖΟΒΝὮ 
οοιπεδη ὅϑἃ Μίοδοβϑ, ἱ. ὁ. ἰῃ δηπουποίηᾷ [ἢ9 
αν. ῬΟΡΒΒΡΒ 8180 ὑῃ 6 ΟΧΡΥΘΒΒΊΟἢ ΓΔΥ ἱποϊυθ 
ὑπ ΟΌδουυδσο οὗ ὑδὸ ἀΔΥ πῆθη ἐπο ἐΐπι6 δὴ θ 
γτουπὰ ποσὰ οουϊὰ ΟἿΪ δυὸ Ὀθο δβουθγαϊ 
τηορΐθ8 Ἰδίοσ, {Π6 [δυδο 685 δανίηρς δοραγίοὰ 
ἤγοτα Μουπὶ ϑὲπαϊ οἡ ὑπὸ ἱπϑηίῖοι ἀδΥ οὗ ἐδ9 
βοσοῃα τοηἢ (Νά. χ. 11), π 116 8}} [06 Ἰεᾳὶ8- 
Ἰαϊίου ἴῃ ον εἰοαθ ψὰϑ σίνοη ἀυτὶπρα ἰμοῖν 80- 
ὁοῦγη ἴδοχο (0}. χχνὶ. 46; χχυϊὶ. 84).---Ε, 6.] 

ῬΟΟΙΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ, 

Ι. Το ταὶἹ δυϊ ίης οαὐ ἐπὸ ΗΟΪΥ οΥ̓͂ Ποἷ᾽ο8 
βοὺ ὕοσί, ἴῃ βρϑακίηρ βυεδοὶ, (ἢ 9 ὈὉΏΔΡΡΓΟΔΟΝ8-" 
ὈΪΘ 988 δηἃ ΠΟΘ ΌΪΘη688 οὔὕὁἨ Θοὰ. ἔνϑη (9 
δἰ χΒ Ῥυίοθί, οϑηϊοσίης ὁπ00 ἴῃ (19 γοδῦ, τοῦδί 
ΟὈΒΟΏΡΟ δὲβ γἱονγ ἴῃ 116 ὙΘΙΥ οἱουὰ οὗὨ ἱῃσΘη80 
ὙΠῸ πο 6 ΔΡΡσγοδομβοὰ, 89, βδιϑ ἰγ ἢ 
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ὟΤΔΒ ἸΩ0ΓῸ ΤΟΟΘΌΪ ἱδυρδὶ ἴῃ (89 Δντυδηροιαθηίβ οὗ 
9 Βοδίβοη ἰ6 68, Δῃ ἃ ὙΔ5 δοὶ ἔογί ἴῃ ἐδ9 
Βροσυ δίιϊοηθ οὗ δβοδίβοη Ῥδἱ]οβορῦγ. [Ι͂α ἰδ 
ον ἰδ βοτὶ ρίαυτο ἰὺ 18 ἀδοϊαγοὰ τὶ ἢ (8 9 υἱτηοϑὲ 
ΦΙῚΡ 8515 δῃηὰ οἸΘΑΓΏ0858. [Ι͂ἢ ὑἰ89 Νοὸνν Τοδβίδιηθηὶ 
ἰοο, ἨΔ Δ΄Θ ἰδιρ᾽ξλ ἐμαὶ Ηθ οδὴ ὃ χουθδϊϑὰ (0 
ΤΩΏΔῸ ΟἿΪΥ ὉΥ Ηἰἴτὰ Ὑᾶδο ἷἰ8 Ὀοίῃ αοἃ δΔηὰ τηδῃ. 
ΤΌσ (89 Ἰαἰοδί σοποϊυϑῖου οὗ ταοάθτῃ ΡΒ ἰἸΟΒΟΡὮΥ, 
ἐδδὶ Ὀοδϊπά 41} (δὲ σδὰ Ὀ6 ἀϊδοογογοὰ οὗὨ πδίυγϑ 
ἐμοῦ 18 δὴ “Ὁ ΚΌΟΔΌΪΟ,᾽" 8 “ῬΟΥΟΡ ἰηδοτυίδ- 
810 ἰο ἐμ Βαταδῃ ᾿η(61]6ο 1" ἴδ ἰδυρσῶϊ ἴῃ δοτὶρ- 
ἴσγο ἕγοια Ὀοκίπηϊης ἰο οπἃ. Ἐγνθη Ὑδ6ῃ (ἢ6 
γαὶ νδβ γοῃΐ δϑυηδοῦ δὶ ἰδ ονυοϊῆ χίου οὗἉ Οἰνὶδβί, 
δὰ ἃ ΠΟῪ δηὰ ᾿ἰνϊς ΜΔΥ ῬἯΠλΠῸ οοηῃϑοοταιοα [Ὁ 
τ ἰηΐο (Π6 ΒΟΙΥ͂ οΥ̓͂ ΒοΙΪ68, ὁ ὈθοδλΘ ἃ ὙΔΥ͂ ἴ0 
[δο Κυονϊοῦξο δὰ δρρροβοῃηδίου οὗ αοὰ σαί ον 
γδοι δ} δηὰ δρὶ γι υ8}} ἰμθδα ἱπἰο]] οί 41}γ. 
9 δηΐϊϊο δηὰ ἰμο [πδηϊΐ9 οδῃ πιοοί ΟὨΪΥ ἴῃ Ηΐη 

ὙΟ 18 Ὀοὶἢ. 
ΠΠ.- Τὰς πἰ χα -ρ τοδί τ τδιηϑά ἰο ϑαίον πὶ δῖα 

186 γδὶ] ΟἿ ἰῃ 6 ὙΔΥῪ δηὰ δἱ ἰῃ9 ἰΐπη8 Ῥγο- 
Βοτὶ υοα, 16Θ6᾽ 86 ἅἄϊθ. ΗἹδ οἴδοϊαὶ δη ἃ δυγιθοὶο 
Βοϊϊ 688 ἀϊὰ ποῖ τοδῖκο ἷπι ῬΘΥβΟΏ ΔΙ ΪΥ ΒΟΪΥ͂, 80 
ἐπδὶ ο οουϊὰ Ὀδθδν ἰο Θ᾽ 848 86 ρῥἰϑαβοὰ ἐἰδ9 
Ῥγϑδοηοθ οὗὨ ἰδο Βοὶγ αοἂ, πὶ οὨἿΥ οογονοὰ δὲ 
οἸδοῖαὶ βοσυῖοθ Τμῖβ ἨᾺΒ ποὺ ργουθῃηίοθι Οὗ Σ6ῃ- 
ἀετοὰ υπδυαὶ ἶης ΌΥ 58 ΟὟ ῬΘΥΒΟΠΔ] συ ποτ ὶ- 
Ὧ6088. 8.0 Βοῖο ἰ5 ἰδυροῦ ἰδ 9 ατοδὶ ρῥγίποῖρὶο (μδὲ 
“9 πηνγοῦ βίη 688 Οὗ Τα ἰΒί6γ5 δἰ ΠἀΟΥΒ ποὺ (89 
οὔοοὶ οὗἩ (6 δδογδιηθηίϑ." ὑμαῦ ἰδ 9 1806 οὗ 
αοἀ δοοοιαρδηΐοβ ἰμ9 δοὶδ οὕ ἐοϑθ οι δ δ68 
δρροϊηϊοά ἴῃ ἐπδὲ πο Ηθ 885 κἴνϑῃ ἐμϑῖὶ ἰο 
ἀο, δἰ. βουσὶ ἐδ 18 ἐγοδδυσο ὃὉ9 ῥἰδοθὰ “ἰὴ δου 68 
γοδβοὶ δ. 
Π- Τὴ ἀτεδβ5 οὔ Ααγοῦ τ θῃ Β9 μϑϑβεὰ νὶ τ ἴη 

ἐδ γδὶ] νγδϑ ουϊ θη ῦ δἰχηϊβοδοί. Οταϊμδυγ, 
ὙΠῸ ἢθ ταϊηἰδίοτο 88 δἰκ-ρτὶοδὶ δηὰ ἱπ (ἢ 9 
ῬγθδθΏΟ9 οὗ ἔΠ9 ῬΘΟΡΪ6, 8 Τοῦθ8 ψοτθ οὗ [89 
Ὀϊτλοϑὶ πρ᾽ϑπάοτν, δυο σίης ἰδ δἰχ οὔἶοθ 88 
ἐδ ἐγρίοδ)] τοοάϊδίον Ὀοίτοου αοἃ δηὰ ἐμ δοῦ- 
τοραιίοη; Ὀυΐ ΠΟΥ ἱπ 189 δἰρῃθδὲ δοὲ οὗ ἰμδὲ 
τηοαϊαἰίοη, το δίομο Ὀοίοτο οὐ, 686 δ8΄Ὸ ἰο 
Ὧο Ἰαϊὰ δϑὶἄο, δηὰ {89 τλοΐθ ῬυΓΡοΒδΟ οὗἉ (6 ἀγ688 
ἷδ ἰο γι Ὀο] 1:6 ἰδὲ ρογίοοί ρυτγὶγ πὶϊὰ πὶ οἷ 
ΟἿΪΥ ΒΘ ΤΩὨΛΥ͂ ΘοΐοΡ (ῃ}6 Ῥγοδθη06 οὗ ἐδ 6 ἐτῃπιθ- 
ἀϊαὶθ ἀπο] πρ- ΡΙδοο οὗἩ αοά,. 

ΙΝ. 1ῃ Αδιοπ᾽ 8 ὅγεί οδοτίηφ οὔ δ δία οὔονγίης 
ἴον Ηἰτυϑο] 18 ΥΟΥῪ δ ΓΟ ΔΙΥ δβοὶ ἤογί ἃ (Π9 ἱπηρ6Ὁ- 
οοιΐου οὗ ἐλ [ον ἶοα] ἰ'τ. ΤὴθΘ ΟὯ6 οὐ ὙὮΟΒΘ 
τηοἀίδείοι (ἢ 6 Ῥϑορὶθ τοῦϑδὶ ἀδρθηὰ (0 ζογχὶγϑ- 
688 τουδὶ γοὶ ὅγϑιὶ τδῖζο Ῥτορὶἰἰαϊΐϊο ΓῸΓ ἢ} .-» 
βοῖῖ. Απὰ ἰη {πο Ῥγουΐβίοῃ ἴον {89 δ 8] Σ Ρ06- 
ἐἰοῃ οὗ (μῖ8 ἄλγ, 18 ἰῃδβυ πο  ΘΠΟΥ͂ ἰ6 Δρρασζοοί, 
800 Ἠοῦ. χ. 1-3. Ηοτο ἰμοὴ δραΐπ, 88 80 6οῦ- 
δίδηῖγ ἰῃ ΘΥΘΡῪ Ῥατγὶ οὗὨ 1.8 Ῥσχουϊδίουβ, (9 ἸδΔῪ 
οἴ δδογῇοϑ ργοοὶ δἰ π)8 ἰ{86]7 δ8 Ὀυΐὶ δ ὑθι ρΟΥΔ ΤΥ 
ἰοδιϊιςαἰΐο ἀπ ἐμαὶ ὙΔΙΟΒ ἰδ ρογίοοι δου] 
ΘΟΙΏ6. 

Υ. ΒΥ ἴδο μοαὶ [Ὁ Ασδσοὶ δραδΐῃ, [8:6 88 1η0 
(ἷης ἰΒ ἰδυχῆϊ. “1ι 8 ποὶ Ῥοδβί ὉΪο ὑἐμδὲ (89 
Ὀ]οοὰ οὗ Ὀ0}16 δηὰ οὗ φοαίδ δουϊὰ ἐδῖθ ΔΎΓΑΥ 
δἷηβ᾽" (Η6Ὁ. χ. 4); ἐποτείοῦο διύοσ 8]1} βυπιθο 1188 
μδὰ Ὀ66 οχμϑιιϑίοα ἰπ ἰμΠ9 δβδογὶ ῆοο οὐ 018 δηὰ 
οἴ κοαίβ, {86 5'ῃ5 πογὸ γοῖ Ἰδϊὰ ρου ἰδο μοδὰ 
οὗ (86 χοδὶ ἔον Ασασοὶ, δηὰ δοηὲ Δι ἾΤΔΥ ἰπίο ἐδ9 
Ἡἱ]οτηθ58. Το δἷηβ ἰδ 8 Βοηὶ ΔΎΥΔΥ δῖο οί ἰοὸ 
Ὅο Ἰοοϊκοὰ ρου δὲ ἀἰβδγοπὶ βἷπθ ἤγοτι (086 [ὉΥ 
ὙΓὨϊοἢ Ῥτορὶ ἰδίου νὰ οἴογοί, ποῦ 85 ἃ σοϑί ἀπ 
οὗ ἰο80 υπδιοηϑα ἤου: ὕυὲ 85 8:6 8810 δ'8, 88 
811 (.ι1ὸ βἰπδ οὗ ὑῃ9 οἰ ]άγθη οὗὨ [8.80] (Υοσ. 21). 

Αἰοποπιοηΐβ δὰ Ὀθ6θῈ τηδθ [Ὁ ἐπ 6β6 ἰπτουρἢ - 
οὐὖἱλλ 9 γοὸδῦὴ; 8 ἤατί Ὁ δηὰ εἰ ρον δίοποπιοη 
βαά δὲ (μΐ8 τιοηθξ Ὀθθη τηδάθ:; δαὶ ἐμαὶ 411 
{986 Ἤ6γΟ ἱπμότθη γ ἱποβοοί] γγ89 ΠΟῪ δῇ οι 
ὉΥ {δ κοδί ἴον Ασδξοὶ. 

Υἱ, Τὴ Οδτίδιϊδη ΒδίμογΒ, τὶ τ {πδὶ ἱποιϊη δὲ 
ὙΔϊοῖ οἴη δβοῖσοβ θρου δ ἰγσα ἢ πίϊοπὶ γοοοκ- 
πἰσίης δΔοούγδΙοΥ {Π0 ῬγΟδοδ8 Υ͂ ἩΪιϊσὰ ἐξ ἴδ 
Τοδο;ϑα, ζοΌΘΓΔΙὶΥ δοπβίἀοτϑὰ ἐπὸ χοδὶ ἴον Ασα- 
τοῖ 8 8 ἴγρο οὗἨὨ ΟἸγὶβί, βοῖο οὗ ἰδμοχ ἱπ 056 
ἯΔΥ, δοῖ!0 ἰῃ δηοῖμδου. Ογγὶ δουρὶ πε 8 
ἰγΡ9 οΥ̓͂ 80 τίδοῃ Ομ τίδι, δηὰ ἰῆ0 πὶ! ἀοτηθαθ ἔοὸ 
πἰϊο 6 γγ85 Βοηΐ, 8 ἐγρο οὔ βοδυϑῆ. ἸΤμοοάοτος 
ΤῊ 8 Κ65 δἷτα 8 {γρ9 οΥ̓́ἘΒ9 Ὠϊνῖηο πδίατο οἵ Οδτίδε, 
ἩΔΟΝ ἨἨΔ5 ὩΘΟΘΘΘΔΡῪ (0 (6 Ῥοτγίεοιίΐοη οὗ Ηΐδ 
διοποιηθοί, δηὰ γοὶ ἱΠΟΔΡΘΌ]6 οἵ βυδογίησ. 186 
{γΡ9 Βοοί)8 ΤΟΔΙΪΥ ἰο οοπδὶδὶ ἰπ ἐδῖϑ: ἰδὲ (86 
δἷῃ8 ἴον πρϊοὰ δὶ 89 Του 681] βδουὶ ἤσθθ ῸΓΘ 
ἈΠ8Ὁ]9 ΓΟΔΙΪΥ ἰο δίοπθ, ἯΟΓΟ Βυμα ὉΟ ἢ 108}}}7 ὈΟΤΗΘ 
ΔΎΔΥ ὉΥ (δ ροαί: οὐϑὰ 88 Οὐ ἱπίαυϊ (65 δ΄ΓΘ 
ἐγ γ Ἰδιὰ προ ΟἸπτὶδὶ, δὰ Ηο 885 Ῥοσπο ἰμοσα 
ΔΎΔΥ. 156. 11. 4-6. 
ΥΙ, Τὸ ἰποθῦβο ἔοτιηθὰ δ Ῥγοτιΐποηὶ δὰ 

6596} 14] ρμδτί οὗ ἐδὸ γί] οὔ 86 ἀδὺ οὗ δίοπο- 
θη. Τμΐδ 'ἰ8 ποὶ ἰο Ὀ6 (οτχοίίοπ ἰῃ ἰΐδ γοϊδιί ἰοσε 
ἰο (ὴ9 δηιἴγρο. [ἐ ἱβ ποῖ οὰὐ ΟἾἸγὶβι᾽ 5 βδουὶ 69 
ΔΙοῦο ἐμαὶ τὸ ἀοροηὰ ἴον [86 (ΟΥαΙΥΘΏ655 Οὗ ΟΡ 
δβ'ῃ 8, Ὀὰΐ ὕροῦ Ηΐδ8 ἰοἰοτοδβδίου α]80. 

ΥἹΙΠ. ὁ0υ ἐδ ἀδγ οἵἉ δἰομοιιθηΐ πο ποτῖς Ὑμδδΐ- 
ΟΥ̓ΟΡ ἨΛ 0 Ὧθ ἄοῃο: ἰδ6 Γορδίου ἴον βἷτι 
ἯΔΒ ποὶ ΟΠΪΥ ἰπ6 ρασϑδοῦηι ἀυΐν, ἰδἰείΐηρ (8 6 
Ρἶδοο οὗ ουογσγί ης ἰδδὶ ἰοἰοτίεγο τὶ ἴι; Ὀπὲ 
ἰξ νῶϑ (ὁ Ὀθ 41}-δΔ᾽υδουθίηα. Τμθ Ῥ6Ο0Ρ]6 δὰ πο 
ἀυξίο8 ἰο ρογίοτηι ἀϊγθοιγ ἰῃ σοπηθοίΐοη πὶ 
ἐδο βεγυΐοο οὗ δίοποιηδῃί ; Ὁαΐ 5{1}} (ΒΥ πιπϑὶ ἀο 
Ὧο νοτῖς. Τθο φῬτγορί(ἰδιΐο ἴον δίη τοῦδί Ὀ9 86 
οὯ9 ἰδίας οα ἰδδὶ ἀδγ ἀοπα ἰῃ δ]} (ἢ δαπρ οἔἶ 
Ἰεταοῖ; δῃηὰ τοδηνϊἶϊο ἰδ6 τοῖο σου φτοδείϊοσι 
ΤΟ ἰο “ΔΙ οἱ (μοῖρ δου]8. ὙΤδουχὰ [6 ὑτο- 
οἰιϊαιΐου οὗ βὶπβα Ὀ6 Ὑγουρῆὶ 70Γ υ8, δΔηὰ ποί ὉῪ 
08, γοῖ τουδὶ ἴἰὶ ὑτίης ἰο τ8 ἰμθ9 Ἰον  ἰηθ88 δηᾶ 
Βα ἐ]ϊδιϊοι οὗ Ῥορθῃίδῃο6. 

ΙΧ. Αδγοὴ νγ89 ἰ0 το δῖ δὴ δἰοῃοτμθηΐ (τον. 20) 
ἴον (89 ΒΟΙΪΥ οΥ͂ Ποῖ 685, ἴον (6 ἐδΔΌΘΓὨΔοΪθ, δπὰ ἴο 
(9 δΔ'ίδν  Ὀυὲ 8.686 δὰ δἸγοογ Ὅδοη βαποιϊδοα 
αἱ ἐμποὶν ἔγϑι οδοῃδοογδιΐου, διιὰ ἐπ αδἱοηδιηθαξ 
ΠΟ τηδθ τοῦδ Ὅθ ῬΘΙΡΟΙΌΔΙΙΥ τοροαιθὰ γᾶν 
ΌΥ γοδὺ. [Ιἰ ἷ5 ρῥ᾽δῖη ἤγοπι (8 ἐδ δὶ [6 6 8 πὸ 
οἴοοιϊνο ΘΠ ΘΑΥ͂ 0. (16 ἱππδγθοὶ ϑῦκηθδα δηᾶ 
εἰ αἴ} 658 οὗ τ8, Ἡδὶσι σοῃίδιηϊηαιοα οὐο 8 
τηοδὲ δΒΟΙΥ ἐδίησδ, υη0}} ὑπ 6 σοπΐηρ οἵ ἰμδὶ ὅπ 
οὗ τῶδα ἯὮὯο δουϊὰ Ὀ6 πὶ οὶ δῆ. πο Βὶρἢ- 
Ῥτίθδι οοίοτγοὰ {86 ΒΟΪΥ οἵ ΒοΙ᾽68, δῃὰ 5 δρ- 
Ῥγοδοδϑὰ 186 δυ7ιαθοΐϊο ἀν ! }Ἰρ- Ρ͵δοα οὔ αοὰ: 
Ὅαϊ Βο αἀἰὰ ποὶ ἐμε ΘΟ Ορϑ (6 ἬΔΥ ἰ0 ΟἰΘΣΒ, 
ΟΥ αὐδὰ ἰο δίωβοϊ ὀχοορὶ (07 18:18 βγη ἰγρὶοαὶ 
ΘὨίγδῃοο, “(ἢ6 ΗοΙγ ΘΟ οδί ἐμὶ5 βίχυϊ γίηρ, ἰδ δὲ 
9 ὙΔΥ ἰπίο ἐπ Ἠο]ἰοδὶ οἴ 41} νγ88 ποὶ γοῖ τη δὰ 
τοϑηΐοϑι"" (Ποῦ. ἰχ. 8); μδ6 ΟὨΪΥ διοπεοιαθῃς 
ψηΐϊοῦ οουϊὰ ΓΟΔΙΪΥ ρθη ἰ(ἢ69 ἩΔΥ͂ [Ὁ τηδῇ ἰο 
δοαύθῃ ἐϊβοὶῦ τουδὶ ὃθ οδετοά Ὀοΐογο (ὁ ἰΒ ΓΟῺ 6 
οὔ ΖοΒονυδὰ ὮὉΥ Ηἰπὶ τῖὸ δ οὔ οου]ὰ ΟἿΣ δὴ 8}}- 
Βαϊδοοηί δδογίῆοο ἴον (8 βὶπ οὗ (86 πογὶά. 

Χ. “700 Υἱῖο8 ἨΟΥΘ ποὶ ἴῃ ΔΗΥ͂ ῬΥΓΟΡΟΥ 5680 
ΒΡ] πιθηία!, θὰ ὙΘΤῸ ἃ δοϊθίῃ και ουίης ὕ}, 
ΔΒ ἰὶ τογο, οὗἨὨ 81} οὐδὸν υἱίθϑ οὗ δίοῃοιηθηί, 80 885 
ἰο το δαῖζο ἐδ; ροϊπξ 3010 ΘΧΡΤΟ ΒΒ γοἾγ ἰοὸ (δ 6 Γαγ6- 
Ἰδιΐοη ἴο δοῖῃθ οὗ ΘΟ οὐ 5 ατδοΐουβ ργροβο ἰο πιδῃ, 
ῃ δοηαϊηρς Ηΐ δου ἰο ὃο ἀοϊϊγεγοὰ [0 ΟΡ 
οἴθηοοθθ, δῃὰ ἰο χὶδο δζδίῃ [Ὁ οὖσ υδιϊδοοϊίοι 
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ἐο 6 οὖν φροδαί Ηἰρὰ Ῥυίοδὲ ΓῸ0Γ ΟΥΘΡ δὐϊον (ἢ 9 
οτάον οὗ Μοϊοϊιίβοάοθο, δὰ ἰο δηΐον ΤὉΣ Ὁ5 τὶ 18 
ἐμοὸ ταὶ (Βοιι. ἱν. 25; ΗθΌ. τνἱ. 20). Τὴ ἀδγ 
οὗ αἰοπθαιοηΐ ὀχρδπαϑὰᾶ {μ9 τηϑϑηΐῃκς οὗ ΘΥΟΥΥ δἷῃ 
οδοτίης, ἰὼ (μΠ9 88} ὙΔΥ͂ 88 {8} ΒΟΥΥΪΟΘ68 [0 ἀοοὐ 
ΒτιάδΥ δυὰ Αβδὰ Ἡ οὐ ποβάδυ ὀχσρδῃηὰ (πὸ τηθδηΐϊης 
οὗ οὧὖἦ 1ἰΐδηγ ἀαγβ ἱβγουρῃουΐ ἰῃ6 γϑδσ, δηὰ 
Ἑδδίοσ θαυ, ἰδὲ οὗ ον» βιυράδγβ.᾽ ΟἸδεῖκ. 

ἩἨΟΜΙΧΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΣ, 

ΤΠ ἀΔΥ οὗ δίιοῃϑηχθηὺ “ΤΌΡΙΩΒ 8 οοπέγαδέ ἰὸ 
ἐμὸ ἀοδ)οτηθηὶ οἵ {89 βαδῃοίθδυυ ὈΥ ἰδ δοῃ5 οὗ 
Αδτγοι, ὑμοῖν ΤΌΒ8 ἰπἰγυβίοη, ᾿πΠοὶΡ δίγδημο ἤτο, 
ἐμ εἷν οσ] ἀθα ἢ δηὰ ὕδατι] ἀδδίγασίἑοη. (ΟἘ. 
ΧΥΪ. 1). [ἐ ἀδροηάθ8---8ἃ8 ΤᾺΣ 858 ΘΟΠΘΟΓΠΒ 86 υἢ- 
ἀεογθίδηἀϊη ρ---Ὁροῦ ἃ ζτοδὶ ἀσοδά, ἃ σγοδαί σονὶ ά- 
δἰϑίοτὶ σ Ῥγορατζδιίοῃ, δηὰ οϑγῃθϑὶ γοϊϊ σίου Ῥγαγ- 
ΓΒ δῃὰ δοιΐοηβ. [ὑ 18 ρουίοτιηδὰ ἴον (9 σθοὶθ 
Ῥθορῖίθ, δῃὰ (19 ᾿Ἰη8η8 [0Γ 8}} Βυηδηϊγ. Βαϊ ἱἰ 
Ῥοϊηΐβ 8180, ὉῪῚ ἰΐϑ Βϑύθγδὶ Ῥαγιϊσαΐδσβ ουΐ ἔγοτῃ 
{89 Οἰὰ Τ᾿ οϑἰαπιθηὶ δῃὰ ἰηΐο ἐδ Νὸν. Το δἰ μὰ- 
Ῥτίοβι '5 ποὺ γοί οἴθϑδῃ, ποί γοὺ 89 εἰ ζίθουϑ; ΒΘ 
τουδὶ τοὶ οἵαν ἔοσ Εἰα)βοὶ (866 ἰ6 Ερ. ἰὸ ἐδθ 
Ἠδ6Ὁ.).. Ηο ἴδ ποὲ ὁπ6 ψὶι ἢ ἷ8 βδουὶῆοθ δηὰ βα- 
οΥἾ 614] Ὀ]οοά, ΔΙ Βουρμ Δ6 τυυϑὲ σοργοδθηΐ ἐδ 6 
ἈΡΡΓΟχΧίτηδιΐοα (0 (8 Ὁπὶ(γΥ ἰη ἐμ αἰϑγοδίης 
Ἀπ) 56]Γ οὗ Βὶβ Εἰ κ᾿ -Ρν ΘΒ }γ τηα]οδίγ. Βυΐ ονὐθη 
{89 βίῃ οδογίος δυδὶ θὰ οὨ]Ὺ ἴον βἷη8 οὗ τσ κη 688 
(χχὶν. 16: Νυτ. χυ. 80), ληά πού [07 βίη5 οὗ τη8- 
1166, οὗἩἨΡΟὈΘΙ]ἸοΩ, οὗ ουἰταχο ἩΐΓ ἃ δ᾽ σὰ Παπά. 
ΤΏ686 ὙΘΤῸ ΘΥΟΥΥΤΎΏΟΓΘ, Π6Ὲ ΠΟΥ͂ ΤΟΡΘ ἀϊ860- 
γοτγοα, ρυηἰϑηθὰ τὶ} ἀοδ ἢ}. Βυΐ βίῃοα 811 γγογθ 
ποὺ ἀϊδοογογοὰ, ἃ ἀοδαϊγ δῖ; δἰθα δ ἐπγου ἢ (ἢ 9 
Ἰϊο οὗ Ιδβγϑοῖ, δη ἃ δοουπιυ]αί68---Αϑ ἃ ἐοῖζοῃ οὗ 
θοῦ [Π6 κοαδὶ οὗ (Π β' οονγίηκ 18 δοπὶ, του ρα 
[86 χοαὶ οὗ ἰδὸ Αξασοὶ, ἱπίο {89 τὶ! ΘΓ 688 89 ἃ 
οῦγβο οδονίης ἰο ἰῃ6 δυίμοῦ οὗὨ (89 ἀσῃοη-} 1 κ0 
βἷη. [ς7ΤὨὦΘ Βδίηθ ΔρΡΙἰοαἰϊου ΤΑΥ͂ 0 πιδάθ οὗ 
(80 αἰ δοτοηὶ γτἱονα αἰνϑη οὗ (86 δ ῃὨβ ὈΟΤΏΘ ΒΊΤΔΥ 
ὉΥ (86 χοδί, δηὰ οἵ ἀζαζοὶ ἰὼ ἰδ Εχοροίϊ δ]. ---- 
Ρ. α.]1. “Τθυθ (Π0 Ἰανγ ᾿ἰκμΐθηβ {86 ἀδνϊκοβὲ 
πἰκχηι- 649 οὗ ϑτδοὶ δηὰ οὔ (88 Βυπηδη γ8οθ. Βυὶ 
ΟὨνὶϑὲ 85 δον ἰδ6 σμδίη δηὰ ἰγδάϊΐοη οἴ 
8: Ὅ.ὁ39 βπΒοοτοὲὶ ἔδυϊία ἴῃ Ηἰ5 ἀσηππηοϊδίϊοη, δίκαις, 
χχῖϊ!, 80 8βα., δηὰ Ῥϑὺὺ] Βπ8 ββονη (Βοπι. 111.) ΠΟῪ 
ΟἾγτῖδί, Ὀοίοτο ἐμο ὑγϊθαηδὶ οὗ Θοά, ἢδ8 880 
διοῃθὰ ζοσ ἐμ:686 Εἰ (ποτίο ἰποσχρὶ Δ Ὸ]6 Β᾽π8 (οῃ (9 
ἀἰϊδιϊηοίίοα Ὀοί ποθὴ πάρεσις δηὰ ἄφεσις 8600 Οοο6- 
6οἷι.8), δη ἃ Β88 ΤΠΟΥΘΟΥ͂ΘΓ ΠΟ ΒΟΓΌΡ]6 ἴῃ ἀϑοϊδείηρ 
ἐμαὶ Ομ τίβὶ 8180 88 Ὀθοοπιθ ἃ ουτὸα οἴἶονίὩρ᾽ [ῸΓ 
8 (6α!. ἱϊ1. 18). [Τὸ κατάρα οἵ ΘΔ]. 1. 18 
ΤΑΔῪ Ὑὁ0}} Ὀ6 οΘοτηρδτοὰ πῖϊ {μ9 ἁμαρτίαν ἐποίησεν 
οὗ 2 Οον. νυ. 21. 1 σοδῃηοὶ Ῥοββί ὉΪΥ ἀϑηοίθ ἐμ δὶ 
Ομ νίδὶ Ὀθοδιθ 8 “ οὔγβο οδουϊηρ᾽ ἴῃ [89 8689 
φρο [δηρο αἰϊγϊδαίο5 ἰο (9 Αξδζοὶ-κζοαδὶ (4]- 
του δβοπιοί ἰης ΔρΡρυοδοξβίηρ ὀύθη (μἷβ Υἱ 9 οἴὮ 
(86 δἰοποιηθηὶ ῬἯὃῈ45 6] ὰ ἰὼ ΟΠ τὶ δίϊαα δοιαυϊγ. 
8.90 ΟΧΘΉΒΔιη᾽ 8 Οαίλ. ἀοοί. 97 ἰδ6 Αἰοπεπιοηΐ, δὰ δὰ, 
ῬΡ. 114-124); ὈυΓ ΣΑΙΠΘΥ τὴ 6559 (δὲ 9 ἰοοῖς 
ὍΡΟΣ Ηἰπιβο ]  ἰμ6 ουτδο τ ἢ οἢ Ὀοϊοη κοα ἰο ὑ8.---- 
Ε.6.]. “Το Νοὸν Τοδίδπιοηι αἰοποιμθηὶ 18 ἴἢ- 
ἀεοα δοπάἰι᾿ομθὰ ὁπ δῖ (ἢ ἰπ 1(8 οὈ᾽οοιν6 δρΌΪΐ- 
δαιΐοι ἐο ἱπαϊνί ἀυ181] τοῦ, σἐέλοισὴ ἑη ἐδ μἰπίυογσαὶϊ 
οὐγεοίζυς ὕογοα τξ ἐὰ αδεοϊμίεῖν ὠποοπαϊοηεά, Οἵ 
8017 αἰ8ο, (89 ΒΔΔΟΉΎΥ ταοργοβοηίδίϊγο οὐ (δ 5 
ετϑαὶ Τυἱατο διομοιμθηΐ Ῥγοάποθα ἰὴ [8786] 8 0811, 

{πδηϊκίυ, δὰ ζοϑιϊνο ἀϊϑροδί(ΐοη, ἰδ Τουῃαιοι 
ἴον 6 ᾿ογουδ ζοδϑὲ οὐ ΤΑΌθγ 6195. Ὑμο ΟἹὰ 
Τοβίδιαοηί βδηοί Δ ΡΥ 1[86]7, ἰῃ 8]} 118 ρασίβ (ΥΊ. 
8) Μ88 δζαὶῃ οχρίδιοὰ ἀπά οἱοδηβοα, ἰπ ἃ ἰγρὶ- 
οδὶ τῶν, ὉΥ (ἢἷδβ δἰοῃηθιηθηί. Α8 6 ρτουπά [0 
ιιΐ59 1198 89 ᾿βουφσῃὶ : (μαὶ πιϊμοαΐ βαοῖ Ρυτὶῆ- 
οϑιΐοῃ8 ἔγουλ ἰΐτηθ ἰο ἰΐπιο, ἃ ὈΥΣΘΒΟΥ ἰηβιϊ τ αἰ1ὁ9 8 
18 ἱπ ἀδηχον οὗἙ δἰ πικίης ἰπίο (86 ἀδορεοβί δη πιοδὲ 
σοττυρίϊος οογγυρίζοη. Τὴ δοίβ ἴον βα ποι ἵγίης 
89 ΒΟΙΥ Ρ60}]6 Θχἰθπὰ ἰο {δ οῃά οἵ οἷν. χΥὶ. ; ἰὰ 
οἈ.. ΧΥΪ;, ζ01]]1ονν ἐμ βαογϑὰ ΟὈΒΟΣ Δ Ώ668.᾽ δημρθ. 

ΤῊο οοηρτερδίίοη ΟὗἨ ἴδγδοὶ σοῦ ὙΏΟΪΥ 6Χ- 
οἸυὰοὰ ἔγοτι ουϑῃ ἰδ ἰγρίοαὶ ΒΟΙΥ οΥ̓͂ μοὶ! 68, γοῖ 
ποῦο ὑ86γ τοαυϊγοά ἐο Ὀ6 ΒΟΙ͂Υ; τ ΠΘῺ Οἡ 016 ἀδΥ͂ 
οὔ (Ἀ9 γοῦν ἰμοῖν δἰ σῃ-ρυΐοδὶ ραββθὰ πὶ πη ἐδμ9 
δὶ, (Π6Υ τιυϑὲ “ αϑλριοὶ ἐμοὶν βοι]θ᾽᾿ δῃὰ ἀο ἢ0 
ΙΏΔΏΠΟΥΡ οὗ σοῦ; Ὀὰὺ [ῸὉΓ υ8, οὐῦ γοδί ΠΙκἂ- 
Ῥεϊοϑὶ "'δϑ ραϑβοὰ π|ιϊῖη ἰλ6 ναὶ], δηὰ ορεηϑὰ 8 
ΠΟῪ πὰ Ἰινίηρ ἨΔΥ ἴουῦ υ18 ἰο ἔοϊυν ; “Ἰοὺ τυ8 
ἰμοῃ ἀγα ῦν ΠΟῪ ἩΪΠῚ8 ἃ γα Βοατὶ ᾽᾿ (ΗθὉ. χ. 22). 
Τ86 ΒΟΡΟ οἴ ἰδ δοίουΐης ἰδ ἐγ ΒΟΙῪ οὗ Βο] 108 
δὶ ἰ89 θηὰ οἵ μἷΒ Ρἰἰχτίπιαρχο ὈγΙπ 9 τ ἱτἢ 1 ἰο ἢ 9 
Ομ ν ϑιΐϊδα ἃ οἰοβοῦ σοαπἶΐοι Ὑ{{{8Ὸ αἀοα οὐ ΐ5 
οῦτγηοΥ ἐδ Βοῦ; ἤον ὑπαὶ 18 ποὺ Σοβοσυϑα ἴον ἐμ8 
οῃα, Ὀαυΐ ἴῃ δρίτῖῖ οΥ̓Θἢ ΠΟῪ 80 885 “" Ὀο᾽4Π658 ἰο 
δον ἰπίο ἐπ Βο]᾽οϑὲ Ὀγ (86 Ὁ]0ο:] οὗ 6505 ᾿ (ἐδ. 
10). Οὐὶγ 4}1 ἀορϑηᾶβ ὑροὰ 186 Ῥγορί(:δίϊοα 
ὙΒὶοῦ (86 ἀΔΥ οὗ διομοιμθηὶ ὑγρὶθοά. 
10 θαι] οοπίδρίοη οὗὨ βίη 8 βου ὉΥ ἐδ9 

Ῥυνὶ βοαιΐοπ οὗ ἔοδοὸ ἯΒῸ μαά ἰο ἀο τί (9 Ῥγο- 
Ῥἱεἰαιίοι ἔον δίῃ ; οὐϑὴ Αδγοῦ πιαϑὲ Ὀαϊῃο δίτ- 
Βο]Υ͂ δηὰ οβαδηρο Βἷ8 σοῦθ8, δηά (0 γϑῃ Ὑ0 ἰοοῖς 
οὔδερο οὔ ἰμ9 ἔνο ροδίϑ οὗὨ ἰῃθ βδἰη οδογίηρ Ἦδο 
Ιοἃ ἱπίο {86 τι ϊἀοτηθθα (9 006 70. Αξαζσοὶ, οὗ 
Ὀυγηὶ ἐμ 9 865} οὗ 8 9 Ο0η6 Β]κὶπ ἴῺ Ββοτὶ σὺ, τηδὲ 
νι Δ9}} (μοῖν οἸοί Βο5 δῃὰ Ὀδίμ6 ἐμοῖς Βεβ ὈδίοτΘ 
{8ογ οουϊὰ χοϊαγῃ ἰο 9 σα Ρ. ΗΓΘΌΥ ἷἰ8 Β8- 
ἀονγοὰ ἔοτί (9 ὁχοθοάϊῃρ Ροϊϊἱίοη οὗ βίῃ. 
ΤῈ βαογὶ βσο5 οὗ ἐδ ἷθ ἀΔΥ ᾿σοτὸ ρογογτιηοὰ ὮΥ͂ 

(86 Βἰχῃ-ρτίοδὶ δἴοηθ, δῃὰ οθϑρϑοϊδ! τ Ὸ ΒΘ 
τηδὰο διοηθαιθοηὶ ον [89 ὨΟΙΥ͂ Ρ͵6665 50 η8ῃ τϊραΐ 
δο τὶϊδΐη ὑμὸ σουγί. “Τὰ 6 ΔΩ ἢ -Ὀσὶοβέ ρτθ- 
Ὡρσυτνοὰ ΟὨγδί, το δοσοιαρ βη6α (86 σοτῖκ οὗ 
δἰοποιηθπὲ “ ΔΊοῃθ, δηά οὔ (6 Ῥ6ΟΡΪΘ (6 γ0 85 
ποῦθ τ νὰ Ηϊπι; ΗἰἾ8 ον δτπὶ ὈΓου Ως βαϊ αι ὁπ 
([β6. ᾿χὶϊἱ, δ). Ὑοτγάβνοσγιμ. 

ΤῈ|9 ΠΟΙΥ οὗἨὨ ΠοΙΐ68 'τὰῶδ ΠΟΥΘΡ δηἰθγοα ὈΥ͂ ΔΏγ- 
0809 Θὀχσθρὶ δἰ (18 ἐΐπηθ; γαῖ (τοῦ. 16) αἰοποιχθηξ 
τη υϑί Ὀ9 πηδά6 ἔον ἰἱΐ Ὀθοδῦδο οὗ [89 τιη0168}- 
ὯΘ6Θ88 οὗ ἴ86 οδὶἸἄσχϑθη οὗ 161:89].---ρου (Π15 
Οαϊνία (ἢ τον. 16) σϑαυκβ, “ ίοβοβ αἰ βι  η οΕ}Υ 
ΒΔΥΒ ἰπδὺ ἐΠ9 Βαποίῃ Δ ΥΥ τουδὶ Ὁ6 ρυτγίβοα ποί ἴΓΟΙ 
ϊα ον το 6 8865, Ὀὰὶ ἴτουιι (ἢο86 οΥ͂ (ἰὴ 
οἰ ἰἸάτου οὗὨ [5γ80]ὲ. ΝΟΥ (6 ΘΑ] οὗ (18 ζυτθ 
ἷφ ἰο Ὀ0 Τεζαγάθα [Ὁ οὐῦ δἀνδπίασθἭ. Ὅἀοὰ δρ- 
Ῥολτβ ουδβ ἰῃ Ηἰἱβ ΟὨΪΥ Βοροίϊοη ὅοη ἰπτουρὰ 
Ὀαρίΐϑα δηὰ ἰδ ΠΟΙ͂ ΒΌΡΡΟΥ : ἔδμε89 τὸ (9 
ῬΗἱοάχεβ οὐ οἂγ βϑοοιἰβοδιΐου : Ὀὰΐ βυοὰὶ 8. ΟΡ 
δογτυριΐοα ἰμδὲὶ τὸ ἀο ποὶ 09886, 88 [Δ Δ8 ἴῃ υ8 
1165, ἰο ργοΐβηθ 8.986 πδιγιϊπηθη 8 οἴ 86 βρίγὶς, 
ὉΥ ππϊοῖ αοἀ βδηοιβοί υ5. Βυΐ δἴποθ πὸ βοοῖκβ 
ΤΩΔΥ͂ Ὀο δἰδίη, ἰὺ ὈΘΟΟΠΙΘΒ υ5 (0 ᾿ιουΏ, δηὰ 68}- 
ὨΟΘΟΪΥ (0 ῬΡΑΥ͂ ἐμδὲ ΟἿΣ Ὁποϊ ΘΔΏΠΘΒΒ, ὉῚ τ ΠΊΟΒ 
Ὀδρεΐδιη δηὰ {πο ΒΟΙΥ ΒΌΏΡΘΓ δτὸ υἱιἰδίοὰ, Ομ τὶβὲ 
ΤΩΔΥ͂ ΤΑ ΔΥΔΥ͂ δηὰ ΟἸ0ΔΠ80 ὈΥ (μ)0 Βρυϊηκ]ης 
οἵ Ηἰθ οσῇ Ὀ]οοὰ.᾽" 
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ἜΞΘΟΞΞ τι. 

ΟΥ̓ ΟΟΝΤΙΝΤΤΑΝΟΕ ΙΝ ΟΟΜΜΤΙΝΙΟΝ ὙΨΙΤΗΉ 60}. 

ΟΠΑΡΤΕΒΒ ΧΥΙ.--ΧΧΥ͂ΊΙ. 

“ἘΜ σϑορίπα ΒΟΙ͂Υ οὔ ἴ8ο οοππθοσαιϊθᾶ σοϊαϊίομα οὗ ἴδο ἴδ οὗ ;ζατγϑ9], οὗ 186 Ὑτδοῖθ 
τουῃὰᾶἃ οὗ δεοσίβοοϑ, απᾶ οὗ ἴμο σουῃᾶ οὗ γρίοδὶ Βοϊπθαα, ὈῪ τ86 ρμυϊεπα δαὶϊᾶο 
οὗ ἴδ9 εἷμα οὗ ορᾶπεαον (Ομ ϑσϑι). Οηαρε. ΧΥ͂Ι].---ΧΧΎΠ!." --άποκ, 

ΡΑΒΤῚ, ΒΟΙΠΙΝΈΒΒ5 ΟΝ ΤῊΝ ΡΑΒΤ ΟΕ ΤῊΕ ΡΕΟΡΙΕ. 
ΟπΑρϑ. ΧΥ͂Ι].--.ΧΧ. 

ΕἸΗΒΞΤ ΞΕΟΤῚΙΟΝ. 
“Τρ ἐεεῤένρ' ζοῖν ὁ αἿἹ ἀρεέσεαί εἴσιρλζεν ας ἐᾷ4 δατῖς ΟΥ̓ αἱϊ ταονήβεο, οΥ ἐδ δορά ας ἐᾷε τοι ὁ αἱ ταινὲ. 

7 ́,, απ οἵ ακένεα! γ)οοα ας ἐδέ γοερρεαίσέίονε οΥ αὐ 7οοάΐ, οΥ αὐ ,εατέέηρ.᾽"--ἸΆΝΟ . 

ἙΓΟῚ]Ϊπ 9685 πὰ Ἠοκασᾶ ἴο Ε᾽᾿οοᾶ, 

σπάρτεξκ ΧΥ͂ΙΪ. 1-Ἰ6. 

12 ΑΝ ἴδ ἴῸΒῸ βραῖο απο Μοβοβ, βαγίπρ, βρθεκ υπίο Αδζομ, δῃὰ υπίο εἶ 
ΒΟΏΒ, δηἀ υῃΐο 411] {πῃ ΟὨΠ]άσθη οὗ [βγϑοὶ, ἢ ΒΑΥ͂ ἀπίο μοι: ΤῊΪΒ ἐδ 86 (Ὠϊηρ 

8. σ ΟΣ [809 1.0Ὲ} αι οοιητηδηάοα, βαγίηρ,  μδῦ ταδη Βοϑυον ἐΐθγ6 δὲ οὗ ἴ9 μουβο 
οὗ Ιβγδ6}; {πα Κι] 1 ἢ δἢ ΟΧ, οΥ δι [βῃθορἾ, οὐ ροδί, ἱπ (86 οδωρ, οὐ (μδὶ Κι] δὲ ἢ 

4 ἐξ ουὐ οὗ [Π6 ΟΒῚΡ, 'δπᾶ Ὀυϊηροίῃ ἴδ ποῖ απο 86 ἀοον οὗἉ [86 ἐΌθγηδο]ο οὗ (86 [οη᾿. 
{86} οοηργορδίϊοι, ἰο ΟΠ δὴ οβδυίηρ απίο ἴμ6 ΓΒ Ὀοίοσθ (89 ἰδθϑσηδοὶθ [{Π6 
ἀπο] ἸἸης Ρ]8ο6᾽} οὗ [89 [ζ0Ε} 15 Ὀϊοοά 884}} Ὀ6 ἱπρυϊοα υηΐο ἐμαὶ τηϑδη ; 6 δίῃ. 

δ᾽ βμοά Ὀ]οοά ; δῃὰ ἐδαΐ τζϑῃ 888}1] ΡῈ οαΐ οδ΄ ἔγοπι διωοηρ; Ηἰβ Ῥθορ]θ: ἰὸ {86 δῃά ἐδαὲ 
189 ΟὨΙ]άγθη οὗὁὨ ΙΒΓΔ6] ΠηΔῪ Ὀτίηρ (861 βου ἤ 8, ἩΒΙΟὮ {ΠΟΥ ΟΗ͂ΘΡ [880 γ 066] ἴα ἐδ 
ΟΡ 8614, ὄν ἰμδί (ΠΟΥ͂ ΤΩΔΥ͂ δπαρ ὑβοῖλ υπΐο ἰμ6 1ζ0ΕΡ, υπΐο ἰδ ἀοοΥ οὗὨ (86 
ἰδ ΌΘΓΠ8616 οὗ [86 [οηι. 186] οοπρτορδίίοη, πηΐο [86 ῥτίοβὺ, δπα οδδν ποτ [0Γ ρϑδοθ 

6 οβδυίηρβ ἀπο ὑμ9 οΕΡ. ΑἈπά [86 ῥγἹεβὺ 88}81}} βρυῖπκ]9 μ6 Ὀ]οοᾶ ἀροῦ [86 δἰ (αν 
οὗ (9 [08} αὐ (δ6 ἀοον οὗ [π6 ὑδΌθγηβ019 οὗ (89 [οπι. [86] οοῃρτορδίίου, δμὰ Ὀύυχῃ 

ΤΈΧΤΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

Δ γος, 8. Τ|ο ΟΧΧ, Πότ, 85 [ἢ ἰδο ἰοχὲ ἰῃ υόγα. 8, 10, ἐπροσγίϑ ἰἶο οἷδθδο γ᾽ 4} 2λιο εἰναιοεροτα «ὐλέολ σονται ἀπιοπρ γοῦ. 
8 γοτ, 8. “09. 8.6 Τοχίῃδὶ Νοίο δ οκ ἐ{|. 7. 

8 γον. 4. 390. 860 Τοχῖμδὶ Νοίο δ οὔ χυ. 81, ὙΠοσο ἰ8 οδροοίαϊ Σοδδοῦ Ὁ 6 οὔιδοηδὸ ἴῃ 86 τοιδοσίως Βοῖὸ δ ἐδ9 

ὝΣΝ ὉΤΤΕΣ Βαὲ 7υδὲ οοσαστοὰ ἴπι (89 ὑτουίουε οἷδαθθ, 
4 ον. 4. ΤῊΪς τότ. 6 ἰδνκο οἷν ἰπἰογροϊδιίοα ἴῃ ἐδο βδπι. δηὰ ΤΧΧ, “ ἐο οὔό Ὁ 8 Ὀυτγηΐξ ΟΥΘΥΪΏ ΟΥ 6 Ῥϑδοθ ΠΈΠκ [ἴοσ γοῦσ 

οἰοποιηθηὶ 81πι|.Ἶ κοσορίδυϊο πηΐο ἴπο Ἰοτχὰ ἴογ δῇ οὐοῦ οὔα ο'οοὶ βδαύοσ. πὰ ὙΠΟΘΌΘΥ͂ΟΣ 60}8}} Κὶ}1 τἰϊπουξ, ἀπ ΘΔ] ποῖ 
Ὁγίηρ ἰἰ ἰο ῆ ὄοογ οὗ ἴπο ἐδ θοτηδοὶο οὗ ἰοδεπιουν, (λα ὨΘ ΤΑΥ͂ ΟἿΌΣ δὴ οΟἼοτίπας ἴο {Π6 1οτὰ Ὀοίογο ἴμο ἰδϑογηδοῖο οὔ ἰδ 
Τοτὰ ; Ὀϊοοὰ 8:41} Ὀ6,᾽" δίοθ. Τδθ Ρύτροοο οὗ {86 ἰηἰοτγροϊδίίοη ἰα δαυρροδοὰ ἴο ὕθ ἴο Ὀτίης ἐπ ραβδδαχζο ἐπίο Βδσίζοου νἱϊδ 
Ὁοῦῖ, χΙ!. 25; ναξ ἐπ6 ἀἰ ΛἼοΌ Υ, 17 ΔΏΥ οδα ὈῈ οοπαίἀοξϑὰ (0 οχίδὶ, [5 ποῖ ανοίοὰ ὮΥ 18 τοροϊοη. 

Β γοσ. ὅ. ὉΤΣΪ ὉΠ κ ὈΓ ΤΩ]. ἘΒο οδΐοὴθ ψογὰ οοσυστίηρ ὑνῖοθ ἢ 186 Βδῶὼθ οἷδυθο δ οὩ ἃ δυοῖν πανὸ ἔδο 

δοπιθ ἰγσαηδϊδιίου, ΤΠ] [Ἂς ἐπ ἐδοϊδηΐοθὶ νγοσὰ τ ΚΠΗῚς ἴῃ ϑαογῆοθ, διὰ δ που ἴῃ ἰδ6 ᾿ἰδίοσ Ῥοοΐκπ 1 ἰ8 ταγοΐ) σοῦ ὧδ 
ὑρρῖι κα 

εἰδυρσηιοτίης ἴῃ [86 ἸΔΟΓΘ βΟΠΟΓΑΙῖ 8686, ᾽ξ 16 ὭσνοΣ ΔΡρ[οἃ ἴῃ ἔδ6 Ῥοηίδίδαοϊι ἴο δηγέδίπα ο186 ἐπΔὴ βαοσίδοθ 8.60 ὑσοϊϊω"» 
ὮΒΙῪ ὨΟΐδ6 Οἱ βδβοσϊῆοθ, 10 ὁδῃδοῖ, ἐποχοίοσο (πὶ ΟἸδσῖκ) Ὀ0 ΒΟΣΘ ΔΚ ἢ οὗἩ Εἰ ΡΥ δἰδυκχοιοσίπς ἴος ἰοοά. 



ΟΗΑΡ. ΧΥ͂ΙΙ. 1..16. 183 

1 [89 ἴαϊ [ὉΓ ἃ ϑιυοοῦ βανοὺγ ὑπίο (μ6 ΓΟΕΡ. Απά {867 5881] πο τιοῦϑ οδδσ [88 γ] 8065] 
(λοἷν βδου ἔο68 αὐΐο ἀ6}}}8 [ἀθηηοηβ], δου σι βοπὶ {Π6Υ αν ΚῸΠΘ 8 ὙΒοΥηρ. Τ 8 
81}8}} Ὀ6 8 βίδίυῦο [Ὁ ΘΥῸ Ὁ υπΐο ἔδοῦι ἱπτουρδουΐ ὑμ6 Ὁ σοΠΘΥΔΙΪΟΠΒ. 

8 Αμπὰά (δου 88] βδῪ υπίο ἔμοπι, Ὗ μαίϑοδυον τδῃ ἔλογα δὲ οὗ 86 ἤουθο οὗἁὨ [βγϑοϊ, 
ΟΣ Οὗ 86 Βύγβηρογε ΜὙὨΙΟΝ βοϊουση δπιοηρ γου, (μαΐ οἤἴδγοίῃ ἃ θυγηΐ οβδυϊ ρ᾽ ΟΥ 88ουΐ- 

ϑ Άς6, δηα Ὀτηροίῃ Ὁ ποῦ απίο {86 ἀΟΟΥ Ο εἶ ἰδΌογηδο]9 οὗἉ [86 [οπ|. [6] ΘΟ ΤΟ ΙΟα 
ἴο οβδν ἴὉ αηίο (δ6 1.0ῈΕὉ ; ουύϑὴ (δὲ τϑϑδῃ 88}4}} Ὀ6 οαΐ οὔ ἔγοπι διηοηρ, 8 ΡΘΟΡΙΘ. 

10. Απάᾶ Ὑβδίβοουου τηδη ἕῤθγα δα οὗ ἴῃ6 ἢουδο οὗ [δγϑ6], οὐ οὗ {Π|9 βίγδηροῦβ ὑδαΐ 80- 
Τουτῃ διιοηρ γοῦ, ὑμαὺ οαἰθι ἢ ΒΗΥ͂ ΤΔΏΠΟΥ οὗ Ὀἱοοά ; 1 ν11} ονϑῃ βοΐ ΤΥ 1366 ἀραϊηδὶ 

11 ῃδ 800] {παὶ οαίθι ἢ Ὀ]οοά, δηά ν1}} οαὖ ἷπὰ ΟΗ͂" ἔγομλ διμοηρ Εἰβ᾽ Ῥθορὶίθ. ΕῸΓΡ [86 
11ἴ6 [β00}7] οὗ ὑπ6 8.68}} ὦ ἴῃ ὑπ6 Ὀ]οοά : δῃὰ 1 αν γίνῃ 1 ἴο γοὰ ἀροῖ {86 δἰὑδὺ 
ἴο τηδῖκθ 8η δἰοῃθιηθηῦ [Ὁ γοΟῸ ΒΟῸ]8 : [ὉΓ ἰὺ 6 {86 Ὀ]οοά ἐδαξ τη ΚΟ ἢ 8 δἰοηθιιθηΐ 

12. ἴον [ΟΥ̓ πιϑϑῃβ οὐδ] (86 βου]. Ὑβοσοίοτο ἴ βαϊὰ υπίο {86 οἰ] άσθη οὗ ἴβγβοὶ, Νὸ βου] 
. ̓ς 8841] οδί Ὀ]οοά, ποῖον 8}}8}} ΔῊΥ βίσβηρος ὑμδὺ βο]ουσῃοί διμοηρ γοῦ οδ 

18 Απᾶ σμδίβοουου σηδὴ ἕλογο δε οὗὨ [86 ΟΕ] ἄγοη οὗἁὨ [βγϑο], οὐ οὐ {89 βίγδῃροβ (μδὺ 
Βο͵οῦτη διμοηρ γοῦ, ἩϊοΒ μυαπύοι ἢ δὰ οδίσμοι δ ΔΩΥ͂ Ὀοδϑίδ ΟΥ [Ὁ] (πδὺ ΤΩΔΥῪ ὯΘ 

14 εδἴθῃ ; 86 88}} ουθῃ ροὺγ ουἢξ [Π6 ὈΪοοά ἐδπογθοῦ, δῃᾶ οουοῦ 1 τὶ ἀυδί. ΕῸΣ ἐξ ὦ 
186 116 [οὗ 1Ὁ ἡ [89 βου}5] οὗ 411 Πθβϑὴ : (89 Ὀ]οοά οὗ 1 ἐθ ἴον (86 118 [5ου}}] ἱμογθοῦ: 
ἐδμογοίοσο 1 βαϊα υπῖο {86 οὨἰ]άγοη οὐὗἅὨ ϑγδοὶ, Ὑ 88}81} οδὺ {π6 Ὀ]οοά οὗ πὸ ᾿πηϑΌ ΠΟ. 
οὗ βεβῃ : ἴον (86 118 [800] οὗ 41} '6βῃ ὦ (μ9 Ὀ]οοᾶ ἐδμογϑοῖ: τ βοβοόυογ θδίθί ἢ 1ΐ 
8081] Ὀ6 ουὐ οΥ̓Σ 

165 Απά ον σΥ βοὺ] {μαὺ ραίθί {μ8ὲ τ οὶ ἀϊοαᾶ οΥ ἐξθοῇ, οὐ (Βα τ ]οἢ 8 ὕοση τὐἱλ, 
δοαδίδ, ιυλιοίδιοεγ ἐξ δ6 ὁγ.6 οὗ ὙΟῸΓ ΟΥι ΘΟΙΠΙΓΥ͂, ΟΥ̓ 8 Βίγβηρογ, μ6 8.}8}} βοΐ σταθῇ 18 
οἰοίμεβ, δηά Ὀδίδο λύπιδοζῇ ᾿ὰ πδαΐοσ, δὰ δῸ Ὁποίθδῃ ἀπ} {86 ονϑη : (Π 6} 88}8}} Ὦθ 

16 "9 οἰἴθϑδαῃῆ. Βα 1 ΒΘ τᾶβὰ ἐλόπι Ὡοϑ, ΠΟΥ Ὀδίδο δ18 β6βἢ ; [θη δ6 888}} θδσ δ18 
1η]αυ γ. ᾿ 

4 γοτ.Ἶ. Ὁ» 4. ἰο δμοξ, ροαί.. 860 Ἐχος. Το Α. Υ. Βοδ, Βούγονοῦ, υπδου δὲθα 1 οχρτοαθοᾶ ἐδ δοῦδο, αχοορὲ 

Θνοὲ Βοζα, 86 ὕγοχῃδηεν ἰπ ὅιο Νον Τεσϊδιαθης δηᾶ βοτηοιίσοθα ἴῃ ἴδο ΟἹ (46 ἴη ἴδ ἐταῃδίδιίοη οὔ ἔπ βδῖηθ πογὰ [πὶ 2 ΟἜ ΤΟΣ, 
ΧΙ. 16). 1Σ υϑε6 19 ΡΙΌΓΣΩΙ ἀδνέϊ ; Ὁυ: οὨΘ διάβολος 16 τοοοχεηίξοι ἰη βογιρίυτο, δὰ οΥἱὶ αρί εἰ (5 ἰπ ἐδ Ρ᾽ ΓΑΙ ἀτὸ οχργοοδϑά 
δαίμονες ΟΥ δαιμόνια. [{ [6 ὈοίίοΣ ἐπαγοίοτο ἴο δυυσιυϊο ἀδηνονδ. ὍΠΙΣ, ἀρινρηοα ΤΗΣ, ματαίοι. ἢ ἴδ}9 Α. Υ͂. ἰῃ δὲ. 
41] αηὰ χχχίν. 14 ἰξ ἰ5 τοηἀοζοὰ βαΐψν:. ᾿ 

ΤΟ Υοτα. 11 ἀπά 14. 1.08} 16 Βοτθ δχαϊναϊϑηΐ ἰο ψυχή διά [6 δὸ σουιάογοᾶ ἴῃ (89 :χΧ, [πῃ ἘῸςΠ δ {86 {{με οὗ 189 Α. Υ͂, 

ΤΔΔῪ Ὅδ υηδοτυίοοά ἴῃ τὸ δΑΠΠΘ Ὑγ8. ἘΡΘΕ ΘΟ ΕΓΒ ἘΠῚ ον, 886 "δὲ Βα ΠΡΕΡΓ 8 ἘΠῚῸ ΥΟΕΥ͂ ΠΕΥΝΕΤΑΣΕ ΤΑΙ͂Ν ΕΘ Ὁ ἘΡΟΡῈ ΒΡΙ Ὁ τῖα 
99 τουδοσίης οἵ ἴη9 Ηρ}. ογτὰ, ΑἸ] [π0 διοίϑηῃϊξ γοσδίουδ ζοίδίη {δ ϑασὴο γομάοσίης [πσουκδοῦϊ, 90 ΥΟΓΔ] ἸοὐοΓΠ ὙΟΣΒΙΟΩδ 

διά αἰπιοκὶ 411} τοοϑιεῖ ΘΧ Ροβί [ΟΓΒ. 

8 γος. 11. 93" 833 “ὦ ΤΩ ΔΙ ΘἐὮ δὴ αἰοηοσηθπξ ὮΥ τοόθὴδ οὗ δ δου. “5 σ|} ἽΒ3 8.828 ΟἿΪΥ ἃ Ἰοοδῖ οὐ ἰῃδίγῃ- 

ΠΥ 9} εἰ κυ δοαείου (οἷ. Υἱ. 28: χτί. 17, 21: αἷοο τῇ! 7; Ἐχ. χχῖὶχ. 833: Νυῃ. Υ. 8). ᾿Αοοογάϊηκϊν, ἅς νῶδ οῖ ἴδ. Ὀϊοοᾶ 828 
συοῶ, Ὀπὶ [πὸ Ὀ]οοὰ δὲ [06 γϑιίοῖο οὔ [6 νοῦ], τ ΒΊΟΣ ροδδοοδοὰ οχρίδίοσυ υἱσίπο" Ἐ ο]], (0]Ποπϊὴς Καοῦοὶ, δι ανΠ|ανὴν ΒΒΌτ, 

Κατίκ, δειά οἴδοσβ. 80 αδἷϑὸ ὕοῃ ἀογίδος δπὰ ΟἸδσῖς. ΤῈ Α. Υ͂. [6 αἰ στε [ηὐο1οἱδουδ ἰ ἐμοὶ {τ τοΐδτο τἰιὸ ὅη8] 99) ἴο 

ἐδ) δοὺ] οἵ τηδη, ἰποίδαὰ οἵ ἐο ἐδ 80] οὗ 16 νἱοέΐτα ; πουθσίδοϊοσθ, [ὲ Ό]Ποττϑ το ΣΧ, ἐδ9 Ταγζασιε, δπὰ {πὸ γα] ς.; δοὰ 
Βο αἷδο ᾿ὰαϊπον. ἢ ὕογ, 13, 860 ποίο6]1 οὐ χί, 3, ᾿ 

ΦΨαΣ, 14, ΟΡ. τόσ. 11. 95) ΟΟΟΌΣΒ ἴδιτοο ἐἶπ)οδ ἰπ ἐδ] 6 γοσϑθ, ὁδοῖ ἴσα σοηδοσοὰ ἐῃ ἔδο Α. Υ. ὑφ, Ὀπὶ ἐδο πο τα 

ἐγδυδ᾽ δέος δοιῖ [6 δοϊίοτ, [0 ἐδ οχργοοδίου ἐπ Ἰϊοοᾶ οὗ ξέ ἔα ἐο σοῦ ἐπονοοῦ, " ἸΖΧ2)3 [8 ἰο 6 ἰΔΚϑὴ 888 

Ῥτοάϊοδίο [πὶ ᾿ζ5 τωοδοίηρ, ἰπἰτοδυοδᾶ νὑ] ἢ δείδ αεϑονέίαῖδ. 11 ἰδ ΟἿ] 88 δὸ ππδογαίοοὰ ἐπδὲ (86 οἰδαϑθ δι 168 ἃ γεάδοῦ δὲ 
81} ἸῺ ΒΟΣΤΉΟΩΥ δι (Π6 οομίοχὶ," 611. ὙΥΣΕ ἐδ] ταοδὲ τροάοσγιι οΟπιτθη ΔΙΟΣΒ ΟΟΠΟΌΣ, 88 ἯΟ]1 88 [6 δῃοίσηΐβ διὰ δουϑσαὶ 
τοοϑὴΐϊ 

ἘΧΈΕΟΕΤΊΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ,. 

Τηὸ Ὑδο]ς οὗ 1,8 χ6᾽ 6 ““Ἐχοροίϊοα]᾽ ἰδ ΒΟΣΘ 
ἀλόυω 4Ἱ, ὙΙ οὔτ σοδΔρίΟΡ Ὀθχίηδ ἰδ βοοουά 
ΔΓ οὐ ἰμ6 Βοοῖς οὗ [μονἱιίσαβΒ. ΤῊ ὈΟΟΪΚ 48 8 

Ἡοΐο ἰγοδίβ οὗἩ [86 Ῥγίθδι)γ ργοδοιίδίϊνη οὗ ἐδ 
ἰγρίοδὶϊ Βοϊϊμθθδ οὗ ἴβσϑοὶ, οὐὔΓ (89 ρϑορὶο οὗ ἰμο 
ΒΟΙΥ Φοβουδῆῃ. [Ἃπ ἐμ9 ὅγδϊ ρατσί, οἷ. ὶ.--χυΐ., (89 
ὙΔΙΙΟΌΒ ἔοττ5 οὗ (πὸ Ρυγίβοαϊξοι ΟΥ βδποίϊ σδ- 
εἶοπ οὗ 89 ἱπρυγο δὰ ὉΠΠΟΪΥ Ῥθορὶθ δτὸ βοὶ 
ἵοσί; ἰὰ (86 Βοσοηὰ ργραγί, ἤγοταῃ οἷν. χυϊὶ. ἰο {89 
φηὰ, 80 ναγίουϑ ὙΔΥΒ οἵ οορίορ ΒΟΙΥ Π 6 ῬΘΟΡ]θ 
δὰ ἱμεὶν οοπεηοη [6 ΔΓΘ ΠΟΙ͂ ργοβογὶ Ὀθα, διά 
ἐμδὶ ἐοο ὉΥ 89 Ῥυπὶβῃπιοπὶ οὗ ΟἸΘΓϑα, 88 ΖῸΣ 86 
86 φγοΐρῃηβιίϊοηβ δύὸ τἩϊΐιἰηρὶγ οοτητ ἐἰθὰ ({π|ἢ 
ὉΡΙΙδοα μδμπὰ). Ῥχοίδῃηδιϊοῃδ ἔγοσα ἐταρα]δο, οἢ 

ἐπ οὐοὸῦρ μδηᾶ, τωπδὶ μἷδοθ ἐδ Ὁδοϊκϑ] ἀϊη 
ἴβνυϑοὶίθ ὑπάον ὑἰδ9 ᾿ὼὰπ οὗ φῬυγνὶδοδίιΐοη, ψϊοἢ 
26 ουηὰ ἐδ. οὐ παίΐοη ἱπ (Π9 ΠΟ] 688 οὗ 
Ιβταϑὶ ἱμβσου ἢ ἰπ6 στοδί βδογὶδοθ οὗ διἰοποιρβθηί. 

“ ον τουδὶ (μὲ8 οὐζϑδηΐο δοτορ]οἰθῃ 685 οὗἨὨ ἐδ0 
{8016 ὈοοΐὶκΚ ὁ8η δ τηϊδίδίκοη, ΚΩΟὈΟΪ ΒΕ ΟΥὟΒ τοδὶ 
ῬΘΙΏΔΡΚΑΌΪΥ ὙΔΘη ΒῸ ΒΩγΒ: Ἅ 7:6 Βοοίΐ0ῃ Π88, ἴῃ 
ἦϊι8 ΘΧΡΓΟΒδί οι, τ} ἐπ οοϊμτηοη νυνὶ ϊἢ ὑμ89 ΕἸΟἱδὲ, 
Ὀαΐ γοὶ ἰϊ σαπμοῖ ΒΑ ΥΘ σΘοτη9 ἤγοια Ὠΐτη, δ'ῃ09 (α) 
80 πουϊὰ δενο δἰἰδομοὰ ἰΐ ἰο οἷ. ἱ.--τἱϊ., ὙΒότο ἱὲ 
δι8. Ὁσϑδί (1); ΟΥ, ου δοσουῃὶ οὗ τοῦ. 1δ, δὶ Ἰοδϑὶ 
ἴο οἷν. χὶ.--σν.; ὉὈυϊ πουϊὰ ποὶ δαῦθ μίδοϑά ἱἰΐ 
Β6ΓΟ, Ὀογοηὰ ἐπθ ΔῊ οὗ (80 ῬΑΥ οἵ Αἰοπο- 
τηϑηΐ, ἐἔο.᾽ ᾽" 

[1815 οδαρίον, 111κ6 411 (89 Ὀἱνίτθ δοτοτπηϊο8- 
ἐΐοῦδ ἰὰ ὑ89 χουιδϊπον οὗὨ ον ίου, ἰ8 δὐἀνοβδοὰ 
0 Μοιδοϑ; ἱπαοοὰ ἷἱ8 ἰδ ἔδο οδοϑ' ἐπεουςιουῦ 
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δο π8 016 ὈΟΟΚ, ὁχοορὲ πῆθὴ Μοθ05 δὰ Αδγοῦ 
ΔΙῸ δἀάγτοδβοὰ ἰορβοίμον ἰἱπ τοραγὰ ἰο δοίβ το ἢ 
ἀοροπαεοὰ ΡΟ δὴ δσχογοῖδο οἵ ργίϑβιὶγ ἑυαἀκιηοηί, 
8πἃ 6180 οχοϑρὲ [Π8 βίηρίο ἰπβίδπου (χ. 8-11) ἴα 
ἩὨϊοῦ; (μ6 Ῥτγοδί Ὀἱιΐοι οὗ ὑπὸ Ῥυίθβι Υ τ80 οἴ 
βίτους ἀντὶ πὶς ἰ8 δἀἀτοβδοὰ ἰο Αδύοῃ δομθ. Ξ5Ξ4Ὲ1}], 
βουογαὶ οὔ (ἢ 680 δοιητα πη σι ἢ (0 ΜΟ868 8΄Θ ἰοὸ 
86 ἰπιηθάϊαίοὶΥ σοιμπἰοδίθα Ὁγ δἷπι, 86 ἰπ (89 
γτοδθηΐ σδδρίοῦ, πρῖο Δαοῦ, δηᾶδ πηῖο 
ἰα αοῇα, αῃ:ὰ πὑηῖο 811] ἴμ6 οδὶϊᾶσχθη οὗ 

1δΙΘΟῚ, 85 δ)1ϊτθ Ὀϊπάϊηρ ἈΡΟῸπ ἱμϑτα 8}}. Α ὄδἰϊραὶ 
ἀἰδογοησθ ἰῃ ἴΠ6 δισγδιφροιηθῃξ οὗ {μπὶ8 ρογίϊου 
οὗ ον εἰσ 18 οσσαδίοηθα ὉΥ͂ ἰτοαίϊς {ἢ σ0ῃ- 
ο᾽υάίΐης ομδρίον (χχυΐ.) 865 δὴ δρρϑηάϊχ, το ὰ 
ΒΘΘΙΏῺΒ ἰ0 Θ Σοαυϊνοὰ Ὁ (10 Τογτυ]δ οὗ σοροϊα- 
δῖοι δὶ (9 δῃὰ οἵ οἷ. χχυὶ. Τὴ οἵδοῦ ἰδ σμδρ- 
ἐθγβ 89 ϑυσϑδηροα 85 {0]10}178: ΧΥΪΐ.-χχ., ΒοΪ Π688 
ἦπ τηδίιογβ ὙΠΟ. ΘΟΏΘΟΓΏ ἰδ6 ῬΘΟΡΙΪΘ ΖΟΏΘΤΔΙΪΥ, 
(86 ᾿ἰαδὲ οδαρίος (χχ.)ὴ δοίης οοοαυρίοα Ομ ΕΒΥ 
τὶ τὰ (9 Ῥαπἰβμταθπὶβ ἴον ἐμ τἱοϊδίϊου οὐ ἐδ 18 
ΒοΙπθ88: χχὶ., χχὶϊ., Βοϊι πα ἰὼ τηδίίουθ σ0ἢ- 
οογηΐης (86 ῥγἱοϑὶϑ δὰ οὔοσγίηρβ; χχὶϊὶ.--ΧΧΥ,, 
δβδιῃοιβοαιίίοη οὐ 80 τασίουβ ἔοδϑίβ, ἱποϊυαϊης 
4180 ἐμαὶ οὗ ἰ88 ΒΟΥ ἰδ! ρ8 δηὰ βδβον-Ὀτοδὰ 
(χχίν. 1-9), δηὰ ἃ βιοσί διἰβίοσυϊοδὶ βοοίϊου φί υἱης 
1μὸ δοοοιηὶ οὗἩ ἰμδ6 Ῥυῃἰϑετηθηὶ οὗ αὶ ὈΪδαρ ΘΠ ΟΣ 
(χχίν. 10-28) : χχυϊ. ἤόγιλβ 86 Θοποϊαδίου οὗ ἰδ 
Ἡ οἷο Ὀοοῖς, οομϑίαἰίης οὗὨἨ Ὀγοιηἷἶβοθ δηὰ ἐβγϑϑίβ; 
διὰ ἰο (8 15 δΔῳἀθϑὰ δὴ δρροῃπᾶϊσχ (χχυϊὶἹ.) οὐ 
γονθ. Τμΐθ ροτίϊοι οὗ {πὸ ἰδ οὗ 1μουϊιΐοιι ἴ8 
διυδηροῦ, ἱμβογοίοσγο, ἢ (89 βΒϑτὴθ ϑβίθπιδίϊο ἩΔΥ͂ 
ΔΒ ἰ80 ΦΌΤΙΩΟΡ Ῥοχίΐοῃ, δῃὰ ἐἰδ6 ἔνο Ῥδυὶβ βίδῃηἀ 
8180 ἱῃ βγβίθιιδίϊο σοϊδίϊο ἰο οὩ6 δῃοί εν. “"Α5 
ἐδ ζογηιοῦ ρδυύ σϑἹδίϑβ ἰο ἐδ Ὀίγι ἢ οὗὨἩἁ [89 πα- 
ἐλοι 88 ἃ βρ᾽ γἰ ἰδ] δοσηπιοῃ ΘΔ] ἢ, 80ὸ (δ 6 Ῥγοβϑας 
Ῥατὶ γοϊδίοβ ἰο 88 Ῥτοῦτο 88 οὗ ἰμοὶν βοοὶδὶ 119 88 
{πο Ῥ60}6 οὗ αἀοἀ.᾽᾽ ΜυτΓΡΏΥ. Νοδοββαυ  ἰθ6 Γ0 
δῖ ἀοἰαῖθ σοταταοῦ ἰο Ὀοὶδ Ῥογίίομδ, διὰ ἐπὶ 
Βοιηθίἑ 98 ΟΟΟΔΒΙΟΠΒ οογίϑί δἰ σης τορος 1 ο0η8; 
Ὀυϊ δυοῖὶ χοροί ἰἰοὴθ ΟΥΘ πηδνυοϊἀΔὉ}]9 ἱΥ [ἢ 
δγϑίοπιαιΐα ομδσδοίορ οὗ ἰδ Ἰορίδαιΐοθ δῦοτϑ 
Ῥοϊηἰθὰ ουὐἱ νῶδ ἰ9 Ὅθ9 ῥτοβουυθὰ. Τδυβ 86 ΡΓ6- 
Βοηΐ σΠΟΡΙΟΥ, ΟΠ 8 βιιρογβοὶδὶ Υἱοῦ, τος Βοοῦ 
88 ΚποΟῦοΙΪ [88 Βιρρεβίοα, ἰο ὍΘ οοπποοίοα πὶὶἢ 
ὑῃ6 Ἰὰνν οὗ βαογὶῆσοθ: ὃυΐ οῃ οσχδιηϊη βίοι 1 νι 1]}} 
Ὅο δἰ ο99 8668 ἐδπδὶ {86 δι δ]οοὶ Βότο ἰδ 89 δ80ο- 
ἐἰδοαίΐοη οὗ δηϊτδὶ ἐοοά, διὰ ἰο ἐμ ΐ8 βαοτίβοο, 
δἰιμου σι ΦΘΏΘΓΑΙΥ͂ ὨΘΟΘΒΘΑΥΥ͂, 18 ΟὨΪΥ ἰποϊάθηί)]. 
Ον, δ8 Κποδοὶ δ]8ο βαρ ροβίβ, 16 πὶ χς βϑοῖὰ (ὁ 0 
οοπποοίοα πὶ (ἢ 6 ἰδγβ οὐ οἷθδὴ πὰ ὑποϊθδη 
1οοά οἵ οἈ. χὶ.; Ὀυΐ (80 Ῥύγροβο ἴδ Ἡ Π01]γ ἀϊ 0 Υ- 
ϑηΐ,---ἰἴγὸ 9 αποθίΐοι ἰ8 ερλαέ ΤΊΔῪ Ὀδ ΘΔίθῃ : 
Ἀδγο, λοι ἰδ Β8}4}} Ὀ6 Θαίθῃ. [τ Ὁοΐδ ο8868, (ἢ 9 
ἵοτΟΡ Οπδρίουϑ πᾶν [0Γ μοὶτ πιαὶῃ Ῥοϊηΐ, (89 
Ἰαγίπρς ἀονπ οὗἨ ἐ8ὸ οοηάϊ(ἰοπδ ππάθΡ ἩΔίοΝἢ 
Ἰδταθὶ Δ ΘηΐοΡ ἰῃΐο οοϊαγηηΐοπ πὶ ΟΘοᾶ: 
ἐμι680 παῖ {0]1007 ἀθα1 πῖῖ ἐμ οοπάυσὶ οὗ ἐμο 
ἀδ}}γ 1178, ΌΥ͂ χιοϑπδ οὗ τ ἰσὰ ΠΟΥ͂ ΤΏΔΥῪ Θουίΐῃ 6 
ἦμ ἰδ σοπμλαπίοη. 6 δαἰΐης οὗ βηΐϊδὶ Τοοὰ 
ὨΘίΌΓΣΑΙΪΥ Θοαγ08 ἦτθί ἰηΐο δομδι θαι, 88 {86 
δοὶ τσὴ ταυδὲ 0 ΘΟΒ Πα ΔΙΙΥ γοροδίοὰ δοά 
οομ ΐπυΔ}}γ ἰΒγαϑέ ὑροῦ (16 αἰἰδηίίοῃ.---Ε. 6.]. 

“2, Οὐυν Ββροοίϊοπ Ὀοχίηβ πιὰ {89 τηοϑὲ ἰπίϊ- 
τηδίοῖ οσομμθοίοθἃ ὙΔΥΒ οὗ Ῥγοδουυΐηρ ΒΟΙΐΠ658Β: 
(α) οἵ ἰδιὸ βἰαγίηρ, (ὁ) οὗ (86 Ὀ]οοά, (ς) οὗὨ ὑΒ9 
1.86 οὗ ἐμο 868}. 

“8, ΕΥΘΥΥ εἰαγίηρ οὗ ἃ οἴθδῃ δηϊπι δὶ ἀθδὶ ρηθὰ ἴον 
[οοά τηυϑὶ ἰδἶκο Ρ]ῖ466 ὈΘέοτθ [86 ἅοοτ οὗ ἴδ ἴα- 
Ὀθτηδοῖθ οὗ οοπδτθοκαῖίου αὐ πὶ μουὶ Θχσορ- 
ὭΣ, ἡ οί οΣ (8λ9 ΒΙΔΥΘΣ γ͵δ8 ἩΠΕΒῚ ἢ ΟΣ τὶ βοῦν [86 

ολρ. Ἰμδὶ 8 ΘΥΘΡΥ͂ βἰδγίὶ:ς οὗὁὨ 85 δῇ] 88 
Ραὶ ἴῃ γοϊδιίο τῖιἢ ἰῃ6 ρε8ο0 οἴἶονγίηρ, δῃηά {ἢ π|8 
880 ὙΔ8 8 δοῖίΐ οἵ βασγίβοαἽ.᾽ { ἀοοβ ποί δἢ- 
ΡΟΔΣ ἤγοπι ἰδ ἰοχὶ ὑμδὺ (6 ϑφέαψέπσ ἰἰ8ο 1 ἐοοὶς 
ΡΪδ99 δἱ ("9 ἀοον οὗ ἰδ 6 ἰΔΌΘΓΠΔοϊο, Ὀυΐ οΪΥ [86 
οὔενίπσ, 838 ἴῃ ἰ 6880 οὗ 41} ΟΣ βϑογὶῆσο6ϑ. 
ΤΠ6 δηΐπιδὶ γὁ8 ῬγοΟΌΔΟΪΥ β]δίη τ γο (Π 6 ΟΥΔΟΣ 
τίου π8 ΓΘ δἰδίη, (8 ὈΘΙ ἢ Ῥ885864 ΟΥ̓́ΘΡ 'ἰπ {86 
ἰοχὲὶ 85 δ γοδὰυ ρτουϊἀθὰ ἴοσ ἴῃ ὑπὸ ἴδὰν οὗἩ 8896- 
τὶβοθο. ΤΏθ80 δἰαγίηκχ ΓΟΓΥ ἴοοὰ ταγὰ ἴῃ ΟΥ̓ΟΥΥ͂ 
Ῥδγιϊουϊδν, ποί ποτ ὶγ ᾿ἰκθ, Ὀὰϊ δοίυδ] ροδοϑ 
οἴδεντίπχβ, ππ|1088 8 ἀἰδί᾿ηοίϊοη βῃουϊὰ Ὅθ βουσμξ 
ἰπ (89 76οἱ ἐπδὲ ἐδ γὸ ἰΒ ΕΤΘ 50 δδβρεοῖδὶ ὕτο- 
Υἱϑίοι ἴον χἰ της 8 Ῥογίἷοῃ ἰο (6 γγίεβίβ ; πε 
ἰΒδι, 1 (86 ρῥῖἴδοο οὗ δἰαγίηρβ, 888 δίγεοδὰν 6 θα 
Ῥτουϊἀοα ἴοσ ἴῃ ἐδοὸ ἰὼν οἵ βδογτίῆοο. Τμδὶ (86 
τιϑδηϊηρ οὗ (μἷβ8 Ῥαϑβϑαβοὸ ἴἰ8, ἰμδὶ 8}1 βδοσί βοῖϊδὶ 
δῃἷπ|8}8 Κἰ]]οὰ ἕον 0οἃ τουδὶ ὅτδβιὶ ὕὈῈ οἴἶοτοὰ 85 
υἱοί ἰπ δδουίβοθ, 18 ρἱδίη ἤτοτη (86 σϑίσονδὶ 
οὗ (Π6 τοδίγϊοίΐοα ἰῃ Ὠθυΐ. χὶϊ. 1δ, 20, 21. [ι 5 
8180 Βθονγῃ ὉΥ [86 υ86 οὗ ΘΓ ἱποίεδὰ οὗἩἨ ΓΞ ἴπ 

ΥΟΥ, 8, ἃ ἀἰείϊπηοίϊοθ ΘΔΡΟΥΪΥ οὈδεσυοὰ ἴῃ ἐδ 
ἀὐἰμειλ οὗ ἰδ Α. Υ͂ἥ. Ἐτοπι 8. Αυραυδίϊπο δἃ 

Τηοοάδογοὶ ον, ΒΟ ΘΥΟΡ, (μ0Γ6 δ 85 ΔΙ Αγ ὈΘ6π 
ἃ ἀΙ Βόγοποο οὗ ορἱπΐο ὉρΡοὰ ἐπὶδ Ῥοΐϊπί δηιου ς 
ἐπύογρυθίθγΒ; τηοδί το θσ δοϊατηθηίδίοῦβ, μον - 
ΟΥ̓́ΘΡ (45 Βοβϑῃπιΐ ον, Κηοῦοὶ, Κοὶϊ, Καὶ βοὃ, 
ΟἸδνῖκ, εἐ6.} δᾷτοῦ (μδὶ {80 1ΔῸ τουδὶ σοἹδίθ (ο 4}} 
ἸΣΠὴς οὐ δοΐπιδ]α (0. ἡοοσὰ. Νοῖ τασοῖ δηϊΐϊμδὶ 
ἴοοὰ ᾿τ8 υϑοὰ ἴῃ ἐπ ἩϊΙΔΟΤΏΘΒΒ, 8ἃ8 18 οὐἱάθησοαᾶ 
ὉΥ (86 τασγίουβ τη αγιυγίηρκβ οὗ ἐμ 9 Ῥδορΐο, ἐδ 6 
τϑῆηδ Τογπιΐης ὑἐμοὶν οἰΐοῦ βυρροσί. [15 ἕο ὈΘ 
τοι θ ογοὰ ὑμδὺ (818 ρατὶ οὗὨ 1π6 δῦ, 88 ἴὰσ 88 
γοῦν. 7, ἰ8 τηϑᾶὰθ ΟὈἸ  ΖαΙΟΥΥ ΟὨΪΥ͂ ὑροῦ ἰδ6 [8.86]- 
1.685, δηἃ ἜδΥθὴ Κ0ὉΓ7 ὑποπὶ 28 15 ἴοσοΘ ΟἿΪΥ ἀυ- 
τίηρ ἰμ9 Ἰἰΐο ἴῃ ἰδο τὶ] ΓΏ 688; Ὑ8116 (89 Τοδὲ 
οὗ ἰδ9 οδαρίθν ἱποϊυἀεβ 8180 “ἰῃθ Ββίγαιρον ἢ 
ἷπ ἰΐ8 σοαυϊτγοηλθηίϑ8.---Ε, α.]. “Ὑμὸ οἴἶοτίηρ, 
ἰηάορα, οουδίϑιοὦ ἴῃ {ηΐθ, ἰδὲ ἐμῃ0 δηΐπαὶ τ 88 
Ὁτουρδῦ ἰο ἰμ9 ΤΑΌΘΤΗ 8016 οὗἨ οοπρτορκδίίου, δὰ 
Ρἰδοοὰ Ὀοίογσθ ἱμὸ ὑγίοδί, δῃὰ ἱμδὲ ἐμ ῥγὶϑδέ 
ΡΤ ΚΙοὰ ὑπ 9 Ὀ]οοὰ οὗ 80 Β84π|0ὸ ου ἰδ6 αἰΐδι, 
δὰ δυτηθὰ τ[86 ἔαϊ ἴος ἃ δυσϑϑοὶ βανοῦςσ. 
06 Βδγθ συΐθ γὙὃΔ8 ΟὈΪ  ΖΔΙΟΤΥ ΤῸΣ 86 Βίγδῆσοτθ 
ποὲ οὗὨ Ιθγ86], ἰΥ ΠΟΥ πτιϑιϑὰ ποῦ ΟὨΪΥ ἰο 5187, 
δαὶ πῖῖὰ ἐμ οῖν δἰδγίης ἰο Ὀτίης 8130 ἃ θυγηξ ΟΓ 
Ῥ6809 οἰοτγίπρ---ἰΠ 00 ταϊχδὶ ΟἿ ὉΡ ΟΪΥ Ὀεΐοτο (89 
ἄἀοον οὗ ἐδ ἰΔΌοτηδοῖθ οὗ οοηρστοχζαιίοη; ἤον (89 
Ρυ]6 πτογϑΐρ οὗ ἴβ͵86 χοάβ τδδ ζογυϊ θη ἷπ 
ἰοτδοῖ (Εχ. χχὶῖὶ, 82, 88). [ΤᾺΪ8 ἴδνν, ἴὰ τοχατὰ 
ἰο βδουϊ βοϊηρ, ἱ8 τηωδὰθ ΟὈἸΙΧϑίΟσΥ ὑρὸὰ 86 
ΒΊΣΘΗΒΘΙΒ, 88 ΜὙῸ60}} 88 ὑροῦ ἴ86 Βοῖ5ο οὗ 
Ιατδοὶ ἴῃ τογα. 8, 9: Ὀυΐ (860 φῬτγουΐουβ ρῬαγί οὗ 
{δ Δ Ὺ (γοΣΒ. 1-7) δΡΡ 1168 ΟὨἿῪ ἰο 189 ἴϑτδο ϊ θα, 
ΒοΙὰ πότὸ σοβίσαϊηϑα ἔγοτῃ οδογίηρ βδουὶ β 085 
ΘἸΒΟΒοΓΟ; Ὀπὲ ΟὨΪΥ ἰδθ Ἰαιίος ψότο ΟὈἸχεὰ ἰοὸ 
ταδί οἴὔουϊηρβ οἴ 411 δηΐτη8}8 8]δἷπ [07 ἴοοά.--- 
Ε, α6.] “Τὼ ορροϑβὶῖθ, ψὶοὰ 88 δὲ {πὸ βϑπιὸ 
ἐἰτηθ ἰο Ὀ6 δνοϊἀ ρα ὃγ ἰδ 16.86]198, τεδιὰβ (Π 8: 
[ΏΘΥ 88.811] οΟ τροσϑθ δβδοσίβθοϑθ ὑδμοὶσ βδοχί- 
Βοθα ἴο ἴ8:6 πο- κοαῖδ (μοῦ: ἰμ6 Βεὶ]ά- 
ἀ671}8), 88 ἐο ἱμοϑο ψβίοι ἐμ6 7 πῶο δα ἴῃ (88 
ΒΏΔΤΘ ἭΔΠΟΤΘ εἷονυ. Τὰ τὸ υπάογβίδηὰ ἐδο 
ΘΧρτοαβίοα ἴῃ τϑίθγθῃσθ ἰο ἰδ 18, Ὡοΐ Δ5 ἃ ΣΘΡΤΟΒΟὮ : 
τ ἰοἢ (ΠΟΥ ἩΒΟΣΟ δέϊον δἰιμοσίο, ΟΣ δζὸ ἱποὶ πο 

ἰο πβοτθ δἵϊον." [186 Ηθδ. ἰδ Ὁ") ὉΠ ὝΕ 
ὈΣΤ ΠΝ, σπϊοῖ 866 Π18 δι 8} οἱ ΘΗ ΕἸ Ῥ6}} οχρτεββοὰ 

ἴω ἔιο Α. Υ., δηὰ (δὶς 18 δαδίδίμοα (οἰίδπον ἰὰ (9 
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Ῥγοϑϑηὶ οὐ ἐδ ρμδβὲ ἐθ:80) ὉΥ 81} {80 δποϊθηὶ 
γΟΥΘῚ 0}9.--Ε. α6.)] “Εἰ κ ΠΥ ἰῃη6 Ἐκγρίϊδη Μοτ- 
ΒΪΡ οὗ ἰδ Πο΄ ποδὶ νγ88 σοπῃιολοτοᾶ, ΝΜ Βΐο τγ88 
8 ἀεἰδοδίίοι οἴ {86 ροποσδίϊγυθ ἀδβῖσο, δῃ!ὰ δ0ῃ- 
ΒΘΑΌΘΠΙΑΥ οὗ Β6 80} Υ, δηα (86 ὈΪΌ]1οαὶ ΟΧΡΙΘΒ- 
βίου ἴο ὑσΣΒοΣΘ δέϊοσ δρρὶΐοβ ἰὰ (818 οομθοίΐὁη 
τὶι ἀουῦϊας ἔογοο. [1 οδῃ ἰμὺδ ὯὍο φοτχοοϊγοα 
ἐμαὶ ἰμ6 οὔοτγίης οὗ (6 βἰδίη 68}, Ὀθβί θα [89 
Το αίουϑ ἰάθ5, δὰ 4180 ἰδ τῃογδὶ ῬῦτροΒβο οἴ 
δἰπάονίης υητοβίταϊηϑὰ ἸυχατΥ. Βαϊ νῖϊὰ ὑπὸ 
δδοῦΐβοο οἵ (ἢ δἰ δὶ δηϊῃδὶ, ἐδ 6 δοΐ γγὰβ δὲ 8:9 
Β81ΩΘ ἰΐπλ6 ἀθοΐδγοα, ἐμαὶ ἰπ γα ΘΥΘΣΥ͂ δηίτη] 
οηϊογοά ἴῃ ἰπ6 ἔοδυ οὗὐ αοἂ νῶβ8 οβογοὰ ἰο ἰῃθ 
Κογχὰ: ἰῃδὲ ἰὴ9 δὴ Ὑῆο τσϑὲ ΟΡ δἰ πη86]7 ἰο 
Φομονϑὴ υλυδῖ 480 ρἷδοθ ΗΪ8 δίαγίης οἵ δὴ ϑδηΐ- 
1Δ8] ὉΠ6ΟΡ [δ 9 ἀϑρθοὶ οἴ κί νίης ἰῦ ἂρ ἰο δομονδ, 
1 9 τυὶϑῃϑὰ ἰο Κϑοὸρ ᾿ξ Βοῖγ. ἸΒοτγοουθ 8180 (9 
ἐγδηϑαζοβϑίοη ἰ8 ἰγθαίθα 88 δ ὈΪοοά-ρι ! 1.988, 
δηὰ που]ὰ Ὀ6 νἱδίο ἃ ὑροὰ θα ὉΥ Φοβουδὴ 89 
δ ὐτάογ. Κΐησο Τη8} 88 ἰδ6 τἰχιί ἰο Βῃοὰ {86 
Ὀ]οοὰ οὗ 85 δηΐϊηδὶ ΟὨΪΥ ὕσοιι ΖΘ ΠοΥδἢ, δηὰ ἴῃ 
Σοϊδιΐοη ἰο Φομονδα ((0 σοῦ ϑυογυ ηρ, ψ ἢ 
118, τουδὶ τογυοσὺ 88 8. ΒΟΥ] 60), 6 ΤΟΟἾ]688 Β]ΔΥ- 
ἴῃς οὗ δὴ δῃϊπ|8] ΡῬΘδΙΓβ ἴῃ ἰμ6 ἰοχὺ 88 (ἢ ὃο- 
εἰοπίης οὗ ἃ ογἰπιϊηδὶ Ὀ]οοά- δι οἀ ἀϊηρ, ὙΒοδ οὮ 
ἃ ἀοβοοηάϊηρ ρΡαξ, τλδὺ οηὰ ἴὰ ἰμ6 τυγᾶορ οἵ 
ΤὰΔ.᾽ [ὕοτβ. 1-7. γον. 4. ΒΙοοῦ 588811] ὯΘ 
ἀπρυϊθα ππῖο δαὶ 8; δ6 ΒΕ βῃϑᾶ 
ὉὈΙοοᾶῦ. Τ|}}λ2}5 ἀοεΒ μοὶ πχϑδῃ ἰδ δὺ τυ γοΥ 18 (0 
θὲ ἰωρυϊεοά ἰο ἰδα οὔομάον, Ὀαὶ ὑπαὶ ἰμ6 Ὀ]οοά 
οὗ ἰμ6 διηὶπια] πο 9 68 δοί!} Ὁ βμ6ἃ 8 ἰο 
86 τοοϊοποὰ ἰο ἢἷ8 οἰαῦβο. 189 σϑᾶβοῦ οὗ Ὀοίῃ 
ἐ8185 Ῥγϑοορὶ δῃηά ἱμαὶ δζαϊηβὲ (6 οδίϊηρ οὗ Ὀἱοοά 
ἷθ αἶνοιῃ ἰῃ τοῦ. 11: ΒΙοοὰ μδὰ Ὅθεπ αἰνιηο } Υ 
δρροϊηϊοα 88 8. ἸΏ68}8 οὗ δἰοποιηθῃΐύ. [ΠΥ ΠΟΥ͂ (ἢ 6 
Δ Ϊ 18] 8]: γ͵Ὲ8 ΟὨδ δ᾽ οὐδ Ὁ]9 70. βαογὶ ὅσο, δῃὰ 
ἐϊ8. Ὀ]οοά γγᾶὰ8 ποὺ υϑοἃ [Ὁ αἰοποιηθηί, (6 οἴἶΨη- 
ἀον γα58 σΌΪ ΠΥ οὗἩ 6 τηΐϑυβο οὗ ἰμδαΐ ψὨΐοῦ οὐ 
μεἃ αρροϊηϊοα Ὁ {μ18 ρτγροβο, δηὰ 86 πιυδέ ὃ6 
ιο]ά τοϑροπβϑὶ ὉΪ9 ἔον {Π6 νυδαείθα ὈϊΪοοὰ. ΒΥ βπηᾶ- 
ἸοΧΥ, ὑΐἱ Ὀϊ]οοὰ οὗ δηΐτη8]8 ἰδὲ σότο ποὺ βδοσὶθ- 
οἶδὶ (γοσβ. 18, 14) τυ 4130 Ὅ6 ἰγοδίοὰ τ ῖι} 
γοβρεοσί. [Ιὑ 6 ἱπιροτίδης ἰο ποίθ (8 τοδηΐϊηρς 
οὗ "9 ραββαρθ, [Ὁ ΠΟΎΒΘΓΘ ἴῃ Βονὶρίατο 8 δηγ- 
(δίπρ οτος βαϊὰ ἰο Ὀο ἱτωρυϊοὰ ἐο 4 δὴ ὈὉγΥ Θοά 
ὙΠῚΘΝ ἀοο8 ποὺ ΤΟΙ Ὀσίους ἰ0 Βἴω.-- Βα 
δ 68.411] Ὀ6 οτῖ ΟΝ ἴσχοι διβποιβ μἰβ Ρ6ο- 
ΡΙ9.---Τ8ο 8] χις οὗ ἰμ6 ιν ΟἿ ὉΎ δρροϊπἰοὰ 
ΤΩΘΔῺ8 ΟΥ̓ Δἰοηθηηθηί γγὁ8 8 Βἷη τσ δίσιοἷς 80 
ἀΘΟΡΙΥ͂ δἱ ὑπο τοοί οὗ ἰμο ἰδβοοοτδίϊο δηὰ ἰγρίοαδὶ 
Ἰδν ἰμδαὶ ὁ τῶϑ ἱποοπδίδίθος τ ΤΙ ὈΘΤΒΐἷΡ 
διηοης ὑπ ΒΟΙΥ ΡΘ0Ρ]6θ. μο οἴἶοπάοσ χτυσϑὲ Ὀ0 
ϑχοοτηιηπηϊοδίθα, Υοῦ. ὅ. Α {ανίθον σϑϑβοῦ ἰδ 
μοτὸ αἰτοῦ ἴον (86 Δ οὗ τοῦ. 4. [Ιὑ 8 οὨΪυ 
ΔΡΡΙΪοα ἰο Ροθ8090 οδοσίῃη δ, (Ὁ Σ (815 τγδϑ 89 ΟἾΪΥ 
κιηὰ οὗ βαουῖδοθ ὑἱμδὶ οουἹά Ὀ6 υδοὰ ὈΥ͂ ἐπ Ρθ0- 
ἰο ἔογ 1οοἀ, {μ6 βυν᾽θοὶ οὗἁὨ ἐδὶθ Ῥϑυασταρ. 
οἷα γϑββϑοὴ ἰ5 ΤΌΠΟ ἀογοϊοροὰ ἴῃ τοσ. 7. 1 

Ὑ00] δοοπὶ ἰμαί (86 ΙΒΣΒ6]1168, ὙΟΥΥ ᾿ἸΔίο ν σοτηθ 
ουἱ οὗ Εαγρὶ, ὙΟΣΘ ΠΙΟΤΘ ΟΣ 1688 ἴῃ ἰδ δοΪϊ,, 80 
οοατηοῦ διηοης 8}1 ηδίΐίουβ οὗ δῃί(ϊ αἱ! Υ ἐδ ε: 
1 ον. τἱϊἱ, ; χ. 28-28), οὔ οοπβϑογδϑιίηρ 4}1 δηϊΪ- 
ΙΔ8] 1004. ΟΥ̓ ἄγϑι οἵδοσίηρς 6 δηΐδ]ὶ ἰο {89 
Βοῖιγ ; δῃὰ (δῖ οαβίουι, ᾿ἶ δἰἸονγοὰ ἰο Ὀ6 οαττϊοθὰ 
οαὐἱ ὉΥ (Βὸ ΡΘ0}]6 αἱ ἐμοὶρ ογῶ Ὀ]θαϑγο, σου]Ἱά 
Βοσοῖηθ, ἀδα ἱπάθοα μδὰ διγοδὰν Ὀθοομ6 (ΥΕΣ. 
1) ἃ ὕρυϊι{] ϑοῦσοο οὗ Ἰἀο]ίσγ. Ἐπ γον ἰο οαἱ 
οἱ ιΒΐ8, 10 ἰΒ ρτονϊ6ἀ ἐμαὶ 41} βυ οι οὔδονυί ἢ ρ8 τουδὶ 
Ἀὸ Ὀγουρδί ἄτθί ππῖο ἴ80 ἄοοτσ οὗ ἴ86 ἴδο:- 
Ὧ8ΟΙΘ, ἰδ9 ΡΪδ09 οὗ {8 ΒοῖΪ6 ἩΟΣΒὨΡ οὗ ΦθΠΟΥ͂ΔΆ; 

18δ 
σαν οΟ" ππνσννσ 

δη ἃ δβδοοουα, παῖο 86 ὕχἱϑαέ, δ ΗΪ5 σορτοδϑηὺ- 
αἰνο, διὰ ἰπ πιρἀϊαίος Ὀοίνοου Ηΐπὶ πὰ {89 

ΡΘΟρ]6. Το οαδίοτα οὗ δδουϊ δοίης 8 [8 ΟΡΘ" 
Βο] ε͵90 ρτονδὶ θὰ διροης ἰλ9 πϑιΐοῃβ οὗ 0185510 
δηἰίᾳυΐϊ γ, δηὰ νγὰ8 8ὺ ἰηνοίοσαίθ διοηρ ἰδ9 
[86] 1|168 48 ἰο ὈΘ βροΐβῃ οὗἨὨ ὉΥ͂ Ῥοὶὰ: Ἡοβοδ 
χὶϊ, 11) δηὰ Ψογϑαιΐδὰ (χὶϊ. 27). έν. 7. 
Ὡῖο ἄσδιμλομδβ.--- Τὸ ΗἩΘΌΣΟΥ Ἡοτὰ, 88 ποίϑὰ 

αηάον Τοχίυαῖ, ἰ8 {06 5δηθ 85 ἐδαὶ ἴον λε- οαίδ, 

ΟὟ». Οπκοῖοθ μ88 1 Ὑ Ὁ, (86 βατιὸ πογᾷ 88 
8 ἀϑοὰ ἱπ Ὦουϊ. χχχιὶ, 17, τηοδηΐης ἃθΏΔΟΣΙΒ. 

1 ἰ5 ἀουδι{] τ θοίδον ἐμ πογὰ 18 πϑοὰ οὗ δὴ 
δοίιδὶ τυογϑὶρ οὗ 8 6160 χοὰ υπᾶον ἰδ ὸ ἔοΣπὶ οἴ 
8 κζοδί, ΟΥ ΟὨΪΥ͂ δρυγδίἰνοῖγ. Οογίϑι ΕἾ δὐἱ ὃ 
δῖον ἀδίθ ἰῆθτθ νγῶβϑ ἰῃ Τμυιαΐδ, ἰμ6 οδρὶ δ] οὗ 
9 Μοηάδϑϑίδῃ ποηῖδ ἷπ ἰονονῦ Εσγρί, 8ηα ὑμ6γθ- 
ἴοτο ποὺ ἰμ6 τοϑίἀθῃοο οὗὨ ἰμ86 ἴβγϑοὶ 68, 8 ΒΟΥ- 

τ Ὁ]9 δηὰ Ἰἰοθαίϊουθϑ τουβδΐρ οὗ δο ζογε ]ἐ[σὶπρ 
Ῥγϊποῖρῖθ ἰῶ παίατο, σοργοδοηίοα ὈΥ͂ 8 Βο-ροδὶ 
{πῆερν ο. ΑΡ. ἰΐ. 7; Βοτγοά, ἰϊ. 42, 46; Ὀϊοά. 
ἰο.ἱ. 18; ϑδίγαῦο, 110. χυὶϊ. ο. 19, 802; ο. 40, 

818); ἰ( ὭΔΥ ὃθ ἀοανίοα νοΐ μον ἰμἷδ, ἴῃ 1ἰ8 ζ0}]} 
ἀονοϊοριαθηὶ, οσχίβιθα 88 ΘΑΥΪ δ ἰδ9 ἰἰπι0 οὗ 
Μοβϑβ: Ὀυΐ ὙΟΥΥ͂ ΠΙΚΕΙ͂Υ ἰδ ἸηΔΥ Βαῦο δ γα 
Ὀ60Ὲ τον ἴῃ (8 σότγηι, Δη ἃ ἤδΔΥθ Ὀ66Ώ ΘΟ" 
ηἰοδίοα ἰο {π6 ϑγδοὶ ἴθ (οορ. ΗΘη διότ 
Ἐκ. δῃὰ ἐμ Βοοῖκβ οὔ Μοβοβ, Απὶ. Ἑά., Ρ. 216). 
ΤῊὴΘ βίγοῃβς ἰθῃ ἀΘὨΟΥ̓͂ οἴ ἰμ6 ᾿δτγδοὶἱθ8 ἰο δαορὲ 
ἰἀοϊαίτουϑ ἴοτιηβ οὗ πογβΐρ Ὀογσγονγοὰ ἔγοτα 
Ἐκγρὶ μιδᾶ δγοδάῦν Ὀθθῃ δβονγῃ ἴπ (86 ἰηβίδῃοθ 
οὗ ἐδο χοϊάθῃ οδἱὅ; δῃὰ νο ἤπὰ δρδῖη (2 Οβγοῦ. 
χὶ, 16) ἐμὲ5 ὙΥῪ τογβὶρ οὗὨ ἰδ Βο-ροαὶ (Α. Υ͂. 
ἀετοὶ!) ταϑτ ἰοποὰ δ᾽οηρς τς (ἢ 9 οαἶνοα οὗ ϑ6το- 
Ὀοδῖα, τΐῸ μδὰ δβοϊουγηθὰ 80 Ἰοης ἴῃ Εχγρέ ὈὉ0- 
ἔοτο δβοθηδΐηρ 186 ἰῃτοηο.--- 5 888}} ὈΘ ἃ 
δἰαῖυϊθ ΟΣΘΥΘΣ ἀο068 ποὶ Ττοΐον ἴο ἐδμ8 Βδουΐ- 
βοίης οὗ δηΐπια}8 ἀοαϊραοὰ ἤος 1οοἅ, τψθῖο τγ88 
τογοϊκοα π|ὰ μ6 ἑδγιιϊηδίίΐοη οὗ (μ6 ᾿ἰἔο 1 ἰδ 9 
ΜΙᾺ οτηθθΒ; δὰ: ἰο ἐμοὸ τογδαΐρ οὗ ἀδθπιοηβ, 
νοὶ 8 ἐμ 9 ἰπηταοἀϊοδὶο Βυ076ο.---Ε', α.] 

“ Κηοῦοὶ ἐμῖη κα ἐμΐ8 σίαῖαϊθ ἔοσΘΥΘΣ νγ88 
ΔΌΟ] 8 9α Ἰδέον, ψ θη (6 δ ἴτ818 760 Π0 ἸΟΏ ΟΡ 
Ὀτουρσὰν ἰο (86 ΤΑΌΘΤΏΔοΪα ΟΥ ἰο ἰΠ6 ΤοΡ]6; 
δαΐ 8) ῥτὶηοίρ8] ὑβουρῃί ἐβ ἐἢ 6 Θοηδθοσγδίΐοα (0 
Φεβουϑα, ἰμ9 τοὶ ίουβ δ᾽ αγίης, δὰ ἱπ ἰδ 18 (89 
ϑιδίαίο ((86 Βυδὶς οὗ δ ἰά68) τοιαδὶ 5 διιοης (9 
7 νγ5 σομ πυδιγ, οὐ ἰο ἰπΐἷθ ἄδγ. Βαυὺ ἰδ0 
ἰάοα {59} τοτηαὶ ηβ δοηϊϊ πα} ἰπ ἰ6 ΟἸ τὶ δι 8 ἢ 
σοιρτυ γ. ΕΤοπὶ {18 ἰγρο ἰΐ {0110 778 8180 ἐπὶ 
ἐδ υ88 οὗ δηϊΐπιαὶ Τοοὰ νγγ88 δϑουϊϊορίουβ ἴῃ τ ΒΙΟ ἢ 
(6 ἀϊϑιϊποίΐοα Ὀοίνγοοι 86 πϑίυσϑ οὗ ζζϑῃ διηὰ 
οὗ δηΐῃ8}8 νγ88 ΟὈΪ ἰἰογαἰοα.᾽" 

“4, Μορβί βοϊ θῇ} ἰδ ἐμθ π80 οὗ δ]Ϊοοὰ ΤογὈϊ ἀ- 
ἄθη. Τθοτο ΚΟ] 8 ἱπιπηϑάϊδίο Υ {8.6 ταθη800 οὗ 
Ῥυπίθιθηὶ ἰῃὰ ἰπ6 βίγοηροβὲ ἰοσοϑ ἷῖ0Ὸ (89 
ΒΙΓΔΏΖΟΡ 88 Ὑ70}} 85 ἴογ ἰ86 Ιδβγϑοϊϊο: 1 ψἱ]]} 
Θνθὴ δοὶ Ὁ ἴίθοο δίαδϊηδιὶ ἴμαὶ δου] τδαῖ 
δϑαῖοῖ! Ὀ]οο, δηᾶἃ ΣΙ οὧὖὲὐ Βίπλ ΟΝ ἤτοι 
δλοι ας πὶ ΡΘΟΡῚΘ [τοὸσρ. 101. Τὴθ9 σϑϑβοῦ ἰδ 
ἰἷϑ: (86 δου] οΥ 16 οἵὗὁ ἰδο 68, ἰἰ8 βου]}- 1 κ 
Ἰ{6-ρτἰποῖρὶο, 18 ἰὰ ἐμ6 ὈϊΪοοά. Βα ἐδπὸ ὑ]οοά 
Ὀ6]οημ8, 88 ἀοοϑβ 4]] 1176, ἰο Φοβονδα, δῃ4 Ηδ 88 
εἰνϑη ἰὰ ἰο (86 1δγϑδϑὶ 68 ΟὨΪΥ ἴοσ ἃ ἀϑβπίΐθ ρυγ- 
ΡΟΒΘ, ἐμαὶ {ΠΟῪ ΒΥ ἩΪῚΒ 1 δίομϑ ζ0, ΟΥ̓ ΟΟΥ̓́ΔΡ, 
ἐμοῖς βουϊβ. Το Ὀ]οοά ͵δ8 ἐπ δἰοποιηθῃὶ ἴον ἐδ 9 
1ιδ, δίῃοο ἴῃ ἐμ ὈϊΪοοὰ ἐδμο 1Ϊἴ6 5 σίνθῃ ΟΥ̓́ΘΣ ἴο 
86 υάφιχημοηὶ οἴ ΤοΒονυδὰ ἴον ἀ6] ἱσουῦβῆοθ δηὰ Χ0 
Ῥαγτάοη. ἸἩδοτοΐοτθ (86 Ῥγοδι Ὀἰ(ἴοα 18 ΠΤ ΤΘ- 
Ῥθαἰοᾶ, 88 ἰὲ 868 δ]80 Ὁθ6: δσοδυ οχργοδϑϑὰ. 
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Ἐγνοη ἴο ἰπ9 Ὀἱοοὰ οἵ θοδδίβ ἰμαΐ Ἰηδῃ 5184 γ8 ἴῃ 
ἐδμο σἶλδδο, ἰὸ {116 ΥΟΥΥ͂ Ὀϊγάδ, (μΐδ Ῥτοδί Ὁ 1 ὁ 
δΔΡΡ ΐ68, δ! ὑβουσὰ (58 δ]οοὰ ν88 ποί οδετοά; ἐϊ 
ΔΑΒ ἰ0 Ὁ9 Ρουγεὰ ουὖυἱ δΔηὰ οογογοὰ νι ϊὰ θδτίἢ.--- 
ἦι νγᾶϑ ἰο Ὀ6 Ὀυγίοά, ΤῈ9 Ὀυγίαὶ ἰδ ΦΟΏΘΥΔΙΪΥ 
δηδίοχουδ ἰο {1.0 ϑργὶ πη οὗἨ (86 Ὀ]οοά ὕροη 
{89 δἰίωνγ, δ ἰῃ9 οδγίἢ ἰδ δὴ δὶίδι ἰῆ ἰδ π ἰαοϑί 
86186---ἰῖ ἰ8 8 δγιαδοὶ οὗ ἰδ δἱἰοποιϑηὶ οὗ 6 
118, τίου! 1168 ἰὼ ἰμ0 Γοδἰ χηδίίοα οὗἨ {δ9 Ἰ᾿ϊζα. 
ΑΒ ΡΒΥΘΊΟΙΟΩΥ δομῆγιδ ἐμ 6 Ῥτοροβίϊίοι ἐπὶ (86 
Ὀϊοοὰ ἰδ ἴμ6 Θδδβρθοΐδὶ βοιγοῦ οὗ ]ϊΐο ἴα ἰνίης 
ογοδίυγοθ, 580 ἀο υδ(ῖοσθ δῃὰ (9 ῬἘἢ]ΟΒΟΡὮΥ οἵ 
Το] σίου οοηϑγπι ἴμ6 ργοροβίιζου (δὶ ἀθαὶ ἢ δίομ 
ἴον (89 συϊ! οἵἁὨ 110-60 7 45 ἰΐ ἱ8 οἡ ἐμ ΐβ δἰ ἀ6 
οὗ ἀθαὶμβ (Βοπι. νΥἱ. 7). Απὰ ἰδ9 τ80 οὗ Ὀϊοοά 
τουδὶ ρρθαν Ἡϊοϊοὰ 88 ἰοῃ δ8 Ὀϊοοά τγὰϑ8 (ἢ 9 
ΣΩΘΘΏΒ οὗ δίοηθυιθηὶ, Βαί [89 Βηδίοβυο ἴον ἐμὶθ 
απὸ ἴον 8}} (ἰπη68, ἰ8 (6 τηδικίπρ σοηπιοη οὗν 
ἴἴΐο, οὗἨ ἀοδίι, οἴ Ὀϊοοά, ἰμ9 βοὶ- θὰ ἱῃνδϑῖο ἢ 
οὗ ἰμὸ ἀθδιίηγ οὗ τιδῃ.᾽" [{τϑ. 10-14, ζδηρο 
8825 ποῖ 6 γ0 0Δ]]6 αἰϊοοίοη ΘΘρϑοΐ ιν ἰο το τ. 
8, 9, νίοῃ δῆονγ δαὶ ἰδ ΒΊΣΒΏΚΘΟΙ νὴὦ 8 δ᾽ οτν οὰ 
ο οἷον ὈοΙΒ (6 Ὀθχηϊ οοσχίηᾳ δηὰ ἰδ 880- 
τΣΙΒοο (ἑἐ. 6. (η9 Ρ68696 Οἴου 6) ; ΟὨΥ ἴῃ 80 ἀοΐϊηρ 
86 τουϑὶ οοῃίογπι ἰο ἰΠ6 ἰδὰν ἰῃ οδογίηκ ἐξ δὲ 89 
ἄοον οὗ [0 ἰΔὈογηδοῖὶθο. Τἷδ οΘοιαμδηὰ ἰδ αἰ οη 
ΒΟΡΘ Ὀθόδυδθ ἴθ ῬΤΟΥΪΟΌΒ βἰδίυ 6 Ὀοὶηρς ΟἿΪΥ 
ΔΡΡ ἰ68Ὁ]9 ἰο {86 [δγδοὶἰίθ, δῃὰ {89 βίγσδηροσς ποί 
δοΐης τοααϊγοα ἰο ΟἿἿΓ 88 δβδοχ  ἤσϑθα (86 δοϊτηδ]8 
6 τηἷχαὶ Κι} ἴον ἑοοά, ἢθ τοῖχῦ μαᾶΥθ οἷδὶπημοα 
[89 ἸΙὈΟΓΙΟ 6180 οὗἨ οονγίηρ βδογὶβοςβ δί δἷβ ΟΝ ὮΏ 
Ῥίϑαβυτο. Τίιθ ῬΘΠΔΙῪ οἴ ΥὙϑσ. 9, δίῃοϑ ἰδ Δρῃ 168 
Θαυδην ἰο [86 Βιγδη κοῦ, οδηποῖ ὃὉθ τοδίγϊοἰθα ἰὸ 
ϑχοοτημηυηὶοδιίΐοη, θυ ταυβὶ Ὀ6 υπὰἀογδίοοάα οἰἑ ον 
οὗ ὈΔη δ. πιοηΐ ἤγοια (ἢ 9 ἰδηὰ ΟΥ 689 οὗ ἰδ 9 Ρυπ- 
ἐβδβιαθηὶ οὗἩ ἀθαίβ. ΤΤδμο οὐ᾽οοί, 85 αδἰγοδὰν πο- 
ἐϊἰοοὰ, δὰ 8 158 οὐϊάδηϊ ἤσουν ἐδ: δια ρ  βοδί: 0ἢ 
οὗ ἰδς ἰὼν ἴῃ θα. χὶϊ., 85 δί ὁῃη09 ἰ0 Ρτούθηί 
ἰάἀοϊαίγουβ βδογίοϑθθ, δὰ δ[]8δοὸ ἰ0ὼ ΚΘῸΡ ὕὑνρΡ (6 
ἰάθα οὗ ἐδ βδογιοθ 848 δαυΐῃβ ΟὨΪΥ ἃ ἰγρὶοδὶ 
δηὰ ποί δ ἰηἰσϊ μδὶο ΘΒ ΟΔΟΥ, βίποθ ἰΐ οουϊὰ ΟὨΪΥ 
Ὧο ΔΙ)ονεοά δὲ 411} βοὴ ἰ(8 Ὀϊοοὰ νῶϑ βρυϊηκίϑα 
οὩ 89 8187 ὈΥ͂ (09 δρροϊηοἰθὰ ῥτὶοϑδί. Τὸ ΟἰΒΟΙ 
ἑη)υποίϊοηβ ἐπα Ζ0]]0Ὁ ἴῃ (μἷ8 ΘΒΔΡΙΘΥ, θα 8} }Υ 
πὶΐ ἐμ6 ργθβθας 029, ΓΟ ΔΡΡ᾿ΪΟΔΌΪΘ 0 Βίγδ ΚΟΓΙΒ 
88 Ὑ0]1 88 [βγϑοϊϊ 95. ἴῃ υϑγ. 10 (86 δχσρσϑδϑίοῃ 
δοῖ ΤΥ ἴδοο δκαϊπαῖ πηεδηβ ἐμαὶ ἀοα ν]]] ἰδ κ9 
ἐμὸ ρυπὶβιηθηΐ οὔ (6 οθηοο ἱπίο Ηΐδ ονῃ 
μβδηάβ; Ηο ν}}} ορροϑο δηὰ σεἦϑοί ἔμ 9 οβθῃα ον. 
Ιὰ τότ. 11 ἰμθ νἱοασίουδβ ομδγδοίου οὗὨ [86 δίοπϑ- 
τηοηὶ οἰοοίοα ΌΥ͂ πιθ8ῃ8 οὗ 6 δδουϊβοοδ ἰδ ὙὉΥῪ 
οἰθαυγ Ὀσουχαΐ οαἱ ; (μ9 βουϊ, ἰδ ψυχή, ἐδο ῥτίη- 
Οἱ ]θ οὗὨ δηΐτηδὶ ᾿ἰΐα, 14 ἰὰ ἐμ Ὀ]οοᾶ, διὰ ἴον (δδὶ 
ΣΟΘΒΟῺ ἰδ 6 ““ ΒΟ0]᾽᾽ οἴ ΔΏΪπ|8}8 τΓΙΒ5 σί γϑῇ [0 τλδὴ ἰ0 
ΤΑΘ ΚΟ ΔΏ δἰοποιηθῃί [Ὁ 18 ΟἾΤΏ “ὁ 800}; ὮὈΥ [86 
εἰνϊηκς ὑρ οἵ (86 Ἰϊδ οἴ ἰῃ 9 δηΐπιδ] ἰδ 119 οἵὗἠἨ λδη 
Ὑ5 δραγοὰ. Νοιμίηρ ἰδ δα ἃ μοζὸ οὔ ἰδς δἰβῇον 
δρὶ γἰϊυδἱὶ ρυϊποὶρὶο ἰὰ τοδῃ, Ὀδοδῦδ6---οΥθ ἴΥ (86 
Ῥ6οΡΪ6 οουϊὰ μανὸ απἀοτγδίοοὰ δυο ἃ ἀϊδἰϊηοίίου--- 
6 γ9 τδΔ5 ποίη βηβνοτίης ἰο (μὲδ ἰὼ 86 Ὀταΐθ. 
Νοιδίης ἰὰ ἰμ6 νἱοϊΐα οου]ὰ Ὅθ ἃ νἱοδυΐουβ δβυὺ- 
βιϊίαϊθ ἔον δ ἷ8.; ἐΠ8ὲὶ τδὲηὶ οου]Ἱὰ Ὀ6 πιοί. ΟὨΪΥ ὉΥ 
189 δδογίβοθ οὗ Οδίγασυ. Μοδπηίϊπηθ, ΒΟΤΘΥΘΥ, 
{19 νγδϑ βυιυδοϊ στοὰ δηὰ δβοὲ ἔοσίδ, 85 ἴδ δ ἐδ 9 
Ὠδίαγο οὗἨ ἰδ6 ο880 δ᾽ ονϑὰ, ὉΥ (86 δβυδπίἰἰαἰΐοη 
οὔ (89 δηΐπ)8] ᾿ἰα οὐ (ἰι9 νἱοίξιι 0 {}}6 δ 28] 
Ἰϊῖ8 οὗὐὁἨ πιδῆ. Τδο Ὀϊ]οοὰ, ἐμοτοίοτο, δ, ̓ ἢ αἰαὶ 
διοπϑιηθειῖ ὈΥ͂ λθϑπα οὗ ἴ86 δοῦ! ποῖ ᾿8 
ἷπ ἴι. 8ε9 Τοχίυ] ποθ 8. 7.86 βἰδιθπιθῃΐ 5 ηοὶ 
Βοχο, ἐδδὶ ἰμ9 Ὀ]οοά τρδῖκοδ δἰοῃθῃθὩὶ ζ0Σ ἰδ9 

ΤΕΥΙΤΙΟΥΑ, 

βουϊΐ, δα ΐη ἰδο Α. Υ.; ἐῖ8 ἰάο85 880 αἰγοδὰγν Ὀδθδ 
Ἔχρτοδδοὰ ἱπ ἐ86 Ῥγονίουβ οἰδιιβθ, διὰ γον 18 
δι ἀοὰ ἰδὸ δἰδίϑαχοπΐ οὗ ΒΟῪ (ἷ5 16 οεοϊοὶ, 165ὲ 
Ποῦ δοιὰ βϑοῖὰ (90 ὍΘ 8 Υἱγίυῃθ ἰῃπ [6 6 ΣΘ 
Ὀϊοοά ἰἰδ6]7 45 διοῖ, ἜΣ} (8 οχροδὶιΐου οὗἩ (86 
τηοδηΐηρ οὗ (δ Ρδϑβδίζϑ ἰἰ86]7 τηιιδὲ Ὀ6 οοπηοοίοα 
89 γᾶ 0}]9 ἐγρίοδὶ εἰχηϊβδοδησο οὗ βαοσίδος; δηὰἃ 
ἦη τὶον οὗὨ {μὶ8 (Β6γὸ 18 ὑὉγὰἢ ἴῃ ἐ86 ἐχρ᾽δπδίϊοσι 
οὔ Τποοάοτοὶ, οὗ (86 ον δὰ οὀχροδίίοσθ, δὰ οἴ 
ἐμ9 ζτεϑὶ τη8δ88 οἵ οοϊηπιθηίδίοτγη, ἐμαὶ (6 δεΐσ δῖ 
199 οὔ 86 νἱοιϊπι8 858 δοοορίϑαὰ ἴῃ ρμἷδοο οὗ ἐπ 
Ταϊϊοηδὶ βου] οὗ πιδὴ ; [0 ΤΌΓΙΔΟΣ ἀϊοὰ (δὶ μ 6 
Ἰδιίον τηἰσαὶ το. Βυὲ (πδὶ {8186 Β6ἢ86 68 ΟὨΪΥ͂ 
Ὀο διοϊὰ ἱπ νον οὔὐ 89 δομηθοιΐοῃ οὗὨ [86 ἰγρθ 
νῖτὰ (ῃ9 ΑὨΕἰΥρθ 85 ἸοΩ δρῸ δθϑὴ Ὁγ δι. Ατι- 
Καειϊπο (Θυφϑεὶ. δὴ ἐπ Τερί.). ἸῺ τοῦ. 18 (89 
Ῥδυιϊουϊδσ ἰδ Ραὶ 0. ὑἰ8ὸ χοπογαὶ; δα ἀυτίης (86 
Ἰ1ο οὔιλθ τϊ]άοΣ μθ88 τοοϑὶ δηΐπ8}8 ὑδοὰ ἴοΣ ἰοοα 
νοῦ τοῦθ ποὺ βδοσίβοϊδὶ ΟΣ ἰδ κοη ἷἴΒ ἰδ 
6.886, (18 δἰαπὰδ ἴον δ8}} δι οι δηΐπ]8. Βαὶ δἷ- 
ἰογ δὰ ᾿πρρσα χὶϊ!. 1ὅ, 16, 22-24) (16 δαῖὴθ ἀϊ- 
τοοϊΐου οὗ Ῥουγίπς οὐἱ ὑμ6 Ὀ]οοὰ ὕροῖ 186 δα σὲ 
18 ΔΡΡΙΪοὰ ἰο 411 δηϊπιαὶβ δ] ἴῃ ἴον ἰοοὰ. Τὸ οὔ- 
ὁεοῦ οὔ [89 δΘοτητηδηὰ ἰ0 οοΥοῦ (86 ὈΪοοὰ τδ8 ΡΓῸ- 
ὈΔΌΪ ἀουῦϊο; ἤγεί, δα ΡΥ ἰο Ῥγουθηὶ ἐμ ἀ666- 
ογδίΐοῃ οὗ ἐη 9 Ὀϊοοὰ 8 (9 γϑῆηϊοῖο οὗ ἰδ δηϊαδῖ 
δουϊ ; δοοοῃάᾶ, ἰο δυοϊὰ δγ δῦϑυδο οὗ ᾿ὶ ἴ0 ΞΌΡΟΣ.- 
δβιϊιϊοῦΒ δπὰ ἰδοϊαίγουβ υδ66. εν. 14 ὁη06 ΙΏΟΣΘ 
Ῥοροδὶδ τ ῖϊπ Φιρμδϑὶβ 06 ῬὉσολὶ (95 οὗ {86 
οαἰΐης οὗὨ (δ δ]οοᾶ, δηἀ ΖῸΣ (8 ΒΑ1η6 Σ6850}--- 
Ὀοοδυδο (π6 Ὀϊοοά ἰδ 9 8βουϊ, ἐ. 4., (16 γομΐοΐο οΥ͂ 
{89 δῃΐπ)8] 1179.---Ε, α.] 

δ. “«ἴδπο 86 οὗ υποΐοδη δ65Ὲ (γεν. 16) οου]Ἱὰ ποὲ 
6 Ρ]δοοὰ οῃ δὴ θαυ} Ἡλι} (δ οτοροίπα δἰθμδ, 
δίηοθ ἰξ τοὶ ἰδῖκθ ρίδοϑ (Βγουῦ ἢ ΙΏΔΌΥ ΤΌΣΤΩδ 
οὔ (βου ρἈ.] 688 685; Ὀσὶ ΠοΥΘΓ( 6688 ἱΐ 88 ὕΣΘ- 
γεηίοα ἰΒτοῦσα (86 Βαίυτα] οι ης. Ἦδποο [86 
οἴοπάοσ, ἴα 89 ὅτι ἰηβίδῃοο, [611] ΟὨἿΥ ἱπὶο ἐμ 6 
βγδὶ χτϑάο οὗ ἰδ ἰδνν οὔ ρυγί βοδίΐου ; Ὀαὶ ἱζ Ἀ6 
πορίθοιοά ἐμπῖ8, 0 δὰ ἰο πιδίζθ Ἔχρίδίζοῃ ἴοσ μὲβ 
το ἰϑὰ οεά. 

“Κορ (ΟΠ ον, Βδυτοξατίθη) οπ 1168 {89 
βοοίΐοι ομδΡ. ΧυΥΪ!.---ΧΣ. ἴ86 ΒΟ] Ἶ Π688 οὗ (86 ἀΔἴ}Υ 
Ἰ:ἴ6 οὗ (86 ΒΓ6611168, δπὰ οὔ. χυὶϊϊ. ρα  ϊ οὨ]ΑΥ͂ 
ὑπὸ Βοϊΐη 688 οὐ ἰοοὰ. Οογίδί εν (86 βδῃοι δοαιξος, 
οὗ (λ0 εοαἰΐης οἵ 868} Ἰεδὰβ ἰο (6 δβδῃοιὶ δοαίΐ οι 
οὗ ἰοοὰ χοίοταγ. Οὐ {πὸ ΟὨΘΏ688 οὗ δοὺ] δηὰἃ 
Ὀϊοοά," 560 Κοὶϊ, ν. 126." ΓΊγδηδ. Ρῃ. 409-10. 
860 4180 ΟἸδυ κ᾽ ε ποὶθ {{. δὲ (6 ἐπὰ οἵ ἐμῖ8 ὁβδρ- 
ἰοσ. Το Ῥτοδί Ὀἱ (108 οὗ δ68ὲ ἐπδὶ Βδὰ ποὶ ὕδθῃ 
ῬΓΟΡΟΥΙ͂Υ 5ἰαυριιϊοτοά ΟΥ̓ ἀΘΏΓΥ τοϑίϑ ΟὉ ἐμὸ ἴδοι 
ἐμαὶ 118 ὈΪοοὰ μεδὰ ποὶ Ὀδεη ρουτοὰ ουὐἱ. 8411}, 88 
ΘΥ͂Θῃ ἴῃ ἰδ 6886 τηοδὶ οὗ 86 Ὀϊ]Ϊοοὰ που]ὰ Ὧθ οοἷ- 
Ἰεοιθὰ ἰῃ (6 ἸΑΣΟΥ τϑδβο]8 οὗ, ἐδ Ὀοάγ, δὰ 
πουϊὰ ποὺ ἌΡΡΘΔΡ δα Ὀϊοοὰ ἴῃ (πὸ 868} (πὶ τγδ 
δαδίθῃ, (6 Γ6 ἱβ 1688 ΒΓ  ὨΖΘΠΟΥ ἴπ ὑπ ΡτοΒ Ὀϊἱο;. 
Τ8ο ἀοβίοτηοῃς, ΒΟΉΘΥΟΓ, Ἧ8Δ5 δ.}}} οοπδί ἀδγδῦϊα, 
δηὰ ἰηγοϊγνοὰ δ᾽ἱκο 100 80 ἴδγδοὶϊθ δηὰ δ9 
ΒΙΥΔΏΡΟΡ, (86 ἩΔΒΐηρ οὗ {πὸ οἱοί!οδ δηὰ (Ἀ9 
Ὀαιπΐης οΥ (86 Ῥοτγβϑοῦ, δὰ σχοϊηδι εἷς ὑποΐθθῃ 
ἀη}] ἐμ 6 ονθηΐηρ (τοσ. 18. δαὶ ΒΊΟΣ ἀϊθᾶ 
οὗ {160]ζ, οΣ ᾽ἰαὶῖ βίον; τᾶ ΟΣ, δ΄Γ6 Β6σΘ 
οἰαβδοὰ ἰοβϑίον, δὲ δἷδο 'π οδδρ. χσχὶϊ. 8. 18 
Εχ. χχὶϊ. 81 (86 Ἰδιῖοσ 158 οοτασιβ ἀδὰ (90 Ὁ6 αἰγθῃ 
(ο ἐ9 ἀομϑθ, δὰ ἴῃ δουὶ. χῖν. 21 {}6 ΤΌΤΙΩΟΣ ἰδ 
Δι]ονοὰ ἰο Ὀθ9 χσίτϑη ἰο (δ) Βίγϑδοσ, Οὗ 8ο]ὰ ἰὸ δ 
αἰίοθη. ΤΟΥ ΔΡΡΘΟΔΙΒ ἰὁ δαῦὸ ὈΘΘΏ ἃ οογίδίη 
ἀοᾷτοο οὗ ἀϊδιϊποιοι Ὀοίτοθα ἐπ 9 ὑἐνγο, ΔΙ Βου κα 
Ὀοΐδ ἀγο ἑουἱάάθῃ ἰο (π6 [δταο 1196. ἸΤδαὶ δῖοι 
ἀϊοὰ οὗ ἐἰϑοὶῖ τδϑ δἷδο ἰοτἱάθῃ ἰο ἰδ δίσδη 
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ἀυνίης (Π6 ἰπιϊτηαίο δϑβοοϊδίϊοα οὗ [83γδ0]16 δηὰ 
δίγ ΚΟΥ ἴῃ [86 ΘΔ ᾿ἰΐδ οὔ 89 ἩΐΙ ΘΓΏΘΕ5, Ὀυὶ 
818 Δ ΓὙἠῚ5 γοϊαχϑὰ ἢ 6. ΘΣΟΠΟΙΩΥ͂ ἰπ τίου οἵ 
1μ6 ὈοίοΥ δορδναιθα Ἰἰΐϑ 'π ἰ89 Ἰδηὰ οὗ ὕδπδϑη. 
δυσὴ ἴοοὰ, ΠΟΤΘΥΘΥ, ῬΔδΒ δ΄ νγαγο οομπδί ογοὰ 
Ῥοϊ]αιϊίης ἰὸ ἐδ [δγδοὶϊο (Εσ. ἱν. 14; χὶὶν. 41); 
διη [8 ἰουθ, 85 888 διγοδὰυ ὈθΘΩ δοϑὴ (χὶ. 80) 
οοτηταυηἰοοιοά ἀοδίθιαοηί. Αἱ {πὸ οοπῃοὶϊ οὗ 99- 
Ταδδ] θὰ (Αοἱδ χυ. 29) ἰλ6 Ῥγοδίἱιΐοι οὗ ““ἰδίηρε 
Βίσδη ὶοα ̓  ἰδ βι}}} οουςἱπυιθὰ ἰῃ οοαποοίζοῃ Ἡλι 
{π6 Ῥτοὶ ἐιοι οὗ Ὀ]οοὰ.---Ε. α.] 

ῬΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ, 

1. Τ89 οοτδηὰ ἐπα 411} βδουὶ ὅσοϑ δῃουϊὰ Ὅθ 
οδοτοὰ ἰῃ ὁπ9 ρἷδοθ τῶ Ῥ᾽δίὩἶγ ἃ ρῬδγί οἵ ἰδιδὲ 
οἀποδιϊοπαὶ Ἰὰτν Ἡπ1οΝ δα Ὅθθη δ ἀδὰ Ὀδοδυ89 
οὗ ἰγηδργοδοίοθϑ. ΤθοσΟ δὰ Ὀθ0Ὲ} 50 βυοἢ Γ6- 
δινγϊοιΐοιῃ ἰδϊὰ Ὡροὰ ἰμδ0 Ῥαίσίδγοῦρβδ; δηὰ υὑπᾶὰον 
(89 Ἰῶνν ἰ(8ο]7, 10 τα οἵνοῃ ἀἰδροηβοὰ τὶ ὉΥ 
Ὀἱνί9 δοιηδπηά, ΟΥ τ ϊΐ (6 Ὀὶτὶπθ ΒΡΡΓΟΥΔΙ, 88 
ἴη ἰδ} 6880 οὗ βεπιιοὶ, οὗ Ὀαδνϊὰ, οὗὨ βοϊοιιομ, δά 
οὔ Εἰδιι. [18 ΡΌΓΡΟΒΘ Μὲ ἰο ἰθδοῖ ΒγπιὉ0}168}}7 
19 Ὠίγ 9 Ὁπ᾿γ, δὰ ἰο γξλύδον 89 ᾿τοσβῃὶρ οὗ 
ἔδλϊοο χοάϑβ. οι (δῖ6 ἰεδδο δὰ Ὀθθη δβυδὶ- 
οιϑηὶγ ἰδυφὰὶϊ Θδῖη9 ἢ 9 ΒΟῸΣ ““ὙΝΘ ποῖον ἰπ 
{85 τηοπίδίῃ, ΠΟΥ γοὶ αἱ ΨογυΒδίοτη,᾽᾿ σηθὴ δου ὰ 
“. πογΒηΐ (86 Ἐδίμον᾽ (90. ἱγ. 21). 

. ἯΙ. δου δ9 [δύδο το βδοτί βοοὰ οὐδοῦ νἶδθ 
{δὴ δί {9 ἐδΌθγηδοῖο, μου ἐμ ἰάΔο18 ἰο πίοι 
ὑμος Ῥτοίδεβοἂ ἰὸ οὔδὺ ειΐρῃς ὃ ποίῖομς. γοί 
ΤΟΔῚ {ΠῸῪ βδονγίβοοά ἐο ἀθιθοῦϑ. 80 βδι. Ῥδυϊ 
(086}685 ἱξ νγβ8 νι ἢ ὑ80 βδοτὶ οϑα οὗ (89 Βϑδί 6}. 
πῃ ἷθ ἰΐπιο (1 Οοτ. χ. 19, 20), δῃρά .:ὸ ψδΥΠ8 
ΟΠ νἰθιΐδηδ ἐἰδαὶ ὉΥ͂ ἀὐῤῥ τηνο ἡ οὗ ἰμοδθ βδοτὶ ἤοϑϑδ 
ΠΟΥ͂ ὁ8 196 ἑπίο {6110 δ τ ἀοΙ018, δπά ἐδὲθ 
Ὑ68 Ἰποομιρδίὶ 9 τὶς ἃ Ρδγίδ κί οὐὗὁἨ “19 ΟΡ 
οΥ̓ 80 [οτὰ," Τθ9 Βδ1η0 ΘΟ δΘαΠΘΏ668 τησδὲ ἰῃ 
811 δεϑδ αἰϊδηυὰ μο οὔονίης οὗὨ (6 μοιοδρο οὗὨ ἐδ9 
Βθετὶ ΘἸΒο ΘΓ μη (0 αοά. 

[Π|, Τα υπήδι Βα] 668 ἰο αοα ἰ5 γοργοδβουϊοαὰ 
ἮΘΓΘ, 886 80 ΘΟὨΒίΔΗΓΥ ἐπ ἰδο Ἰαίον ϑοχὶρίυγε8, 
ΌΥ οοηὐυρβαὶ ἰπδαο} 17. ΑΒ Βυδοδληὰ δηὰ νϊΐο 
ΔΓΘ ΠῸ ἸΟΏΔΟΡ ἐναδίη, Ὀσὶ ὁμ9 δ6Βἢ), 80 δ΄ ἰδ9 
Τα ἢ Γ] απἰιοὰ ἰο ἐμοῖν Ηδαὰ ἰὼ οὔθ Ὀοὰγ, διὰ 
ΔΏΥ αἰνίηρ οὗὨ δΌΡΟΥΪΟΡ δ᾽ Ἰοαίδπδο ἰο Δ οί ΠΟ Σ ἰ8 88 
ἐμ βίη οὐὁ τλυείδιχο ὑπ7δὶ ΒΓ} 688. 

ΡΨ. Τὴο Ὀϊοοὰ δηὰ ἰδμὸ δου], οὐ δηΐπιδὶ 1179 
(092), δτὸ βοσοὸ οοππϑοίϑὰ ἰοζοίθν, δῃιὰ [8:9 βϑζηθ 
σογὰ ἰδ πδοοὰ οὗ ἰδ δαδογίβοο οὗὨ Ομ νὶβὲ, 188. 11]. 
10, δὰ τὴ οογτοδβρουϊηρς Οτγοοὶς ποτὰ (ψυχή) 
ΤΟΡΘδίΘαΪΥ ὉΥ οὖν [οτὰ Ηἰπικοὶ (Μαίι. χχ. 28 : 
ὅπο. ΣΧ. 11, ε6.).{. Ηο ξαγο Η!8 ᾿ἰΐο (ψυχή) ἴον τ. 
ἴῃ υἱὸν οὔὗἨ ἰ0}δ οΘοπηθϑοίΐοι ΘΒ(8Ὀ] δοὰ ἴῃ ἐμὲ8 
οδαρίον Ὀοίπτϑθῃ {88 δηὰ ἐμὸ ὈΪϊοοά, ἃ ἔγϑβὰ δἷᾳ- 
πἰβοδηοθ αἰἰδοθ 68 ἰο Ηΐδ ποτά οἵ ἱπειἰταϊίου οἵ 
(9 ον β βυρρὸρ (Μαίί. χχνὶ. 27, 28). ΤῺθ 
ἀνϊηκίὶηρ οὗ (Π0 ον νυ δΐοδ Ηφ καγνο, 15 ἐδο οοἴῶ- 
τουσηΐοι ἴῃ Ηΐδ δδοσὶδοθ ΤΣ (..8 ΣΟΙ 5810} οὗ δἰ: 8. 

ἨΟΜΙΣΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

δῶρο: “Τδοΐ δηΐπ)δ[ ἰοοἁ 48 ποὰ ὉΥ τρδῇ, 
Ἧ8δ 10 0 Κορ ΒΟΙΪΥ ὉΥ ἃ τοϊϊχίουθ σοῃδθϑογϑιΐοῃ 
δὰ δἱαγίπρ, ὁχοϊυθ8 ἰδ 6 υ86 οὗ Βοθκ ὑδαὶ ἴα ὑ- 
Βδ]ονοὰ οὐ 85 Ὀθθη οἴἶδετοά ἰο ἀδπιοῦβ. λῖδῃ 
ἯὙΔ85 (0 8679 86 δο Ὡς [0 ἰδ δυδογίηρ οἴ ἰΠ6 δηΐ- 
ΣΩΔ], [00 (η0 5δογ  βοίδὶ ρμανιϊουϊασς οὐ ἐπ δοὲ οἵ 
δἰαγίη , [Ὁ ἐδ τοὶ κἰο-τηοσα] ἀμ οἵ ἐμϑηϊκίοϊ 
δϑυὰ τηοάογοαίθ 80 οὗ 8085. Ηδηοθ ἔδπθγὸ ἰθ δ 
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6] ειηδηΐ οὗὨ ὑἐγαΐῃ αἶδο ἴῃ ἐμ 6 ἀοκταδ οὗὨ 86 τορθ- 
ἰδτίδηϑβ. Βυὶ 4}1 Ὀϊοοά τηιδὲ ὯὍο Σοδοσυθὰ 88 δὴ 
οδδοτίης ἰο ΦΘΒΟΥ͂ΔΒ ; (ὉΣ ΦΘΒΟΥΔΗ δ᾽οηθ ἰδ ἰδο 
Αὐυἱϊδον οὗ Ἰἰΐο, ἰο αοἀἂ οὗὨ 8}]1] δουΐβ, δηὰ ἰὶ ἰβ ἃ, 
οὐΐταθ ἐο δῃογοδοὶ συθο ἢ ἰγ ρου Ηἰἶδ6 ἀοπιαίη. 
Βυὶ ον ἀο98 ἐδ οδίληρ οἵ Ὀ]οο ἴα Ομνὶδιθη οι 
ΒΩΓθΘ6 ἩΣΓ(8 μΐθ, 85 (0 οουποὶϊ οὗὨ [6 ΑΡροβίὶ]θ8 
[558 ΧΥ.) ματὸ ἰοσυἱἀάθα ἰΐ, πὰ 685 ἰΐ 8 βι}}} 
ΟΥὈϊἀάθη ἰὰ ἐμθ ΟνΥἰθηίδὶ Ομυτοιῖ Τθο Νοὸν 
Τοβίδπιοηΐ πους 'ἰθ (μ6 Βο] 688 δηὰ ἰηνΐοὶα- 
Ὀἰϊιὶὲγ οὗὮἨ ὀνονγιπίης ᾿ἰνίηρ ἐπ ἐδοί,, δ'ησΘ ἃ 6γ0- 
δἰῖνο Ὀτοδι οἵ 119 ἀν᾽ 61}8 ἰῃ ἐξ. 1 τοϑη, νὶ μους 
δὴ οὐ͵οοί, δ᾽ι645 Ὀϊοοὰ οΥ ἀοδίσζογβ ἰ᾿ἰΐο, 9 ἀθ- 
δίζογδ (:6 βοποίυδυυ οὗ Ὀίνίηο ροοάηθϑα. 789 
οαΠ}1η9 οἴ ἐδ Ἰογχδὶ Ὀγοδβοσὶριΐοῃς ἀΐδδρρϑαῦα Ὁ6- 
δἱπὰ (689 ἱπουχίδ. ΜΘῺ ΠΔΥῪΥ ὈΘ ΥΟΤΥῪ οδΙοίυ, 
88 ἴῃ Βγεδηίίυπι δὰ ἴῃ Βυκβῖδ, ἰο δυοϊὰ (868 6δ- 
ἱπᾳᾷ οὗ Ὀ]οοά, δηὰ 8.1}}} Ὀ9 ἐῃ ΙΩΔΏΥ ὙΔΥΒ ΟΥπιὶ- 
ὨΔΙΪΥ οδγοΐϊθ88 ἩΠῚ8Ὲ 1176, Θτοὰ τὶϊὰ 80 119 οὗ 
ἴδ, Οοπποοίοα τὶῖϊὰ (πὸ οαἰΐης οὗ δΒοβὴ, ὑδ89 
οδίϊηρς οὗ ἰμ6 δ6δ8ι οὗἩ δῃ δπΐπηδὶ (ἰμδὲ ᾿.688 ἀΐοὰ οὗ 
180}7, ΟΥ Ὀδ66ἢ ἰοτὰ ὮὉΥ ἩΪ Ὀθαδὶβ, ἰθ δ͵8θο ζοτὈἱά- 
ἄθῃ, ὀυϑῃ ἰΐ ἴῃ ἃ βιἱκίοσ ἄθστθθ. ἴῃ ἰμ0 ἔδοί 
ἐμδὲ βυοῖ ἃ υ80 οὗ 688} δ88 ἰπ [8617 δοιηοι ἷπςς 
δαυδίζο, δβῃηὰ 8 ἃ Β0ΓοΟ0 οὗ ΤΩΔῺΥ δἰ ΟΚΏ08808, 1168 
89 Ῥοσιωδηθηὶ δουρί οἴ (18 Ἰοχ4] οοτωσηδηὰ.᾽" 

Οαϊνία ποίο8 ἐμδὲ (μ6 οοταπιδιὰ ἰο βδουὶῆσο ἰη 
ΟὯΘ ΡΪδοθ Ἧ28 ἰο δυοϊὰ δοσγυρίίοη οἴ ἰδ9 δδοχὶ- 
068, δηὰ ἐδε ἀϊγϑοίϊοπ ἐο Ὀτίηκς πὸ οἰἶοσγίης ἰο 
(86 ὑτίοδὲ πνδθ ἰο αἀἰτοοὶ ἐμβθ Ῥϑορίὶο ἰὁο ἰἢ9 Οὴθ 
Μοάϊαδίον ἰο οοπιθ.Ό. Τδυδ ΘΥΘΥΥΝ ΏΘΓΟ {80 ΔῊ ἰδ 
οὖν Βοδο0}-τηδδίον ἰο ροϊῃῦ 18 ἰο ΟὈγῖδί. ΝΟ οἵ- 
ζοτὶηρς δοοορίδοϊο ἰο ἀαοὰ σἂ Ὀ60 οἴετγοὰ οχοορὶ 
ἱΒβτουκὰ Ηΐπι, δηὰ 4}} οηὐογιροαὶ οὗ ἀΔ ]γ 19 τισὶ 
6 τη8ὰ6 ΒΟΙΥ ἰβτουρσὴ Ηἰπ ταοαϊδιϊοῃ. 

6οἀ ἀοοϑ ποῖ ἱτεραίο ἰο τη8ῃ {πὸ ἔδυϊἐ τ ιϊοὮ ἰ8 
ποὶ πὶβ: Ὀπὲ ἰδ6 δυ!ς τ ἰοἢ 18 ΤΟΔΙΥ δ8 τὴϑ 
ὍΘ ἴδ.' 070 δοτὶουΒ (ἢ Δ Β6 ΒΌΡΡΟΒοβ. 78 [1}}- 
ἴῃς οὗὁἨ δὴ δηϊπιδὶ οἰμογν ἷδο ἑὩδη αοὰ εδἰ]ονοά, 
νγ88 (Π6 δμεδάϊηρ οἵ δ]οοά---οΥ̓ θἸοοὰ πδΐο δεὰ 
Ὀ6οη αἰγϑη Γ[ὉΓ Πηδὴ᾽ 8 δίοῃποπιθῃΐ : δηῃὰ 80 ΠΟῪ, 
ΤΩΘΏΥ Βἷῃβ τ θΐοῖ δθολ ὉρΡΟπ ἰδθ διγίδοθ ΤΩ ΓΘ 
Β᾽ῺΒ οἵ γί γον δπὰ ἱδουςΒ ] 6 881688, τ ῖ}} Ῥυόνο 
ΟὉ ΟἷοΟΒΟΥ οχδιγΐπδίϊοι (0 Ὀ6 ἀθο} οὔθ 068 διαί δὲ 
{86 Ἰογϑ οὗ Ηἰπι τῆ δμοὰ Ηΐβ μ]οοὰ Ὁ: ὰϑ οὰ 
(89 ΟΥΟ88. 

ΑἸἿΥ οἴἶονίπρᾳ οὗ βδουὶβοθ οἰ μον νίθο ἐδαπ ἴπ [ἢ 9 
ὙΔΥ οἵ ἀοἀ᾽ 5 ἀρροϊηίτηθπι, Ὀθσδῖαθ ἰ0 {80 ἴδτδ- 
Θ]168 6 βαοτί βοΐηρ ἰο ἀθπιοῦβ; 80 ΔΕΥ͂ αἰτίης ἰο 
οὐ9Ρ οὐ᾽θοίβ οὔ 89 Βυρτθίηθ δοοιϊίΐἨοη Ηθ Το- 
υΐτοδ ον ΗΪπϑο] 7, ὈΘοοτλ68 ἰ0 υ8 ἸἀοἸαίΓΥ. ΟομΡ. 
ἘΡΒ. ν᾿. δ; Οοϊ. ἰἐϊ. ὅ. 

Βιγδηκοτα τουδὶ ἢ ἸΩΔΟΥ ΤΟΒΡΘΟΐΒ ΘΟΙη6 ὉΠῸΟΡ 
{89 ἰατνβ χίσθοη ἰο ἰδ Ρ60Ρ}]9 οὗ Θοὰ. Με ἀο 
ποῦ 6608 }ρ6 ἰδ ΣΟΒΡΟΙΔΙὈΣν οὗὨ οὈοαΐθποθ ὉΥ͂ Σ6- 
ἔαδίπ κα ἰο δοϊζοον δά κο δΔ)] οχίδηοο, δα ἰο Ὀ6 πυπι- 
Ὀογοὰ τι Ηἰβ ῬΘΟΡ]6. 

ἴῃ (89 ἰτοδί ποις οὗὨ ἰδ ὈΪοοᾶ οὗἩὨ {89 π|]ἃ δηΐ- 
τΩ8] ἰδ ἰδ (86 ΠΘΏΘΓΡΔΙ Ῥτὶποΐρ]ο οὐὗἨ δοῦρτο 
ἱῃ Ιηϑίίογ8 ἩὙΠοδ ΔΙῸ ποὶ ἐδ6 δυῦ᾽οοί οἵ αἰχοοί 
Ῥτθοορίβ. Μβϑὰὴ ββουϊὰ ογὰοσ 8]} δὲν γα γβ ἱῃ ΒαΥ- 
ἸΏΟΩΥ ὙΠῸ {86 οοπάποί τοι ἰπ οογίδίη ἰδίῃ (8 
ἷ5 αἀἰγϑοῦΥ σομμιπδιἀοὰ. Ἐπροοΐδ!ὶγ ὑπᾶος [ἢ 9 
Ομτἰδιΐδη ἀἰδροηδδιΐου 8. {πὲ8 ὑυὶποῖρ]θ οὗ τἱὰϑ 
ΔΡΡΙϊΪοαϊΐοη. ἢοτγο ρῥυϊποὶρὶο8 δῖὸ κί υϑῃ σαὶ ἡ 
Β8ῃ ἀοί4ἰ]οἀ ῥγϑοορίβ, ἰο ζαϊὰθ οὔν οομβάποί, δά 
Ἧ6 τηῦϑὶ ἰδυ ον Ὅ0 φογογηθα ὈΥ 189 ΘΟΘΕΤΘΗΥ͂ 
δηά δίιηθ85 οὗ (δΐηρδ, δα ὑμποὶν ὨΔΥΠΙΟΩΥ πὶ 
ἀδδί τι ἱο ἰδ οοτατηδη θὰ, 
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ΞΕΟΟΝῸ ΞΞΕΟΤΊΟΝ,. 

ἙΓοϊΐπθαα οὗ 116 Ἀδοιτίακο Ἐῤοϊδιίζοσι. 

Οπάρῖαι ΧΥΙΙ. 

“7 ξεεῤίκρ ἀοῖν ο7 »εαγγίασε, αΓ αἷ τεχεα γεξαδίοης, ανά ο7 αὐ ἐᾷς γεζαξίονες ὁ 7 ἐς σεπεγαλ᾽" 

ΟμΑΡΤΕΒ5 ΧΥ͂ΙΠ].-- ΧΧ, 

Α.--ΤῊΕ ΚΕΕΡΙΝΟῸ ΗΟΙΠΥ ΟΡ ΜΑΒΕΙΑΘΕ ΑΝῸ ΟΕ ΑΙ, ΒΈΧΟΑΛΙ, ΒΕΡΑΤΊΟΝΚ ὕΝΡΕΒ, 
ΤῊΕ ΡΕΝΑΙΤῪ ΟΕ ΤῊΝ ΟΗΕΒΕΜ." --[Ικαςξ. 

πάρτε ΧΥΙΙΠΙ. 

ΡΒΕΕΙΙΜΙΝΑΒΥῪΥ ΝΟΤΕ. 

Οἱ ἴ80 “Ῥτοδιοἑιοᾶ Ῥθατθοθ᾽ δηᾶ οἱ ἴ86 Μᾶαιτίδακο ζίανσα οὗ ἴ80 ἘΓϑαῖμθει. 

ΤῊο ἴδ ἀφο τη ὑπο Ὑμδὲ σοπ  ἰἸ008 56Χ- 
ὯΔ] ἱπίοΓΟΟΌ ΓΒ ἰΒ Τοτ Ὀϊ ἀθῃ ἰδ σίτοη ἰὼ [86 ῥτο- 
δοηΐ οδδρίοσ ; (86 Ρυπ᾽διαχοηὶ οὗ ἀϊδονοάΐοηοο ἱπ 
1:0 ΒΟΥ͂ΘΓΒ] 045868 ἰδ ἀοοϊατοὰ ἴῃ χχ. 10-21. Τδ6 
Ἰδίίον 8 βδίυ γα} Υ 1685 7011, Ιοαυϊος 86 Ῥυη δϑ- 
τηθηΐ ἴῃ ΒΟΙ16 ἰῃδβίδῃσοδ (0 Ὀ0 ἰπίογγοά ἔτγοπι 8η8- 
ἸΟΩ͂Υ ; δηὰ ἴῃ 029 0486 ἱξ 8 Θομβ᾽ ἀοΓοα ὈΥ͂ ΒΟπὶ9 
σοπιηθηίδίοτδ ἐπὶ ἐμΠ0Υ9 18 8 Β᾽ σι οχιθηβίοι οἴ 
δο ἰᾶνγ ογὸ ρφίγσγθῃ. 8.9 οὕ χσ. 20ὅ.0 ΤῈ ἰδιν 
ΘΟΥΟΤΒ 8}Ϊ βοχυδ) ἰη ογοοῦγβο ἩΪΟ ΟΡ ὉΥ ΤΟΥ, Δ] 
ΤΩΔΥΤΪΔ 6 ΟΥ ὉΥ Β᾽1016 σοπουθίηδρχο; δὰ ἩΒΟΏ 
(86 τῖνοϑβ οἵ γτγίουβθ ῬΘΓΒΟῺΘ δ16 τηρηϊϊοηθά, (ἢ 6 
ἰοσῖα ἱποϊυ ὧδ ἐμοὶτ τὶν τ 6 ᾿ἰνίηρς, δηὰ (πον 
νἱάοντβ ἩΔΘῺ (ΠΟΥ ποτὰ ὑβοπηβοῖτοθ ἀοδ. [{ ἐδ 
ΤΟΙ ΔΥΌ ἰδδὶ ἐξ Δ .Κ68 πὸ Θχοθρίϊου ἴῃ ἴΔΥΟΣ 
οὔ δι ᾿ρδυτδοθ 88 δὰ οσοουγτοα δος ἴδ 6 
Δησδοϑίουδ οὗ 1Π6 1δτδοὶ 68, 8ΔΒ ἰὴ ἰμ 6 6886 οἵ 98- 
σοῦ, ἤγοσαῃ ὙΔιοα {ΠΟΥ ἯΘΓΘ {Πποταβϑοῖνοβ ἀοβοοη θά, 
(119 ωδυτίαχο οὔ Αὔτδμδπι τὶ βατϑ 85 ὕτο- 
ὈΔΌΪΝ νῖὰἢ ἷ8 πἴθοο, (λ9 τψογὰ δίϑίεγ 8] οσίης οὗ 
(818 Ἰα(λι.46). 
Το 8016 ἰᾶνν ἰ8 ΟΧΡγοδϑϑα ἴῃ σοΐοσθηοο (0 (δ 9 

Ια8ῃ,, δῖῃ05 {86 ἱποορριΐοη οὗ διοδ σγοϊαιΐοηΒ Γϑϑίϑ 
τὶ δία ; αὶ 'ὑ νου]ὰ 6 6. τηϊδίαϊκο ἰο ΒΌΡΡοΙβΘ 
δ ἃ ργϑοίδοὶϊ Υ ρ8 δ ]οὶ ἰδὲ ταϊχὶ Ὀ6 ἀγα ὉΡ 
480 ἴοῦ (6 σοδῃ. Ὀ ΠΏ ο68 ΔΓ ἱπἰγοἀποοα 
ὮΥ 186 1ΔῈῪ οὔ {86 1μοΥἶγδίθ τηδυτίδρο (δα ἐηδιϊίυ- 
ἰοῦ τοῦθ ἢ ἸΏΟΤ6 δηοίθηΐ ἴδῃ ἐδ ἰἰπη9 οὗ Μοβοβ, 
8660 θη. χχχΥὶϊ!.), δὰ ὉΥ [86 ζοπογΑΙ σοϊδίϊου 
οὗ ργοίθοίϊος δηὰ φῬγοἰθοιοὰ ; (ῃ9 αν ἰβογοίογθ 
ΔΡΡΙΐΪο5Β ἴο ἰὴ ποπιδὴ ΟὨΪ ἰπ ἰδ 8 6886 οὗ (086 
ΤΟ] ἰοϑΐρ8 ἴῃ τ ὶοῖ (Π6 πιδῃ 8 ον ἄθη ἰο 
δαγθ ἱπίθγοουγδο πὶ μοτ. ϑουῦιο οὔ (8 ἀοᾳΓ668 
ὙΓΠΟΘὮ το ΡΥ ᾿ Ὀἰϊ θα ἐπι] οἱ 1 Υ ΓΘ οἱ ΘΧΡΥ ΘΒ 
τιαθηἰἰοηθα : (5 σοπῃοοίΐου ἩΪΐ( 8 ἀδυκθίον 15 
ποὺ τηθηἰἰοαρα ὉΥ ἰἰ56}7, ΔΙ ου σίὶ ΠΟΟΘΘΒΑ ΡΥ ἰα- 
γοϊγοὰ ἰη 6 Ῥσοβὶ Ὀἱ(ἰοα οὗ ἐπί ΥΘΟΌΣΒΟ νὶιἢ 8 
ἩΟΙΏΔη δηἀ ΠΕΡ ἀδυρῃίονῦ ἴῃ γεν. 17; δὶ νῖ ἢ 
ἃ διορ-οἶδον ἰδ ἱποϊυἀοά ἰῃ γον. 8, βπὰ [8 θβρο- 
οἶδ} πιοπιϊομηθὰ 86 ἰμῸ διθ᾽οοὲ οὗ οὩς οἵ (ἰδ6 

ΘΌΓΒΟΒ ἰῃ Ὠουΐ. ΧχΧΥΪ;. 28; (μαὶ πὶ ἃ στα ἃ- 
τοί θ᾽ 8 οὶ πιοπίἰοποά δἰ 411, οἰ μὸν Ὀθοδῦδο ἐξ 
ἯΔΒ ΘΟὨ δἰ ἀοΓθα ὉΠ ΘΟΘΘΒΑΥΥ͂ (0 ἀ0 850, ΟΣ οἶθ0 Ὀ6- 
σϑ0.860 ἰΐ γα 8 Βυ ] ΟἸΘΏΓΥ ἱπλρ! θὰ ὈΥ͂ (Π6 οἶοῦ ρτο- 
δι᾽ οη8. 00 ψἢ0}6 ΔῊ ἰβ ΧΡ ΓΟ ΒΥ ρτοιηδοα 
(τοτβ. 2, 8, 24-27}) ὑροῦ ἰδο ἄπιν οὗ ανοϊἀΐϊης ἐμ ὁ 
δΌοΙηΪ 4 Ὁ]9 ουδίοιμδ οὗ ἰδ Ἐκγρίϊδηϑ δηὰ ἐδῸ 
Οδηδδηΐίθα, 80 ἐμὲ ὑΠ6γ9 ἯΔ8Β ἴ86 1.88 ποοοδιΐεγ 
ΤῸ ΟΧΡΥΘΒΒ τηδηϊΐοη οὗ δηγιδίης ἩΔῚΟΝ τῶϑ ποὲ 
Ῥγδοιβοὰ ὈΥ ἐδθ. 

ΤῊ ῥτὶποῖρῖθ οὐ πϊοῖ (δ 6 Ῥτοβίο (ἰοη5 τοϑὲ 
(τον. 6) ἰβ ΟΧΡΓ δϑὶν ἀροοϊαγοὰ ἰο ὍΘ ΠΟΑΡΠ 685 οὗ 
Τοϊδιϊοηβεὶρ ; δηὰ δἰ πουχὰ 1860 ἨΘΌτονγ ὄχρτθο- 
βίου οηρίογοὰ ἔον ἐμὶβ (ἐϊί(. Β6ϑὰ οἵὗὨ δῖ'8 8686}}} 
ταὶ κοΐ ἰὼ ᾿ἰ80 }  ΔΡΡΙῪ ΟὨΪΥ ἴο Ὀ]οοά γεϊδίΐοπα, γοῖ 
ι 15 ἀἰδιϊποιὶγ οχιθηάρὰ ἱπ ἐπα ΔἸ ἰο σοϊδιϊοτ 8 
ὉΥ δίδηϊι 8130, ἰπουκχὴ ποὺ δ νγαγβ ἰο (μ6 βᾶ τω 6 
ἀοργοθ. ἴῃ [86 Τοϊηοίοῦ ἀοβτοθ8 16 Το Ἰδί ομΒ ἢΡ 
8 αοοίοα ὈΥ οἴπον οοῃδί ἀογϑίϊομϑ, 8ο ἱμαὶ ἷπ 
Ῥδιδ οὶ ὁ8868, δοπηοίϊτηοθ8 ὁηὴ6 ΘΟΠπηδοίΐου ἷδ8 ἔοτ- 
Ὀϊά θη τὰ 119 {86 ΟἴΒΟΡ 5 ποὶ τηϑῃϊοηο. ἀθῃο- 
ῬΑ, (μ 6 πιο0}]9 δὲ ταὶ Ὅ6 ἱποϊυδοὰ ἰη ἐδ6 
δ'η σία ῥτοδὶ Ὀἱ(ἱοῦ (μδὲ πὸ τὰδῆ τϊζοΐ Ὀ6 σδοθ0- 
ἰ6ἃ νιῖϊ ἃ ττοπδῃ ἯδΠ0 βίοοά, ΟΥ ἯὙδο ταϊζὶ οΘοτὰ ὁ 
ἰο βίδῃὰ ἰο δὲ ἰῃ ἐμ ροδί (ἰοῦ οἴ ἃ τδὰ ; πο ὁ δ 
γνῦο οουἱὰ ὃθ ἱποϊυά θὰ ἱπ ιδι6 ἔκτἶγ οὗ πῖον Β6 
γγϑ βοδάὰ. [Ι͂«ἡ (18 οοῃμῃθοίΐοη ἴμ6 χΧΧ. ἰσδῆο- 
Ἰαίϊοη ἐπ τσ. 6 8 ἰο Ὁθ ποίοα: ἄνθρωπος πρὸς 
πάντα οἰκεῖα σαρκὸς αὑτοῦ οὗ προσελεύσεται. Βασῖ 
ἃ ἀοδογίρίϊου, Βονονον, του Ἱὰ ποὶ ὈΘ αυἱϊίθ δο- 
ουγδίο, δ'ηοθ (ἢ Ὠἶθδο06 5 οὶ ἱποϊαἀ θὰ ἰπ ἴδ ἰδὲ 
οὗ φυοδιἰιοὰ ἀορτθθδ: δηὰ ἔμογ δ΄ {770 Ῥτὸ- 
ἰδ οὰ οα868 Ἡ ΒΟ που]ὰ ποὶ δοπιθ Ὁπᾶὰοσ (89 
ἀοδβογὶρίΐοα. ἸΤθ680 δτὸ (89 τηδίοσπαὶ δῃηΐ, τῖῆο 
ψουϊὰ ἴοτ ἃ ρδγί οὗ (89 νυ ἴθ᾽ 5 δῖ βο τ 8 ΟΣΥὁΎ Ὁτο- 
{μι τ᾽ 8 ἔδιιῖΐγ: δυὰ (6 νἱ6 8 βἱβίοσ, ἱοσυϊ θα, 
οὔἿγ ἀυτίης (89 1[1}6-ἰἰπ)6 οὗ (86 νἱίο. 

ΤΠο Ῥγοδ᾽ 6 ἀθρτθο8 ΤΏΔΥ 6 ΔΟΏΥΘΕ ΘΠ ΙΥ͂ 
διγδηροὰ υπάοε (μ6 ἰππ90 0] τίη μοδὰδ : 



ῬΒΕΕΙΙΜΙΝΑΚΥ ΝΟΤΕ ΟΝ ΤΗῈΒ ῬΡΕΟΗΙΒΙΤΕΡ ΡΕΘΒΕΕΒ ΟΕ ΤῊΕΒ ΗΕΑΤΗΕΝ. 189 

δ. Ἐλοϊαϊέομδ ΌΥ ΒΙ]οοᾶ. 
1. Μοιδοτ, τοτ. Ἶ. 9, Αὐπὲῖ οὐ οἰζποῦ δἰάρ, σρῖν. 12, 18, 8. Βιδίοτ δὴ 1 ΝΔΙ7 εἰδίοσ, Υϑ 8, 9, 1]. 
4. Ὁδυμκδίοτν, τοσ, 17. δ. Θταπα-ἀδυρηΐογ, υόσϑ. 10. 

Ὅ. Ὁῖϊτοοῖ Ἐοϊδιίομδ ΌὉΥ ΔΙ γν. 
6. Μοίποτ. π-ἰανν, τοῦ. 17. Ἴ, Βιορ-ΔΟΙΒΟΣ, Το. 8. 8. Διορ-ἀαυκλίοσ, τόσ. 17. 
Ὁ. Βιορ-ιδυά- ἀδὰρ ίοσ, το. 17. 

ο. ζιαάᾶϊτοοῖ Ἐοϊαῖίουδ Ὁν ΔΙ τΥ. 
10, Ἐδίμοσ Ὀτοίδλογ  ἩΠΡ, τον. 14. 11. Βγοΐδλοσ᾽ ε τ δ, γοσ. 16, 12. Ῥωυρδίοτοί δ ν, τοῦ. 1δ. 

ΙῸ δἀάδί(ΐοπ ἰο 689 ἔβγα 8 ἃ ἔθ ΡΟΥΓΔΡΥ͂ ῬΓΟ- 166 η86 0 Ῥαββίο, ΘΟ ΡΑΤΥῪ ἰ0ὸ Ὑμδί ΠΟῪ ταΐρεϊ 
Ὠἰοϊοη οΥ̓͂ (9 νὴ 708 βἰβίος ἀυγὶπς (6 Ὑ 1108] ἢδντο ΚΏΟΜΤΏ [0 ὃθ τἰχαί. 
ονα 116. ᾿ Μαντγίαρο σἰἢ ὁ ἀοοολϑϑὰ νι θ᾽ 8 βἰδίου 18 

: οἰοαῦὶν δἰἰϊοσοὰ ὑπάορ ἰδ [ονἱιἰοαὶ αν, ού 
ἀὴρ τθς ΠΡΊΒΕΕ ΒΕΒΕΙ ΕΝ ΠΕΡΙ ΘΠ ΒΕ δὰ ἐνβ απ ὉΥ͂ ποί Ὀοΐης Ῥγοβὶ 64 ; Ὀσὶ Ὀδὶης ῥγο- 

μα ἐρθ σαι τ ἐἰ ὀεμβηντι φῶ εϑι 5|85 1 μι οἰε64 ἀατίηρς (μ9 ἰζοιπιθ οὔ (89 βἰβέον ἄσϑι (βίκθη 
ΕἾΨΟΒ᾽ ΒΟΥ͂Ν διβοῦρ (0 ὈΘΥΡΓΙΔῺΒ ΟΥ̓ ΟΧ-] (0 το, ἰξ ὈΘσοπιθ8 ἀοΙΌΪΥ δογίαϊη ἱπαὶ ἰὰ νγα8 

ῬΥΘΒΒ Ἶδνγ ἴῃ ὉΟΠΒΕΘΠΘΒῸΒ οὗ {δ ἰοροπὰ Τὴ ὑμεῖτ Ῥοτιϊἰοὰ αἴϊοτνατγάβ. 10 18 ουϑὴ 2846 8.}}} ΠΟΤ Ὁ 
ΤΟΥ ΒΟΙΟΡῪ οἵ Ϊμ6 τρασυΐαβο οὗ Οϑτῖβ τὶ ΙΒ. θα ὉΥ [06 ΤΟλΒοη δββιρηϑὰ : (80 Σο]δί ἢ 8 οὗ 
τὰ ονν 1518 Ὀἰοά. ἐδω τ 27; ῬΆΠΟ ἀθ Βρ. ΤϑΒῈ. ἐποὸ Ἡΐνο8 οὗ (10 ΒΔ Δ 8ΓΘ τοὺ δρὶ 0 ὉΘ 
ΠΌΑ ὈΘΡΊΠΗΙΒΡῚ; 886 (618. σθθίοαι" ΘΟ δαθα; κἱ ἔτϊοιάϊγ, δηθὰ Δοβθβ που]ὰ ποὶ δί]οῖν οἴ ον (δ δὲ 
Ἰοαϑὺ 'π (86 τουδὶ ζϑτα ΠΥ, απ! ἄονγα ἰο {86 {{π|9} .}.9 ῃλιίΌΤΑΙ ββδοιίοη οὗ βίϑίβσβ βμοι]ὰ Ὅ6 βαῦ- 
ο ΕΠ Ὲ ΘΘΡΗΒΡΕΙ Ὁγ [89 ΠΕΣ ΝΣ Ο 888. ἘθΣ δοιοα ἰο ἐπῖ8 βἰγδίη, οὐ ἰδέ ἐΐθ ἱμουϊ δῦϊθ δη]- 
ὐσφυδ ο ἴσαι δὰ ̓  μα ἡ δι αἱ ᾿. ̓  τοβδτα (0 ππ βἰεἶο8 οὗ 86 δδῦθπὶ βιουϊὰ 6 ἱπογεαβϑὰ Ὀν᾽ 
ἘΒΕΤΙΒΒῈ Τ᾿ ᾿Ν ΤΑ τ ὲὸ ἱτεῦς ἡμὲ ΠΕΘΘῈΒ ΠΡ: {89 Ῥτουΐουβ δι 18 ν στ οἰδίϊοι οὗ βἰβίοσθ. Οἱ (89 
105. τ6' Τορατὰ ὑοιξπθ᾽ ΟΔΠΑΒΆΣΓΘΒ, Βα. ΔΕΛΟΙΕ ΤΌΘ. τὸς Βδηά, [19 τηδγείαρχο τ ἢ 8 ὈΓΟΙ ΒΟΥ Β ὙἹΔΟῪ 
Μοάεβ βηὰ (16 Ῥογβίδῃβ ἱῤ ψ88 ργϑοιϊβοὰ ἔγοπι 1 τα ζογθίάάοη, δνϊἀθὨ } δθοδαδθ 8.6 Ὀδδαπιθ 
ἐδ 9 οδεἸϊεδὲ (ἴπιο8, 88 880 διμοτβ ἐμ [πάΐδηδβ δηά (} 9 ψδτιὶ οὔ (πΠ0 βυγυϊνίης ὈΓοΙ ΟΡ; δπηα Ὀδοδυδθ 
(86 ΕΒ ΜΙορίδα.. (866 186 ΔΓ ΒοΥ 168 ἰὰ ΚπΟθΘ]),} 140 1 ἐμ Ὀτοίμον μα ἀϊθὰ ΟὨΙ]ἀ1688 τγμῖ]6 886 
δη ὦ 4} {μ680 παύ]οΠ8 Ἀρρθαν ἰο βαγὸ Ροτταϊιιεὰ τοιηδίηοα 15. τῖίο, (ἢ 6 ΒΌΣΨΙΥΟΥ τγδ8 Ὀουπά (Ὸ 
δἰ5ο ΤΑΔΙΥΙΑΒΘ ΙΕ 8 ἀδιιρὶθγ. δίδγτίδρο τἱῖμ ἰδ κοὸ ΒΟΥ ὉΥ ἃ 1 ονἶ τα ΤηδΥτ 6. [Ἃἢ ΟἿ ΘΓ 6886 
Ν ΒΙΒι6Τ, ἜΟΜΕΥΘΡ, 5 ἡ επο τα ΤΉΝ ἐν ΝΕ ΠΡ ΘΕ] το 6.6 ἴο Ὀ6 Σϑοϊτζοησά ἰο {80 ἀοοοδβοὰ 
ἼΠ ΜΙ ̓ : Ξ ἰῷ Η ι ἀρῆρ λον, ( ἈῸ ἤβενσ ὈτοίμοΓ, δ Ὦθη66 ἢ 6 ῬΘΏΔΙ(Υ [Ὁ υἱοϊαιΐϊης (8 
ὰ ὑπο θἐθιονν μπρός α ὴ μβγρο φόν ἀϑοναν νὰ ἘΠῚ Ῥτοοθρὶ ἰῇ Χχχ. 2] ἰβ ἰμβαὺ 86 7 6}}8}} Ὀ6 ΘὨΣ] 1685, 

8 ΠΠΡΤΟῚΒΙ ἧ. 6., ἰῃδὺ ΒΥ ΟὨΠ]άγοπ ὈΟΓῸ ἰο βυσῇ 8. ὑπίου 
9 ἱπμογιίϑηοο οὗ (δ ἔδι Βδὺ᾽ 8 Βουδαρὶϊο οὔ οὔ : : 
10 ἸηδΥῖ8 οὗ βυσοοδβίοη ἰὸ ᾿Ϊθ8 ἰμγοῦθ. Ηθῃοθ οὐδ ἫΝ τρρτῦθος ἔλυδι ΕΡΒΟΝ θΕἸΟΕ ΒΟ "Ὁ 

Εθ ὁπ δα ὁ ρξαε τβαοὲν Νὴ ἘΦ  Ἂν ἀτ, τῇ Ὀθ.:6χ- ὑπογοΐοτο πη (8 6856 δὲ ὈΘ9 δοηδίἀογοα ἃ8 Ὀα564 
αν Ἴ ΚΙ μ ΕΣ ΝΣ 25 δ Ν ΠΒΉΝΕ ἐπθως ὉΡΟΩ αὐοδβιΐϊοῃβ οὗ οἷν] οὶ Σἱγ δηὰ οὶ ὑροη αϑὶ- 

δῖαν (1 Κίπρβ 11. 18-26), Μανγίδρο Ὑἱιἢ 8} πἶ γ, Ηθποϑ ἐξ ἄοδα ποὶ ΒΡΡΙ͂Κ ἰο (88 Ῥδσδ] οὶ 
179 ̓  δι ρ-ταοΥ ΒΘ Ρ, ΒΟΙΘΥ͂ΘΡ, 19 ποί ἰοτ δ᾽ ἀάθα, 6486 οὕ 9 ἀοδοοβοὰ τ ἰίθ᾽ 5 Βἰϑίου : 7ὉΓ 86 οουϊὰ 
διά 8 ποίδ 9 ἱπβίμβῃοθ οὗ ἷὲ 18 ἱπ θαυ 48 ἴπ8ο- ΠΟΥ͂ΘΡ δα Τογτηθα ἃ ρᾶτί ΟΥ̓́ ΒΟΥ Ὀτοίδογ-ἰ-ἰα ν᾽ 8 
Στὴ (πὸ τῖνοϑ οὗἁ 18 Αι Β6Γ-ἰπ-ἰὼν 56], Βροϊζθῃ ἰ .ὶ ουβοΒοΪά ἀπά (86 Τα Βγβίθπι οὗ (86 Ηδθ- 

οὗ 85 6 πιδσὶς οὐ ἐμὸ Ὀἰνίπο ἴδυοσ, 2 ὅδπι, χιί, 8, Ὀγοτβ. [Ι͂α (00 Ῥυπὶβδιηθηΐθ ἀοποιιησοᾶ ἴῃ οἷ, 
Χχ. δραΐπϑυ (86 Β᾽Π5 Ὠδτθ Ῥγοβὶ (94, 0 νι }}} 6 
ἔουμὰ {μδὺ ἃ αἰβιϊποιΐοη ἰ8 τηδάθ ἴῃ ἰμθ ἀορτοθ 
οὔ χυϊ!. Οπο, δηὰ 80 ἸΔΥΖΟΥ οἶδ85, 18 ἱο Ὁθ 68- 
Ὀ᾿ΓΔΠῪ Ρυπίβμοά (πὶ 089 6886 ΘΥ̓́ΘΏ ἰδ Ὀοάὶ68 οἴ 
Ὀοίἢ, Ῥατγίϊοβ δτὸ ἴο Ὀ6 Ὀυγηΐ), 8119 ἐπ [89 ΟἾΒΟΡ 
οἶαββ ἰ80 ῬΘΏΔΙΥ 18 Β' ΠΡῚῪ ἐμαὺ “(ΠΥ Β84}} ὍΘ 
οἰ 141088." 1 σδηποξ 9 βυρροβροά ἐπα 8 Ῥ67- 
Ῥοίμ δ] ταῖγποΐο 8 ἴ0 ὃθ τιδϊηἰαὶ πο ἰβτουρὴ 41] 
(89 δ,θ8 οἵ ἴβγδοὶ β ΒΙΒίοτυ ; Ὀαύ (80 τηθληΐϊης 
ουϊά θην 18 ἐπαὺ ἢ 6 ΘὨἸ]άτοη οὗ δυο ΤΑΥΤΊ ρ65 
Βῃουα ὃ τοοκοηοα πού 9 ἐμοὶ δοίυ δ] ἰδίαν, 
Ὀαΐ ἰο ἐμ ὕΌτΙΟΣ Βαβθηπὰ οὗ 9 τοπδη. [π 86 
δίγουρβ οἰ ηρ οὗ {η9 [593γδϑ] 168 ἴῃ σορατὰ ἰο ρΡο8- 
(ον  γ, (}ι8 ῬΘΏΔΙΓΥ͂ ΒΘΘΙῺΒ (0 ἤα το Ὀ66η βυδιοϊρηΐ. 
(4 π ̓πϑίαηοο οὗ (ἰ18 πϑὸ οὗ 89 ψοτὰ ἢ ]14}688 8 
ἴο ὍΘ ουπὰ ἴῃ Ζ26Γ. χχὶϊ!. 80 οοιηρατοὰ νίϊ 1 
Οὔγν. 11]. 17, 18). [18 ποῖ ἰο 6 δαρροβοά ἰμδὲ 
8:6 ποτ σοπιοίθ οὕ (80 ῬΓΟΒ᾿ ὈἱΪ[6ἃ ἀορτθοθ τ  Υ9 
διποης 186 Θθοτηϊηδίϊ Οη8 ἴον τ ἰοσὰ ἢ9 ΟδΠΑΒΏ- 
ἐϊθ8 τΟΙΘ ἰο ὃθ σαὶ οὔ: Ὀὰιΐ οὐ ἰδ οἷδον Βδηὰ 
Δ] ΟΥ δηᾶ (6 οἴβαν Βουτὶ ὉΪ6 δη8 πιοηιοηδα 
πῃ γογβ. 20-28 ῬΟΣΘ Ὁπαουδίθα! ̓  διθοης μοῖρ 
συδίοιμδ. ᾿ 

ΤῈ τηδυτΐαο8 ΠΟΤ ον Ὀἱἀθη Δ’ δΒροκ η οὗἉ 
8.5 ΟΥἾΠΠ65 ἴῃ ἰμ6 ΟΒΏΒΘΏ 68 ἴθ᾽ τ οἷ ἔΠΘΥ Ὑ6Υ6 
δῦουξ ἰο ὃ9 Ρυπίδμῃοα. ὙΪΪὸ ἐὺ 18 ποὺ ΠΘΟΘΒΒΑΥΥ͂ 
ἐο οσχίοπα (μὶ8 ἰο Θδοῦ Ῥανίϊουϊαν, βι1}} 106 χηϑὺ Ὀ9 
Σοοοσηϊτοα ἐμδύ ἰῃ6 Ῥγοί οἰ οα ἀορτθθ5 σΘΏ ΓΑΙ 
ὝΘΣΘ Β8οἢ 88 οουὐἹὰ Ὅ0 υπάογδίοοι ὈΥ ἰδ ᾿ἰρῖ 
οὗ παδίυγθ οὐ βυσὰ αἷπὶ ἰγδάϊἰοη οὗ ἐμ ὈὨϊνίηθ 
ὙΠ 858 τοῖσῃῦ μανο ὈΘΘῺ δοοοβϑί ὈἷΪο ἰο ἰδ (ὁ- 
παδηΐϊίοα. Ασσοσαϊηρῖγ, ἰὰ ἰ5 γ6}} καόνη (μαὲ (}}6 
Ῥγοι 6 ἄορστοθθ διηοῦ ἰδ6 Ο,Θ6Κ8 δηὰ Β.- 
ΤΩΔΏΒ 070 1701 {0.6 πιοδί ρασί {Π9 Βῶτὴθ 88 ἴῃ (9 
1αγα οὗἨ Μοβϑβ. ββοϊοῃ ἱπάθϑα ροτγιαηϊ θὰ τηδν- 
Σαρα τὶ ἃ Β4}}.5ϑίου ὈῪ ἐμ6 ὕδί μοῦ ΟὨΪΥ, δπὰ 
Τγουτρσιβ Ἡΐ(Ὲ ἃ Βα] -βἰϑίον ὉΥ (09 τηοΐ μον ΟὨΪγ 
(ΡἈ1]ο ἀθ 850. Τορβα.» ΡΡ. 601, Ε. Ε1., ἄϑθπονα, 
1018) ; θυΐ (6 ον Βοθδη Δ τοηΐ ουθῃ ἴδυ- 
186 ἰμ8δὴ (6 1,ον] ἶοαὶ ἴα ον ὈΪ ἀἀϊπρ τουτί οβ 
Ὀοίγγοθ Ὁπο168 δΔη πἰε6668, δηἃ Ὀοί 60 η σουδὶηϑ 
ξογῖηδη, ΜΒῖοἢ Ὑ88 ΟὨΪΥ Τοϊαχοά ἴῃ 16 24 οϑηὶ, 
ὈοίΌΣΟ οὔν ογὰ (εἶν. χἸὶ, 84 ; Οἷο. »γο ΟἸωσηί. Υ͂. 
υοίοα ὈΥ ΟἸΔ τ). Βίααἶ αν Ἰανσα, ἰοο, αἰ ΐ Ὀθ 
αυοίοα ἔγοια ΟΡ Ὡδίϊ 0η8, βδιονν προ (λδὺ {ἢ 056 
οὔτμὸ Επγρθΐδηβ δῃὰ Οδηδϑῃϊοθ ὙΟΙΘ ΒΙΏΡΙΥ 8 
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Τὐτογαξχο.--- ΜΙομδο 8, ζσιος 97) Αἴοδοε; «Αὃ- [ πυτηοτοῦδ γοΐογϑησοα ἰπ Οαϊπιοί οα ἐπΐδ ΘΒαρίοσ. 
ῥακαϊυησ ὥδον αἀἷε Ἐλερεθείξο Αἰοείε; Βαδιθομαίς,  ΑἸδο, Ποθα ΕἼ, 7λ6 οαφαι ο πιαγτίασε δείωθεκ 
Αἴοε. οολί; ϑοϊάθω, τὸν οὸγ. 00 4]δὸ ἰδιο] "ραν ἀίπαγοί, εἰς. Ἰωομάοι, 17δ6. 

πάρτε ΧΥ͂ΠΠ. 1-80. 

1.2. ΑΝ ἴΠ6 [Χ0ΕῈ} βραῖο υηΐο Νίοβοδ, δαγίπξ, Βροδκ υπΐο {86 οἰ] ἄτη οὗἁὨ [5τ86], 
8. δπὰ β80 υῃίο {μοπὶ, 1 ἀπὶ [80 [Χ0Β} Ὑοῦν Αὔοσς ἰλ6 ἀοίΐπρβ οὗἨ (89 ]απά οὗ 

Ἐκγρί, υϑογοῖῃ γοὸ ἀπτοὶϊί, 88}4}} γὸ Ὡοὺ ἀο: διὰ δῆδυ {86 ἀοΐπρβ οὗ (86 Ἰαπά οὗ 
Οδηδδη, ἩΒΙΓΠΟΡ 1 ὑΠρρ. ΟἹ, 5Β8)8]] γὸ πού ἀο: ποῖος β.8}1 γ9 τα] ῖς ἴῃ ἐμοῖν ογὰϊ- 

4 Ὡδηοο8 [δἰδιι687]. Ὑο Β8}4}} ἀο ΤΥ πα ρτηθηίς, δηα ΚοοΡ τηΐηθ ογάϊπδηοοϑ [βἰδία εα7], 
ὅ ἰὼ πδ]ὶκ ἐμογοίη : Γ απὶ [86 Κ0ΒὈΡ γοὺν αοα. ΥὙο β}4}} {βογοίοσθ ϑὸρ ὯΩΥ βίδίυξεβ, 
δα ὯΥ Ἰυάρτηρηίβ: σπβϊοὶ 1 ἃ τηδη ἀ0, ἢ 58118}} 1ἴγϑ π᾿ ὑμϑῖὰ : 1 ἀπὶ [86 [0Β0. 

Θ6. Νόοηθ οὗ γοιῖ 5}}8}} ΔΡΡΙΌΔΟΝ ἴο ΒΩΥ ἰμδὶ 18 Ὡθᾶν οὗ Κὶπ' ἰο τι, ἰο υησονοσ ἑλεὲγ 
Ἴ Ὠδίκοάηο88: [ απὶ [0 ΟΕΡ. ΤῊ παικοάμποθα οὗ ἐγ Ζδ ΠΣ, οὐ [ονϑηδ] (86 πεϊκοά- 

Π688 οὗἁ [ΠΥ τηοίμοσ, δ] ἰδοῦ ποῦ ἸΒΟΟΥ͂ΘΣ : Β[6 18 ΤΏ τηοΐμοῦ; [ποὺ 888] ποΐ 
8 ὌΠΟΟΥΟΡ ΒΟΥ παικοάημοθα Τὴ πδικοη688 οὗ (ὨΥ ΤΑΓΒΟΥ Β τ ΠῸ Βῃ4}} [Ποὺ ποῖ ὉΠΟΟΥ͂ΘΣ : 
9 10 ὦ [Ὡγ [δ λο γ᾽ πδικοάποαθ. ΤῊ6 Ὠδικούηρθεβ οὐὗὁἨ (ΠΥ δἰβίεσ, ἐδ δίοσ οὗ (ἢ 

ἔδί μοῦ, οὐ ἀδυρῆίον οὗὨ ἐΒῪ τοοίδον, ευλοίλον δὴδ δα Ὀοττδ δὲ μοιλθ, οὐ Ὀόγῃ δρτοδα, 
10 δυόη, ἐμοὶ τ παϊζοάηθθβ (μου δ811 ποῦ ἀμοοόνοσ, ΤῈΘ ΠΑΚοάηο688 οὗἩ [Δγ βοῃθ ἀδυρῆ- 

ΤΟΣ, ΟἹ ΟὗἿἿΏΥ ἀδορδύον᾽β ἀδυρμῦοσ, δυσπ (μον Ὡδικοάποδα (ποὺ 8.8] ποῖ ὉΠΟΟΥ͂ΟΣ: 
11 ἴον ὑμοὴγ᾿5 ὦ (Ὠηθ οὐσῃ παίκθάμοθθ. Τὴ παϊκϑάποβϑα οὗ (Ἀγ ἐδ Πμ τ τ᾽ 8 ἃ ἴοσ, 

Ῥοροίίθῃ οὗἁἨ 1ΔΥ {Ἀ0ΠοΥ, δ6 ὧς (ΠΥ αἰδίοσ, ἰοὺ βδὶ]ῦ Ὡοΐ ὉΠΟΟΥ͂ΟΥ ΒΟῸΣ πδκ 
12 ΤΒου 88}84}} ποὶ ὕὑποονοσ [ἢ6 πδκϑάηοον οὗ (γ {ΠΟΥ Β βίϑίον 3 βὴ6 ὧθ [ὮῪ ΖἈΓ ΠΟΥ Β 
18 ποδῦ Κίποπυοιαδη. Τοῦ βμδἷξ ποῦ ὕυσονοῦ ἴπ6 πδικοάμποβθθ οὗὨ (Δ γ τοί ΥΒ βἰϑίθι : 
14 ἴον βὸ ὦ (ὮΥ̓ πιο ΒΒ ΠΘΆΓΡ ἰποποιιδη. ΤΈΟα δα] ποῖ ὑποονοσ [86 παἰκοάποεβ 

οὗ (ῃγ ΤΑ Βογ Β Ὀτοίμον,, (ἰδοὺ βῃμ8]Σ Ὡοΐ ΒΡΡγοδοΒ ἴο [ἷὶβ ὙΠ: β6 ἐδ ὑπὶπθ δαηΐξ. 
15 ἼΒου βμδ]ῖ ποῦ ὑμποοῦυοῦ ἴπ 6 παικούηοθα οὗ (8γ ἀδοραίοῦ ἴῃ ΔῊ : Β86 ὧδ (ΠΥ͂ 808 
16 υἱο; ἰδοῦ δβῃδ]ὺ ποῦ ὉΠΟΟΥνΟΓ ὮΟΣ πμαἰκοάποαθ. Τδοι 8.810 ποῖ Ὁποουοσ (ῃ6 παἰκοᾶ- 
17 πιοϑα οὐ (δ σοί τὶθ: ἴὉ ὦ [ΠΥ Ὀτοίῃοῦ᾿ Β ἢδίκοάποαβ, Του Β..8]} ποὺ ὈΏΘΟΥΟΣ 

186 παϊκοάηρββ οὗ 8 σοιηδη 8ηαἃ ΠΟΥ ἀδυρηϊοῦ, πο 86 8841} (ποὺ ἰδ ΠΟΥ βοῃ 8 
ἀδυρπῦοσ, ΟΥὁ ΠῈΣ ἀδυρ ον ἀδυρῃύθσ, ὕο ὉΠΟΟΥ͂ΘΣ ΒΘΙΡ ὨΒΙΚΘάΏΘΕΒ; [00 [ΠΟΥ͂ αγό ΒΟΥ 

ΤΈΧΤΙΟΑΛΙ, ΑΝ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 Ψὸον. 8. “55. Ῥείνομαίανιο δικ. Ῥτοοοιὲ ὍΣ ἐδ ζαϊα το." ΒοδοΏ τ [1110Σ. 

8 ΨαΥ, 8. ὈΣΤΏΡΙΞΙ. ἽΡΠη 19 ὙΩΣΙΟΌΔΙΥ δηὰ Θρρασϑη νυ δεθ ΣΌΣ ΠΥ τουδοσοὰ [ἢ ἔδο Α. Υ͂. ονιδέπαποε δι ἃ αδηθαίε, 
9. Ὅ. {Ὶ Φ᾿ 

Ὀοοϊὰο ἔ᾿6 ὁοοδοίοπαὶ τϑυδοτγίη κα, ομροίνης, τρανθαν δυὰ γέ. ΤΒΟΓΟ [5 0 ΤρΘϑΟῦ ΤῊΣ ΤῊΝ ΠΑΌΘΑΠΟΝ ῬΟυΙα Ὡοξ θΦ υπίΐοττα, 
ϑιηὰ 88 εἰαένίο ἰ5 ᾽[)}0 ποζο οομλβοοῦ, δηὰ Εἰ μογῖο ἰῃ 1υ. 86 πηίϊϑυετο, τονάογίες, [6 δἀορίοά. 

8 γὸσ. δ. ὁπ ΜΆ. διὰ [9 ΤΟΥΣ, ἰπδοεί ἐπίοο ἔδο ποσὰ αἱ. Αἱ ἐ8ο ομὰ οὔ ἐδ γαξϑο (πο ΟΥΧ, οὐάδ ψοισ' Οοά. 

4 Το. 6, ἸῊ3. ἼΚΙσ- 9. Ἣν, Μὲ. ὡ αν οι α" με Ἀοοι, Το ἀἰσεϊπσθοι Βούνθοαι 3 διὰ ὝΜΚΖ᾽ 15 δοὲ πϑιᾶπεν 
οἱοοά. Το ἀοτίναος γο οἵ ἴδ Ἰοξίοι, ΤΟ, ἰο πδοά ἴῃ τὸσ. 17 (δ ϑεθ ΟἿΪΥ [ξ οοσῦχθ) οὗ Ὀϊοοὰ τοϊοεουδηῖρ. Τμ9 πιαΣ γα 

οἴ ἐδο Α. Υ͂. εἰτοι “" Ηοῦ. τοτιαίμδοὲ οἵ δ 5 δεσὰ " δοοοτάϊες ἴο ἴδο νοϊπείῃξ, ὝΝΟΣ. Ια τότε, 13, 15, ἭΜ᾽ Ια ποϑὰ αἴοονο οἵ 
8οδΓ Ὀϊοοὰ τοϊδιοηδρ. 

δ γος, 1. Ἐμοὶ ἴ8ο οσρυ)δέίνο ἢ οὐδ ῃσῖ ἰο ὃ τοροδοτοὰ ἀϊε) ποι γογ δ ἴῃ ἴδιο Α. Υ͂. ἰδ οντἱάδως ὅτοεα ἔδιο ἰδῖζοσ μασὶ 

οὔ ἴδο νοῖϑο. ΧΧ ἱδο καί, Ταἱᾳ. οί. 

ὁ γος. Ὁ. ΠῚ 2}, δοοογάϊπς ἰο ἐδ Μαϑοτοέῖο ραδοιυδείοι, [9 ἨΠΡΒΙ, ανὰ πκασὲ ἐβαταῖοτο 86 ἐδκϑα 28 δοείνο, δϑτοοίηςξ 
ψ ἢ ποοίλον, διὰ τῦοασ “ὙΠῸ μδίδ ὕοσιο Ομ] τοι Ἡβοῖοσ δὲ βοῶ οσ δὐεοοὰ." Τῃηὸ Α. Υ Βοπογνοῦ, ἴῃ Θοϊθτοῖ ὙΠῈ6 αἱ] 

ἴδιο δαοίαπέ γοζείοῦδ, Ν86 ἔδκϑη 1ὲ δ ραϑεῖνο, 1732, δατϑοίῃᾳ πίθμ ἀδαφμίοτ. ΕῸΓ {8 τίφδεζαϊωοδα οἵ ἐδ16, Μ|οδδεῖα 
Φεογη Ἂδεἷν οοπίοπάο ([1Δν7 οἵ Μίονοα, Ατί. 114, 116). ᾿ 8669 Οοπηπιοοῖ, 

Ἧ ον, 9. Το Βασ., 18. ΜΗ͂Β. διά ἐδ ὅγι. βανὸ ἔδο ὑσοῃοῦς ἴα ἰδ αἰπᾳ. Τθο γαϊς. οπιὶ 1ξ, 

8 γοτ. 13, ἴω τὸ ϑασζθο οουδίσυοϊίου [0 ἴμο Τοον πα τογθὸ αι ον ἴο συρρὶοὰ: ἰἐ ἰα ἴπἃ ΒόΣῸ δἷδο ἰὼ ὁ Ἐ55. οσχᾶ ἴ 

Ὧ.ο τογείσῃθ ζϑπογ 1. Ι 

9 Υα:. 14, Τϑο οχρὶϑεῖτο οουψαμοθοι ἢ 15 βοτὸ βαρῃὶοὰ 'ω 8. βαξα. ἰῃ 36 ΜΆ.͵ διὰ δοῖοο διοϊοηὶ γογείοαα, 
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18 ὩΘΆΓ ΚΙΏΒΟΙΊΘΗ : 1ὑ ὦ ψ]ΟΚΘάπμοβθ. ΝΟ ΠΟΥ Β88]0 [που ἰδῖκο ἃ Ὑὶδ ἰο ΠΟΥ β ϑίθσ,,9 
ἴο νοχ Ὺδγ, ἴο ὉΠΘΟΥΟΣ ΒΟΡ ΠΘΙκΘΠ685, 661 40 [86 ΟἿΟΣ ἴῃ Βογ 118 ἐΐηιο. ᾿ 

19 ΑἾἶδβο βου 884]Ὁ ποὺ δρρσόδοὶ ὑηΐο 8 ΟΔῺ ὕ0 ὉΠΟΟΥ͂ΟΣ ὮΘΓ ΠΔΙΚΘΟΠΘΒΒ, 88 ἰοηρ' 
20 88 886 15 μι δρατί ζῸὉΓ ΒΟΥ ὉΠΟΙΘΔΠΠθθθ. ΜΟΥΘΟΥ͂ΘΡ [που Β88]} ποῖ 116 Ο ΠΥ 1} 
21 τ εὐ ἘΠ αι Ὰ ΜΠ, ὑο ἀ6816 ἐμ γ8ο 1 τ 1} μῸΣ. Απά ἰδοὺ βμδὶζ ποῖ ἰοΐ δὴν οὗ (δ 

ΒΟΘα ρϑ88 ἱβγουρᾷ ἐΐό γα ἴο Μο]θοὶι [{Βοὰ Βμ 8} ηοῦ ἀφαϊοαῖθ δΔῃΥ οὗἨ ἰἈγῪ βθϑὰ ἰὸ 
22 ΜοΙθο"1, πϑίμοσ δια] ποι ῥγοΐδῃθ [86 πϑιμθ οὗ ἔν οά : [ απὸ 86 [0Ὲ»ν. Του 
28 5888} ποὺ 116 τὶ τη Κ᾽ ηα, 88 ψ ποιαδηκιηά : ἰὑ 19 Δροιηϊηδίίοη. Ναί Π6 Ὁ 584] 

ἴδοαὺ 116 ΠῚ} ΔΩΥ͂ Ὀοδϑί ἰο ἀ6816 ἐμ γβο ἢ (λουο ἢ : ΠΘΙΓΠΘΓ 8881} ΔΩ͂ ποσάδη βίδα 
Ὀαοΐοτο ἃ Ὀοδϑὺ (ο 116 ἀονῃ ἐμοχοίο : 1ὑ ἐδ ΘΟἢ ΠΙΒίοη, 

24 0 6Ή]9 ποῦ γ9 γουγβοὶ γ68 'ῃ 8ηΥ οὗὨ 686 ὑδίηρθ: ῸΣ ἴῃ 41} [8686 (89 πδίϊοη8 86 
20 ἀοδ᾽οα τνῇηΐοῖ 1 οδοῦ ουὐδ ὈοίογΘ γοὺ : δά {μ6 ἰδπὰ 18 6] θα : ὑμογοίοσθ 1 ἄο υἱβὶὺ 
26 {86 ἰπίαυ ν ὑμοσγϑοῦ ἀροι 1, δηὰ {86 Ἰδπα 1{86]} γογα ὑθ 15 ουὐ ΒΕΓ ἱπδὈΪΔπίβ. Ὑ9 

Β.411 {ΠΟΥ ἴΌΓ6 60" ΤΑΥ͂ βίδίιιῦοβ δ: ταῦ ἰιἀρπηθηίβ, ἀπά 8841} ποὺ οοπημιῖῦ απν οὗ 
{8686 Δροταϊπαύϊοηβ ; πουλιοῦ ΔΏΥ οὗἨ γοῦγ ΟὟ παίϊοη, ΠΟΥ ΒΗΥ͂ ΒΙΓΔΠΡΘΓ (Πδὺ ΒΟ) Τη- 

27 οἷ διωοηρ γοι: ([ῸΓ 411 (680 Δουαϊ δ οἢ8 ἤν μ6 το οὗ {Π0 ἸΔηα ἄοπο, ΜΒ Οἢ 
28 τοῦ Ὀδΐοτο γου, 8δηἀ [Π6 Ἰαπὰ ͵ἰ8 ἀ68]6α ;) ὑμαὺ [6 Ἰαπα βραθ ποὺ γοιι ουΐ αἷβο, μθ 
29 γο ἀκ6ΉΗ]ο 1, 88 1Ὁ Βρυθα} ουΐ [86 πδίϊομβ ὑμαὺ τοογα ὈΘΌΤΘ γοα. ΕὟΌΣ ὙΒΟΒΟΘΥΟΓ 88}8}] 

οουσαϊύ ΒΗΥ͂ οὗ [8686 Δροπιϊπαίζοηβ, οσθὴ {Π6 8ο}}8 {μαὺ οοταταϊῦ ἐΐδηιν 88}4}} Ὀ6 ουΐ οΗ͂Σ 
80 ἔγοια διποὴρ (μοὶγ ρθορῖὶθ. ἸΤδογοίοσθ 888]] γὸ Κθθρ ΤΑΪΏΘ ΟΥΪΏΒ8ΏΟΘ, ὑμαὺ ψ6 σοτηταϊξ 

ποὺ απῷ ὁ0η6 οὗἉ [8686 δροταΐ 8 Ὁ]6 ουβίοταβ [βἰδ 687], ΒΟ πο γο οοχαγαϊ θα ΒαΐοΓΟ 
γου, 8δηἀ ἐμαΐ γο ἀαΆ]9 ποὺ γουσβαῖνοα ἐμϑγοίῃ : 1 ἀπε ὑμ0 [0 ΒΡ γοὺγ αοα. 

0 ον. 18. Τῆοσο δὴ 6 ΒοΤΟ 0 αυοείίοη οὗ (᾿6 οχδοῖ ΠΣ θδα οὗ [86 τοηἀογίης οἵ [80 ἰοχὶ οὔ {Ὧθ Α. Υ΄. ; ἐμεῖ οὗ ἔδ 9 
ἢ ἰδ ποῖ 6 ἐγαῃδίβιίοῃ, θα ἃ τοῦ ἵπδῃ ἀοπΌ δι} ἐπέεγργοίαξίον. 1 ψου]ὰ ὈῸ δὴ δῦϑοϊαϊο Ὀγομί υἱιίοη οὗ ΡοϊγκϑτΥ, 

νι ἰϑ Βοζὸ οὔΐ οὔ ἴδ αὐοσίίοῃ, Πη1685 δίΓοαδ ὑγόοσὸ ἰδ ἃ, δα ΡΟυὶθ ᾿δ8 06, ΠΡΟῚ ἐδ ΡΌΓΡΟΘΘ οὗ ΒΌΘΝ τὰ 

δπὶ ἔδ9 ποτὰ Ἢ ἽΧ )-τέο ργθϑα, ἐο δύνα ἑοραίϊααν, 1] τοῦ ἡ ΕΠ (δα, 
τι αν, 31. Βὸὼς Ὑ ΡΤ), βαῖω. κῃὰ 1 ΣΧ, τοαὰ Ὑ Δ} ΤῈ7.--ὧ γοάμοο (9 ϑαγυίενάα. Α αἰτο!]αν ἰάορ, (0 ἀφάϊοαίδ, ἸΩΔῪ Ὀ6 

κἴνοῃ ἴοὸ πο Ἡοῦ. ποτὰ 88 ἐς οἴαπάε. Ψαοΐᾳ. κέ οοπδεσγοίιεν, δηὰ δἰτα τὶν ΔΙ] ἐπὸ δηοίϑη! υοσαίομβ. βὸ (ἢ ποσὰ 15 πδοὰ Ἐς. 
ΧΙ. 19, Α [6 [6 {πο δτοῖ τωϑηίοη οὗ Μοϊοοῖ, δοὰ ἔδοτο [8 ἢῸ πογὰ 00 ὅτο, ἰζ ἴῃ Ὀοίέος ἴο Κορ δίγι ΕΥ τὸ ἐδ οτἰ κί μδὶ 
διὰ ἰσϑηβὶδῖο ἀεάξοαίθ,. ἈΟΘΟΒΓΛῺ]1οῖ, ἐγαάμοαϑ. Ἐδ6 ΟΟΓΓΟδρΡΟ αἰ πὰ ΟΧΡΙΘδδίοΩΒ ἰῃ χχ. 2, 8, 4, βαυθ δὲ ἸΏ) το σένα, 

στ 

πίζδουῖ 5.9 ΤὉ]ονίξ τοῦῦ. Αοοογάϊης ἰο ἔδο Μοδοτζοὶὶς ρυποίπείοι ἈΟΙΘΟὮ ἰδ αἴ τα 8 (ἀχοορὶ 1 Κίηκ χὶ. 1) Ἡσίἐΐϑη ἢ 

ἴδιο ἀχείοϊο 1791, διὰ ἰ5 τομβάογοα μοσὸ δηὰ χχ, 2, 8, 4, δ, ὉῪ ἐδο ΕυΥΣ, ἄρχων, Ὀωὲ 761. ΧχΧ!, (τ. χχχίχ.) 8δ, ὁ Μολὸχ 

ο νοχς 

βασιλεύς, 1 Κΐηᾳε χἰ, Ἰ (τ. δ), εἰτι ΡΥ ὁ βασιλεύς, πὰ 2 Κίηρο χα , 10, ὁ Μολόχ. 
13 γος. 36. Το ον. δὲ ΒοζΘ 9 ὑγοβοῦῃ ὈΓλὲ ἴῃ δἀάϊίου ἴο ἔδο υϑσῦδὶ οὐἔχ, 1Τι ἰ6 οὔ (ἰοὰ ἴῃ 186 β6. δηὰ ἴῃ 8 

Μ|538. 
ἴδ γοτα. 34, 36, 38, 1ῃ νοσ. 84 ΤῊ 70 Ια ἔδο ΗΙΡΒΙ Ῥατὲ. κϊ ἀπε οαφεέπρ, οί, αιϑὰ ἴῃ Δοοογάδοο ψῆῈα {816 ἐδ ῥσοίοσίίοϑ 

ΜΡ (ὙποΣ 28 ἔλθ᾽ ἢ ὀοηγυθεαῖνο) οὗ γον. 26 διὰ 1.1} ΝΞ οἴ τοῦ. 38 δὲὸ Ὁ 9 ποϑοτγδίοοά, 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸῺ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

ΤῊΐθ ΘΒαρίονυ σομεἰβίθ οὔ δὴ ἱπίγοάυοίονῦ 6Χ- 
Βοσίδιίου, τοσϑ. 2-ὅ; (89 8 δρφαϊηϑὶ ἱποοϑὶ, 
γοσβ. 6-18; [80 ῬγχοβίὈἱιϊοα οὗἨ οἶον κὶπὰ οἵ 
ὩΠΟΒΘδΙΪΥ δηἃ ὑπηδίυγαὶ οτἰπλ68, ΥοτΒ. 10--28 ; 
δηὰ ὁ οοποϊυάΐης οσχδονίδιΐου, στοτβ. 24-80. 
“ΤἘ}Ὸ πῆ οἷ]6 Ἰοδυσίαο αν, 88 ἃ ΒΟΙΥ ᾿ἰπκνἰίδιΐ οι, 
ΤΩΔΙΪΒ {0 τας }}} ΟΡΡοθίίο οχίσοιῃθδ ΟΥ̓ ΤΌΣΙΏΒ 
Οὗ ὁΧοθ88: ὄὅγϑί, βίῃ β δρδίηδί (89 Ὀ]οοὦ σοϊδίξου- 
Βΐρ, ΟΥ δρδίῃπεί (0 ἴθα 7 οὗ ἀοβϑοογδαίιϊπρ ὑμ6 δομ- 
ἸΏ ΒοιγΟοΘ οὗ 116, ἐδ ΘΟ Υ οὗ δὈΙοοά, 
ὝΟΥΒ. 1--}8;; ΒΘΟΟΏΑΪΥ, β'η8 οὗ ἐμοὸ ἀϊββοϊαίθ ἀἷδρο- 
δἰιΐου, ὑπὸ ΒοΥΥΪὉ]9 ραδδίπα Οὐορ {86 11{6-]1π0 οἵ 
Ῥυγθ ταιδυτίαζο, ΟΥ [86 ΠΟῪ Το]  ΟΠΒὨΪΡ, ἰηίο ἐμ9 
ΨΑΣΪΟῸΒ ζΟΓΙΏΒ ΘΟὨΐΣΑΙΎ ἰο πδίιτο, Το .8. 19-80.᾽ 
[δηᾳο. 

Ὕοτβ, 2-ὅ. ΤῊ ΐϊθ οχιονίαιοη οροηβ νὰ γο- 
ταἰϊπάϊηρ (μΠὸ Ῥοορὶο Ζ δπὶ [86 ΤΟΞΒ γόουὺσ 
οᾶ, επὰ οἵοθοαθ πίνῃ 86 δΌϑγουϊλίοη οὗ ἰδ6 
ΒΔΠῚ6 ἴογηιαΐα: 1 ὅπ 86 ΤΟΝ. Το δβδῖῶθ 
ἜΧΡΥΘβΒ'0ῃ ΟΟΟΌΓΒ δρδίη ἰπ ἴδ9 τηϊαβὲ οὗ 10 (τοσ. 
4), δῃὰ αἷἶβο δἱ ἐδ ορϑηΐῃᾳς οἵ (μ6 δὰ 189] 
(τος. 6), ἰὼ ὑπὸ πιϊάδὲ οὗ ἐπ υπϊνὰ ἀἰγίδίου οἵὨ (119 

Θδμαρίον (γ6. 21), διὰ δῴζοΐῃ δὲ 89 οἷοβο οὗ {89 
ψΠο]06. [εἰ ἰ5 ἀοδφηορα ἰ0 ἔταργοβδ πιοδὲ βίγο οἷν 
ὌΡΟΣ {80 τηϊηὰδ οὗ [86 1ΒΓ80]1 165 ἐμπαῦ (0.6 ΟὟΒ6Γ- 
Υ8π09 οἵ ἐ(μὶ8 ἰδ 8 ἃ τυδίϊον οὗ σουθηδῃηί οὗ] χ8- 
ἐἰοα. Απᾶ ἐμῖβ 8 οῃήογοθὰ Ὁ ἐπ: σοπίγαϑίὶ (νοῦ. 
8) ψὶϊ ἴδ6 ἀοίπᾷα οὗ ἴδο Ἰδῃἃ οὗ Ἑαγρὶ 
ἥτοτα πὶ σἢ ὑπὸ δὰ Ὀθθῃ ἀοϊγογοὰ, δὰ ἐμ9 
ἄοίΐπ κα οὗ ἴ8ο Ἰαπᾶ οὗ Οδβπιδϑῃ τ 086 πδίΐοιϑ 
ὝΟΓΟ δθοιϊΐ ἰο Ὀ6 οδδὶ ουΐ (0 τη Κ6 ΤΟΟΙ ΖῸΣ {}} 619 
Ιι οἱοβοα τὲ (δ 6 Ῥσγουἶδθ ὑπαὶ ἐξ 8 δ ἄο (ῃ9 
Ὀινίηο βίαίαϊοβ δηὰ υἀριηθιίθ, ἢΘ 888]} ᾿ὲνθ 
ἐπ ἴθ. Νοῖί τροσοὶυ, δὸ 88}8}1} ποὶ ὃδ6 οαὶ οἹἕ᾽ 
ὉΥ 189 ΡῬιιὶθτηθηίδ ἀδηουησθοα δζαϊηδί (ἢ ἐγ 8- 
ἔτοββίου οὗ ἐδι:989 ἰδτνβ ἴΏ οὗ. Χχ, πὶ ἢθ 88}4}} 
ξϑϊη ὑμδὲ ἰγὰθ 119 οὗἩ οοττυπΐοι πὶ αοὐ τσ ἢ 
ΔΟΘΟΙΏΡΘΏΪΟΒ ἰμ6 οὈοαΐδησο ἰο ΗΒ ΘΟΙΩΤΩΔΏ(ΔΒ. 
Οομρ. Εζοῖκ. χχ. 11, 18, 2]: [κα χ. 28... “Τηΐδ 
Ὑ ὨοΪο Ἰορχί δ᾽ διΐοη ὈΘΑΓΒ οα 1ἰ8 ἔγοηί ῆ9 δ οὗἁ 
Φοδουδῆ, ἰδο αοἂ οὗἁὨ ἴδγϑοὶ, υϑσ. 2, ἴῃ [ἰ6 ΣΟΣΘ 
ἀοδηΐϊθ βἰχοϊδοαιϊίου ἐμαὶ ἰδ 9 [8Γ.86]1168 ΒΒουϊὰ 
ΚΘΟΡ μοι ΒΟΥ 98 ΒΟΙΪΥ ἴῃ (πον ῬΘΥΒΟΙ ΔΙ 1 Υ, ἐ, 6. 
ἴγαρ ἰο ὑμοιιβοῖγοδ, δ {8 Ὁ]γ ἴο {μον ῬΘΥΒΟΙΘΙ(Υ, 
85 ϑοΒουϑ 8 ΒΟΥ (χἰὶχ. 2). Βαὶΐ ἰδ Ἰοκίδβ]αἰΐοι 
ἰοοῖς ἐξα οοσδδίοῃ ἰὼ ἰμὲδ: ἐμαὶ [βδυϑοὶ, δ8 89 
ῬΘΟΡ]Θ μδι|ονγοὰ ὉΥ αοἀά, διου)]ὰ ἔοσιι δὰ ἱπδίσυο- 
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εἶν διὰ γοδυκίηρ οοπἰγαδὶ ἰο (89 Βῃιδιιοῖ βοχτδὶ 

1118 οἵὗἩ 186 ἰαπὰ οἵ Εχγρί, ψΒθηοα ὑπ 0 Ὺ δὰ υδὶ 

δοθ ουἱ, διὰ ἐμαὶ 51}}} τῶοτα βϑιϑϑίυϊ οὗ 16 

Ἰαπὰ οὗ Οδηδδη, ὙΠ Π6Ρ (ΠΟΥ πόγὸ χοΐος ὑπ ον 
(6 Ἰοεδογϑὶρ οὐ ὕοῦονδα... Τμδι [818 ᾿οκὶ8- 

Ἰδιΐοῃ ψγδ8 ποὶ δοϊο ἰὼ ἰαΐοῦ ἀγα ἰο Ῥγουθῃὶ 
ἐγϑηββγοββίοῃϑ, 6. 9. ἰπ (89 ἴδια} Υ οὗ θδυὶα [{86] 7, 
8 ὀχρί δἰῃοά δυϑὰ ἔγοτῃ 89 Ἂββϑθῃιδὶ πδίυτο οἵ 
1αν. το ἰδἰ8δ 8 οδγοῖυ] οσἱἷοο πουϊὰ ἀδοὶάθ 

ἴοτ (86 ἱχὰ Μοϑαὶς δᾷὸ οὗ ἰμ9 ᾿ἰδῪ σδίβοσ (δὰ 

ἴον {Π6 ΘΟ ΓΔΥΥ. 
“78. ἃ τηοϑὶ δἰ φεὶγ Ἰ᾿ἰνίης ἰπἰοἸ ἔσθ. 06 Ῥ6γ- 

γδάοα ὑμ0 βοοίϊ ου γϑβ} 8 ἤγοτα ἰμ6 γαγίοιβ δἰ χα ΐ- 
δοδηὶ οὌχργοβϑίουδ: 856 ἡπᾶκιηϑηῖϊδ δηᾶ δἷἴ8- 

ζαῖθα οἵ Φο)ιονδὰ (Υοτ. 4) Ὀδσοίηθ Τ0Γ {86 ΡΘΟΡΪΘ 
186 δἰαϊιῖϊθα δά ἡπᾶρκτηθηῖδ (ἢτϑὶ ἰανν, δπὰ 

ΟὨΪΥ διϊιεγναγάβ (89 ἰάθα (γϑγ. δ). [Ρϑιγίοῖκ 
ΔΑΥ8: “ΤΠ ΟΘεπιαγα Βαδιυϊοπίςα, ταθοιϊοπίης 
{8686 νογάβ, δαί, (ὁ 18 ἃ ἰγδαϊιϊοῃ οἵ ἐμοὶ ἀοο- 

ἰοτϑ ἐμδί ὈΥῪ Ὁ Ὁ δ΄ ἴἰο ὈΘ υπάογδίοοα βΒυοσἈ 

πδίυγαὶ ἰδ 85 δἰ] τηδηϊίη ἃ δύο Ὀουηά ἰο οὐὈ- 

ΒΟΙΥΘ, ὑβουρὴ ἰμοτὸ 6ΤΘ 50 ἩΓΙ(ἰ6η ΘΟ ΔῊ 45 
ἴον ἰβθ, βυο 88 ἰθ089 δρδίπϑὶ ἰάο᾽δίσυ, δυὰ 

(8.586 δῦουϊ υποογοτίηςξ {86 Ὡδικοάμοβδ οὗ βυσὰ 

ὯΘΆΓ Γοϊαϊ 8 88 δγθ δοῖθ τοϑηϊϊοποά, δηὰ πυγ- 

ον, εἰς. Αὐὰ ὉΥ πΡῃ ΒΌΟΣ ἰδνθ ἃ τηοϑδηὶ 

88 ἀεροηάἀεὰ ΟὨἿΥ οὐ (86 ρίοδβδυτο οἵ 6Θοᾶ, διὰ 
οὈ] χοὰ ποπθ δυὶ (Π 089 ἰ0 τ Βοῖι {6 Υ̓ ΟΤΘ αἰ οι, 
βυσῖὴ 88 ἰθοβο δϑουΐ πιοδίϑθ βῃὰ ρψαδσγιηθηίβ δηὰ 
ἸΘΡΥΟΒΥ, εἰς. Ε. 6.1] “Ἴβαὺ πβίο 18 ΘΟὨΙΓΑΤΥ 
ἴο παδίυτο ἴῃ ἐδὸ τιδυγίδρο οἵ σεϊδίϊουδ σοῃβίβίϑ 
ἴῃ ἰμἷδ: ὑπαὶ (86 τῆϑδῃ ὉΥ διἷδ ὕδι!}γ 1170, τ ΒΙΟὮ 
διουϊὰ ὃο ἰδ 6 Τουπάδιϊοη οὗ ὩΘ6ῊῪ Ὀοπάϑ οἵ ]ονθ 
δηὰ πο ἔδυ ὶϊο8, τη ρίοδ δρδὶπ οροί δι: 68}}}γ 

νεῖ ἷ8 ΟὟ 8688} (3 Ἵκῦ-ἢ9 ὯΝ); διὰ 

ἐπὶ ὉΥ Ῥτοίδπο σοπάυποὶ Π6 ὀχροθϑὰ (88 ΟΌΒουΓΘ 
δηὰ μεϊ]]ονοὰ οτἱρίο οὗὨ δἷὶδ. ονἋι 1116 (πποογογοαᾶ 
ἐμ ΒΒ 81:9), ἀῃὰ ἐμ τορεδίϑα (86 βίη οὔ δια ((οσ 
1η9 ΒΏΔΙΩΟ οὗ ἐμι6 τνϊ8 οὗ ΠΟΔΡ Κη 18 480 (ἢ δῆ δι θ 
οὗ (86 ἔδιδον, χχ. 1}). ὙΒΟΓΕΙΟΓΘ 880 ἰἱ 15 π6608- 
ΒΆΤΥ ἴ0 οχρί δίῃ {86 εαγίηρ ὑυ ίο ἰζ8 δ ἅο, 
ὯΘ 68}8}} ἰν9 ἔῃ θσα ἴῃ 108 ραγυϊουδὺ σομῃθ6- 
ἰΐοη : 811 {μι680 ἀϊτϑοίοβ ἰθῃὰ ἰο (π6 ΓΥΓΘΤΘΏΟΘ 
οἵ ̓ ἰἴο, Ἔβ ρον οὔ ἐδο Βΐσιιον 1{6. τυ 119 (89 οοῦ- 
ἐχϑϑιοὰ βοχυδὶ τοϊδίΐουβ ργοάμυοο ἀθδίμ. 

“4Τ9 6886 οὗ δΔαυιεΥὙ 8 ποί οσοπβίἀοτοὰᾶ, 
βἷησο μ6 τοΐογοησο ἰΒ (0 Ἡϊάονβ ΒΘ ΘΟΌΠΘ0- 
εἰοῦβ τὶ τ ̓ἰμο86 τὸ δυο Ὀ66Ὼ τπιϑττὶ θὰ ὈΘίΌΓΟ 8ΓΘ 
οοηδίἀοτοά.. . .. 7μο ἀοιογια ἰὴ Ῥυἱηοΐρ δ 1α 
(δαὶ οὗ οοτατημ αν οὗ ὈΪοοὰ (9). Βαὺ (δῖ8 18 

ἐϊ86 17 ἀοιοσαιϊ πο ὉΥ (ἢ ἑυπἀδιηοπίδὶ ἰάοα (ἢδὶ 
ΙΔ δηὰ πὶΐθ δΔ6ὸ ὁπ6. Ἠρῃοο ἰὑ ζ01]10 18 ἐμαὶ 
(86 βῆιδιηο οὗὨ ἰ86 ζλ1Π6 τ᾿ 8 ἩΐΘ 18 8180 ὑμ6 βΈδι: 6 
οΥ̓͂ ἰμ6 ζδίμον δἰ πι86} (τοτβ. 7, 8). Τὴ9 δβῆδιηθ 
οἵ ἃ αταπά-ἀδυρδίον ν88 Ἰοοϊκοὰ ἀροπ, βίμοθ 88:6 
Ὑὃ88 8 ἀεβοοπάδηϊ, 88 89 ββδιηο οὗ 886 ρστβηά- 
ζαῖμον Αἰταβοὶῦ (γον. 10). ΤῊΘ βδπιο οὗ (89 8ἰ8- 
ἰογ- 1 -ἰδν τδ8 (Πὺ5 6ἷδὸ Ἰοοϊςοα ΡΟ 88 (δ6 
ΒΏδιηθ οὗ (η9 ὈτοίΠΟΥ. 

, “ΑΒ ἰο ἰδ) φαΐ δηα ρμυπίϑῃπηοαί, ἐμ 6 ἀοδί- 
ῬΘΏΔΙΙΥ βίδἀ8 δοσογάΐηρ ἰ0 Χσ. 11 844. ἴυγ ἰμ6 
οδτηδὶ ἰπιϊογοοῦγϑα (ποὺ ΘΥΘΙΥ (ἢ 6 ΙΩΔΥΓΥΪΗβ) 
αὐἶτ}} ἃ δ Π 678 νεῖ, νὶ1ἢ ὁ ἀδυρμίοΣ-ϊ-ἰανσ, πὶ τἢ 
8 ΒΔ) Γ βἰβίον ᾿᾿ [πὰ μδποο οὗ δουγβθ πὶ 8 [0]]} 
ϑἰβί6γ]; “186 Ρυπὶϑῃπηοηὶ νγγ88, ἰηἀοοά, ἀθδίῃ ὃν 
ἂτο θη ΟὯ6 ἴοοΚΚ ἃ οΙδη δηὰ 6 ἀδυχδίοῦ 
τοροίμον ({πϑὶ 18 1197). [Τ Ϊ8 ὨΘΟΘΘΒΑΡΙΥ͂ ἰη- 

οἷυάοα {89 οδΔ80 οὗ ἃ ἀδυκμίον, δηὰ οἷϑδ ᾿170᾽9 

τοίμοῦ. ΜΙίοδδο]α (αι, Ατί. 102) δοπεϊάοΣθ 
ΘΙ δ. ἃ ἰογεηδίο ἔθγπὶ αϑϑὰ (0 ὀσργϑδδ 8089 
ἴοττδ οἵ ἱποοϑὶ ἱπ το ὑπὸ τοηδῃ 8 ὑπ 07 86 
Κυδταϊ δηβϑὶρ οὗ 189 Ὡδη, δῃὰ ἀδγῖνοθ (6 νοχὰ 
τοῦ ἰδ6 Ατδυϊο ἴῃ ἩίσοΝ ὁ’ Ζέπεπι Τα6 88 τη Ὁ- 
γίαζο, δῃηὰ Ζίρενια 19 βίδίο οὗ ζυδγα δηδηὶρ ( Ο͵ν- 
εηίεἰα), ἔγοτῃ 86 πογὰ Ζαπιπι, ἰο οομηεοί." Τμῖθ 
ΒΟΏ80 ἰδ ἰηάἀοορά δρΡργορσίδιθ ἴοσ (8 ὙΟΥΥῪ ΤΟῪΣ 
Ρίδοοϑα ἰω Νλϊο ᾿ΐ οσσυγθ ἴῃ (μ6 ἴὰνν ([,εν. ΧΥΣΙΊΪ. 
17; χὶχ. 29; χσ. 14 ὑϊ), θαὶ οἰδονοτο ἴ{ 16 υϑοὰ 
ΤΟΥ ΔΏΥ δΔοΙϊαΪ Ὠ8ΔῸ]9 ἩΪΟΙςΘΏ 688 (85 710Ὁ χχχὶ. 11) 
Θϑρϑοίϑιγ ον άηεβ (ὐυάς. χχ. 6). δε Οοβοα. 
7Τλεε.---. α.]. “10 18 βαϊὰ ἰηάοδηϊ εἶν οὗ (Π ὁ 
ἰπιογοουγβα Ἡ 1 ἃ δίβιον οὐ (86 δῖ ΠΥ οὐ οὔ {06 
τπιοῖμον, ΓΒΘΥ͂ 888}} Ὀθασ ᾿μοὶσ ἰῃἱ απ (7}}}}.᾿» 

[χχ. 19. Μίομδο!α (Ατίὶ. 112, 2) οὔβοτνυοβ ἷἱπ το- 
ξατὰ ἴο ἰμθ80 δηὰ ἰμς 0] νης Κὶπὰβ οὗ ῥῬγο- 
λ 1 οἰ 64 τιδυτῖδαοβ, ὑπαὶ Μοβεβ ἰοϊοταίοὰ “ ἐμοὶν 
σοπίΐηδῃοθ, ἰἴ οσο σουδιυτηϊηείο. Αἱ ᾿ἰοδεὶ Β6 
ΠΟΝΒΟΓΘ ΘὨΪΟἾΏΒ 8 Βορδγδίϊου οὗ ἰδ ρδγίϊοδ.᾽" [1ὲ 
τἰχῦ Ὀ6 διχαρά, ἱπαοοά, {μδὶ ἃ ἠογϊ θη τη Σ- 
τίαζο ἯἮΔ8 ΟἱΓΟΥῚΥ νοἱϊὰ, δηὰ ἐμεγοίοτο ἐμαὶ 118 βἷπ 
88 ΘΟΠΒίΔΏΥ Γομον οἀ 88 ΟΣ 88 86 ρδιίΐθυ 
οοπρεϊπαδά ἰο δυδίαϊ ἢ ον δΡ8 ΘΔ ο ἢ Οἰ ΒΟΥ [8 6 8 Σ- 
τίδρο τοϊδίΐίοα ; Ὀὰ. ΟΡ ΔΙΉΪΥ ἰῃ6 ΡΘΏΔΙΥ 1 86 
ἵνο 70] ον οἴαβθ68 ῬΓΘΒΌΡΡΟΒΘΒ ὑμδὶ [ΠΕ 6Ο0Ὲ- 
εἰπυσά ἰο 1ἦνο ἰοχοίῃοτ.---Ε. 6.1. “1 οοπίγαδε 
φίι ἢ (Ὠἷδ, Σὺ 18 δαϊὰ οὗ ἷπὶ ψδοὸ κ'ορὶ σι μἷ8 
{Αι ἢ Γ᾽ 5 Ὀγοί μον δ τὶ, ἸΘῪ 6881} Ὅθεν ἱπμοὲσ 
ΓῊ (ὈΝ ΘΠ); ἘΒΟΥ 68}}8}} ἃϊθ Ομ] ἅ]6 86 [χχ. 

20]. “80 αἷδο οὔ 86 οαβθ βϑῃῃ ΔΠῪ 0π6 ἰδίκ68 
Β18 Ὀγοίμοτ᾽ Β πῖΐο, ἰμ δὶ 18 Σ11) (μον! ἴα] ἀπο] οδη- 

Π688), ἸΏΘΥ͂ 888}}1 Ὅ6 ΟὨἑ] 1686 [χχ. 211]. 
“« ΤΒὺ8 ἴῃ δοοῖαὶ Ῥαηἰβιηθηί 15 ποῖ ΒΟΥ 8Ὸ- 
δοῃΐ ΒογῸ 8180, Ὀυΐ ὑπ 6 Ῥυϊποῖραὶ (ἐς τὲ {89 
ἰ(Βσοδὲ οὐὔ 89 Ὀινίηθ ρυῃιβῃπιθηί οὗ ι᾿ι686 Θ0ῃ- 
πϑοϊΐομβ Ἡΐ ὁ} 114] 6880. 658.᾽ [ἡ (μ9 τηθδηϊες 
οΥ̓͂ (ὲβ Ραμ δμτηθηί, 866 (16 ῬΤΘΙ Δ ΑΓῪ ὨΟΙΘ. --- 
Β.6.]. “Βίποθ ἴῃ 6}} {μ 986 68868 ἐμ τ 11 στ 688 
οἢ 9 ἩΟΏΏΔῈ᾽ 8 Β[(16 8 δδδυπιρα, (6 τὨτοδὶ οὗ (ἢ 6 
ῬΘΏΔΙ(Υ 18 ἴον οι δἰἀ65 δ᾽ ̓ἶχο. {18 πού 116. 
ἴο ποίϊοθ αἷβο (86 οἰγουμηβίδῃοο (δὲ 186 μϑιιδὶ 
Βιαϊαϊθβ πίοι Γοΐοῦ ἰῸ (86 ΤΥ ρο οὗ ΓΟ] διϊ ἢ 5 
8168 πα οὰ πὴ οἶμον Ῥθηδὶ βίϑίαίο (χχ. 18, 
1δὅ, 16), ἃ Ῥγοοῦ (δαὶ μοῦ ἷπ σῦδρ. χσχ. δῇοίβενγ 
Ῥοϊπὶ οὔυϊον ἴθ Ὀγουσὶ ἴοσναγά. Βαϊ ἰΐ ἴῃ σο- 
κετὰ ἰο ἐμ ῥγοβί Ὀἱἴοη οἴ 89 πιδυτῖαροὸ τῖι ἢ 8 
ὈτγοίΒΟΥ᾽ 5 νὶϊάον Οὗ 1] ἀ]οαβη 688 Ἧ8Δ8 ἰΠτορδίσποα, 
ὙὃῚ19 ἰδίϑν ἐμδὸ Ῥγολὶ Ὀἱιοη οου]ὰ ὃὉθ οἰδηρκοὰ το- 
Ἰδυϊγοῖγ ἰμίο ἃ οοτητηδηά ἴῃ (86 ογταἀΐϊηδηοο οὗ (86 
[οΥἱγαῖθ τδυσίδμο [{η6 1μονίταιθ τϑυείδρθ ἰΟ0Κ 
ΡὈΐδοθ ΟἿΪΥ ἰῇ ὁ880 89 Ὀτγοῖμον ἀΐθα οΒ1}41688---- 
Ἐ. 6.7; “8.}}} ἐβότοὸ ἐβ πιδὰο ἀοβηΐε Υ ἈῬγοιηϊπϑως 
8 Ῥτγὶηοῖραὶ οπὰ οἵ ἰδ Ἰορί δ᾽ διΐοι ἰπ ἐμ ταδοϊ ο]ά 
(Βτοαὶ οὗ οὐ] 1668} 685, τοὶ οὐ  ἀθ(ἸΥ οχίθηἀοᾶ 
8180 ΟΥ̓ΘΡ ἰμ9 βτγοδίονυ ΓΒ ΤΥ Βδ᾽ 008 ΟΥ τοδομϑᾶ 
(89 Ομόγθαι : τοδιγίαρο νῶδ ἰο Ὁ6 ὑτοϊοοίοα, οἷν»- 
Βοτυβᾶ, δηὰ ἱΚορί ΒΟΙΥ 88 (86 ὨΌΓΣΒΟΤΥ ἰοῦ [89 
Γαϊβίης οὗ ομἰάγοῃ, [ὉΓ ΠΟΥ ἔα 65, δὰ (ΣΌΪ 
ἴον Ῥυτο δῃὰ δαϊϊονοὰ ἴδηι} 68. (ΘοταρΡ. Οοπι. Οὗ 
ὅπο.. Ρ. 47᾽ [Απ. Εα., Ρ. 1117). 

41|ι ἰ6 ὙΟ]1] Καοτῃ ὑμδὺ ἴῃ {Π6 ἰγοδίπιδηϊ οὗ 
8680 Ῥτοδὶ ἱϊοα ἀορτθοβ οὗὨ τοδγτίαρο τυδιὶοῦβ 
τηοϊγ98 δ Υο Ὀθθὴ κίΥθη, Διο ΟἴΘ ΓΒ (89 7ο]- 
Ἰονίης : (πο ἀϊταϊ πυϊίου δαὰ ρῥγουθηί ση οἵ ἕδσωϊ- 
1198 ἰπ ἐπ πιδυτίδρα οὗ σοϊδίΐοθϑ. Τ818 τηοιΐγο 
ΘΟΙΏ68 ουἱΐ ΒίΓΟΠΣΙΥ ΒΟΥΘ. ΑἾδο ἴῃ (9 ἀχργοδδῖοι 
πῃ γον. δ, Ὠ6 8841} 1νϑ ΌΥ τι 61:2.᾿ [ἃ Ὀτοδος 
ΤΘΘΏΪΩ ΙΩΔῪ 0 αίνθῃ, Δ8 ΔΌΟΤΘ, ἰ0 ΥΟσ. ὃ, δι ἃ 
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ἐδ ἰδτοδὲ οἵ οἱ] ἀ θβϑιθβα ἢ88 ΔΊΤΟΔΟΥ ὈΘ6Π ΟΧ- 
Ῥίδϊποὰ (Ῥσο]. ποίθ) 88 γοΐοσγίης (0 {Π9 16,48] Γϑοκ- 
οπΐδα οὗ (Π6 οἰ] άγθη. 7 Ομ ]ἀ]οϑββηθϑα σου]ὰ ὃ6 
Ῥτγογνϑὰ ἰο Ὀ0 8 παίῃταὶ ροπα]ὺν οὗ (μὸ ἰπίον-τη ἃ Γ- 
τἶδρο οὗ ποϑὺ ὈΪυοὰ γχοϊδιΐουβ, ᾿ὁ ψου]ὰ γοὶ ΒΟΥ 
ἦδ1} ἰο ΔΡΡῚΥ ἰο οα868 οὗ βίτωρὶο δίδηϊ, ἰο σῇ 
ΔΙουΘ {16 ΡΘΏΔΙΥ ἰΒ αἰἰδομοα ἱπ ἰ86 αν. ὙΘΥΥ 
δι ν᾿ Ἰεῖ ἢ ς 18 1.5 ἱΠΔΡΡ᾿Ὶ ΘΔ ΌΣΠ γ [ο [6 τηδττΐδζο 1 ἢ 
ἃ ὉΡΟΙΠ ΤΥ 5 Ϊΐο, ἴον ἰΓ δυσὶ ἃ πδίυ τα αν οχί βία, 
186 [ονίγαίθ τηδυσίαρο νουϊὰ δυο Ὀθ0η ὙΟΪΪΥ 
1.86]683.---Ε, 6.1. "Βαϊ πο 1988 5 ἔπ γ0 δῃοί ΠῸ Γ 
Ταοϊϊγο ΠΟΥΘ ἱτηρ]]θἃ : ὑπ τοδβροοὶ οὗ εἰ πβΐρ, 
(γεερεοίμ8 ρμαγεπίεἰ 8), δ ἃ ουθὴ (0 Τογοὶ Ὁ]0 6χ- 
Ῥγοδβῖου Ὡποονοσ ἴ86 ΠΟΘ ὅπι988 ΟΥ̓ Ὀτίη 85 
οἂὔῤξ 5 γο ΔἾΥ (ὁ ᾿πρίοίν πίοι, ἰπ δυσὶ Ο8868, 
ὉΒΟΘΟΥΘΓΒ ἰδ 9 Τουη δ᾽ ἢ 8 οἴ 18 οσσῃ ᾿1ἰἴ6, νυ ὶοἢ Βα γο 
θα δἰ μβογῦίο σοποθαὶθὰ ΌΥ πϑδίυταὶ χοδρϑοί.᾽" 
896 ἰδὶ5 ροϊηὶ ἀἰϑουβδοὰ δἱ Ἰοκί ἱπ ΜΊοΒδ6]18 
ΝΑ 107) ψῆο ἀροϊἀθ5 ἐμαὶ ἰἴξὲ βδὰ πὸ ἰηβυθηδο 
ἦ 80 Μοβδῖο ἰορβϑ᾽αἰἱοη.--- Εν. 6.1. “Απάὰ ἰὸ 18 
Ῥ δῖ, ἐπὶ τὶ 0818 απηδίυγαὶ ροΐηρς Ὀδοῖς οὗ 
ΤῈ ἰο ἰδ τοοίβ οὗ (ποῖ οὐπ οχἰβίθησθ ἴῃ {18 
ῬΟΣΥθυ βίου οὗ πιδρτΐίαρο, ἩμΒιολ 8 {μ9 δροοίῆο 
δοιοοὶ οὗ ἰπ6 ζυϊατο, ἰηἰο ἃ σοι γοργοϑδίνο τη Υ6- 
ταθηΐ, ἴξ τησϑύ ᾿τπλοαϊαίοὶν ΤΟ] {π8. Τα τα 6ρο- 
ἦδπι Ὑ1}1 ὈΘ δἱ (ῃ 9 Β8π10 {ἰὴ ΟΥ̓ΘΥ ΙΏΟΓΘ Βῃἀ ΤΟΥ 
ΘδοΣβηθὰ ; πθοΡΘδΒ ἰδ ΤΠ ΘΟΟΥΔΟΥ͂, 88 (86 τοϊὶ- 
εἰου οἵ ἰδ ἔαίΐυγο, 60 Κα ἰο Θβίβ Ὁ 1188 τηϑστῖα μα 

ΟῺ ἐδ ὈαδὶΒ οὗἩ ΘΥΟΣ ΠΟῪ σοράϊ(ἰ οἢ5 οὗὦὨ ἸΟΥΘ6, ἴοῪ 
{86 Ῥύτροβϑ οὗ Ὀυϊ ἀπ ἊΡ ἃ τοδὶ ἰπ ϊπιδίθ ζ69]- 
Ἰονυβαΐρ ἰπ (δ 6 υμπιδὴ διαὶ. [8.606 [15 Τηο- 
ἐϊνο δἷβο ἀϊδουβαϑὰ δηὰά σχοὐϑοϊοά Ὀγ Μἰίοβδο] 18, 
Ατί. 106.---Ε. 6.1]. 

“ΤῸ 18 τῦ}} Καονῃ ἰδ αὶ ἐπ6 ΒΙΘΥΑΡΘΕΥ δηὰ 1.8 
ΠΘΟΪΟΡΥ 868 Ὡοὺ ΟὨΪΥ ποὶ οχρίδἰμοὰ 1ΔΘΔΥ (δ9 
δν οὔ 0 τηδυσγίασοβ οὗὨ τοδί δ, 88 ποῖ ΟὨ]Υ 
Ὁτοῦρδι ἰὶ οὐοσ ἀποθϑηροά ἰαἰο 9 πϑ οονθηδπί; 
δαὶ 88 8150 5ιΠΠοποά ἰξ 8.1}} τηοΓ 6 ὈΥ̓͂ ΔΏΟΒΟΡ ὁ6]- 
ου]αϊΐοι οὗὁ 186 ἀορτθοθ οὗὨ τοὶ ουϑμῖρ, ὈῪ ἐμ 
δὰἀάϊιΐοι οὗ βρί γι .41 γοἰδιϊομϑ}ρ8, δπὰ Ὁγ (9 
Ῥυοβὶθιἐἴοα ἰὸ ΤΩΔΥΡΥ͂ (ἢ Βἰβίουῦ. οὗ ἃ ἀθοθδβοὰ 
δἰϑίου ἡ [16]. [πῃ τοφδγὰ ἰο Ὠθδύμθη Σρδυγῖδρθ 
οδυδβίομηϑ, 5606 Κηοδοϊ, Ρ. 602 β8αᾳ. 

“ Τὺ {1689 τιδυτίαρο ἰδνν8 οὗ Ιου τοι ἤοττη 
8 τοδί δηὰ βθδγρ οοηἰχαβί ἰο ἐῃ9 Ἰαλοταὶ ο0.5- 
ἴοχβ οὗ ἐἰνο Βρυρίίδηβ δηὰ πὸ Οδπδδπὶΐοβ οχ- 
Ῥτ65865 6 ΥΘΥῪ οδ0.80 οὗ (818 Ἰοχὶβἰαἰΐοη. Μογο 
ἧπ τοχαγὰ ἰο 86 ἱπηπηογ ᾽ν οὗ [1.0 ΒΟΔΙ ΒΘ ΤΩΔΥ 
Ὅο Τουπὰ ἴῃ Καοθεῖ, Ρ. δὅ02 δα4ᾳ., ἰὰ ΚοΙ], Ρ. 127 
8η4ᾳ.᾽ [ἸΤτδη8. Ὁ. 418 ποίο, Ρ. 418], ““ δηὰ ὁ6δθρ9- 
οἶδ ῖγ ἰὼ (19 Ηἰοτίδολ-ροϊ  δολεπ τέο οὗ Ἰ. τ. 
Βδυμηοσ, Ῥ. 29 Βᾳᾳ. [0 18 ρῬβγίϊου Υ ἩΟΓΓΒΥ 
οὗ ποίϊοο ἐμαὺ {89 ΑΥ̓ΘΌΪΔΏ ΤΏ ΟΓΔ18 ΒΔΥΘ (ἢ 6 ρτοδῖ- 
δϑὲ γοδϑι ὈΪδη66 (0 {{π|Ὲ686 ΤοΥ8}8 οὗὨ 89] νν,)2 τ εἰ σἢ 
ΤΆΔΥ ῬΟΥΏΔΡΒ Ὧο οχρίαἰηοα ἔγοιι ἐμοὶν βϑιαὶ(ὶο 
οδδτδοίοσ. ἡ [Βαϊ πο Ἰορἰϑἰαἰίοη οὗ [86 Φδρμοίϊο 
στοοκβ δηὰ Βοδη8, δηὰ οὗ (6 Ἠϊπάο08 0 ἐδ9 
ΒΟΥ σαϑίθϑ 88 ΟΥ̓ΘῺ ΓΊΟΤΘ Βίγχὶοῖ, 65 ποϊϑὰ ὮὈΥ 
Γηρα ὈΘΙΟῪ ; δὰ 116 ἄοοπι Ῥγοπουῃοθαὰ ὕροῦ 
ἐπ Οδηδδοΐίοβ οογίδί ΪΥ ἱτ ρ] οΒ ὑπαὶ ΓΠοὲΡ β'ἢ8 
ΤΟ 800} 5 τηΐζῃί Ὀθ γεσοχηϊξοα ἴῃ ΔΩΥ͂ παίΐοη 
γ {πὸ Ἰἰχιΐ οὗἁὨ παίυγο.---Εἰ Ο.]. ““Ἴο Ἰδβοίϊυϊουβ 
ΒΟΥΥΪΟΘ οὗ Ἰυδὶ οὗ (πὸ ἘσΥρ ϊδη 8, ᾿Ἰυδιγαίθα ὉΥ 

4 Οοον. ποσὶ αὐτί. Εὖ. Ηδσζορ 8 Βοηαϊ. πονοεϊ ρα έα, Ἐδα 
δεῖ ἀεκ Ηοδγὰεγη ὦ. α. ]οΣίοεα. Ἦ. ϑρδυα!η, ζεῖ ἀπὸ Ἐ)6- 
τογδοί εὐ ὼ: φερισαππδολα ἢ μη ὅδ νογγοοδδη ἀδε Ἰηπσθεῖϑα, 7Ζυ- 
τἱοῦ, 15 , 18 δδῦιο, Ρ. 13: " ἐΐ τἱολέΐρο Βεσγωπάμηρ υοη Δὼ- 

ἤῃ σμοίίη. 
Ϊ “ὁ ἬδτΓθ οὐπιοθ ἰπῖο ποίίοο {9 {ΠΠΠΠ67Ὰ] Αγτ 16 ἰη τη6 Ἐπρ- 

116 ἴανν, ΜὮΪΟΝ 848 αἱ γ Ρεοάιισο ΤΏΘΩΥ ἱκεκίο οοουτγ- 
ΣΘιΟ68. 

Ῥιοϊοταγ 8 τοαυγίασο ἩΠῚ} [ιἰ8. ἰδίαν, διὰ γ ἰὴ9 
Ὠἰϑίοῦυ οὗ ΟἸ]θορδαῖγα, σου]Ἱὰ δρρϑδν {16 ἸΏοΥθ 16- 
ΤΩΔΡΚΑΌΪΟ δἰποο ὑδ9 Εχγρίϊδη ουδβίοπιβ δηὰ σχοὶὶ- 
εαἰοη οἱ 8]] βἰἀθβ δατηοη θα οὗ ἀραί ; Ὀαΐ Ρθ1- 
ΒΔΡΒ, ἰπάοοά, ἐμ ἷ8 ἑδοὶ ἀορϑηὰβ ὑροῦ ἃ οοππηϑοίΐοα 
Ὀοίτθθη θοσχυδ) ρἰϑαβυγο δηὰ {8.6 ἱμβουκμὶ οὗ ἀθδιἢ, 
88 6. σ., ἴἢ ὙΔΙ δῃὰ σϑιὰρ 1ἰΐθ, δι 6 ἢ ἃ σοηποοίξου 
ἦβ ἴο 6 οὐϑοσυϑοά. Βοβίἀθβ ἐβὸ Αγδυΐδηῃ δαβίοσωθ, 
{η9 ΒΑΥΒΏΘΥ Θμδγδοίον οὗ (6 Ηϊπᾶάοο βηὰ οὗἉ (89 
Βοιηδηῃ Ἰορίδἰαίϊοῦ 18 ἰο Ὀ6 ΡῬαγ(ἰοΌ ΔΡῚν ποιϊοσὰ.᾽" 
1δημο. 

γενα. 6-18. ΤῊ Ῥῆταβϑο ποονοσ ἴ89 πακοἅ- 
ὯΘΒ88 οοπῃἰϊπιιοα ἴο Ὁ0 υϑοὰ ἰο ΘΧΡτΓ688 Β0Χ08)] ἰῃ- 
ἰογόοοῦγβο ὑβτουρἣ ΤὨΔΏΥ δρο8. Οοπρ. ἘΖοῖς, χΥΪ. 
8ὸ; χχὶϊὶ, 18. Το Ἰδὲ οὔ φγοιἰϊθὰ ἀορτθο8 
Ὀορὶπβ ΔΡΡΣΟΡΥΪ οἷν τὶ (86 τοί 9 Ρ. ΗδΡ π- 
Κοαηοθβ8 8 ἀοβοτί Ὀθἃ 88 ΓΘ πϑὶςφᾶη 9885 Οὗ ΤΥ 
ἔαϊβοσ, βίῃοθ υβυδηά διὰ νἱθ οοῃϑίλιαὐθ ““ ΟΏΘ 

β6βμ,᾽ απ. 1, 24. “« ΒιγΊΟΟΥ βρϑδκίης ΓΚ 3 
Ϊ8 υδθἃ ΟὨΪΥ νεῖ ὑπ γοΐογθησο ἰο (86 τῖΐδ ; δυΐ ἴῃ 
80 αἰ θη οποτνίης οὗ 8 τ ῖ0 (ἢ 6 ΒΟΠΟΥ οὗ (μ8 ἢ 18- 
Ῥδηὰᾷ 18 γἱοϊα θα 4180, δβηὰ Ϊ5 Ὀοὰ ἀοῆὶοά, 668. 
ΧΙΙχ. 4.᾽᾽ ΚοΙ!. ΟοἴΡ. νοῦ. 8. Ἐοβθηιΐ ον ὁχ- 
Ῥ᾽ δ ῃϑ [89 ρ΄! ΓΆ86 88 λοδηΐηρ ᾽Π9 πακοάηθββ τ πὶ ἢ 
β (ΟΓ" Ἦ88) υηᾶον (86 σομίγοϊ οὔ ἐμ 6 δ μοσ, 189 
Ταγα. οὗ Φοπδίμδη ϑθϑυϊτη8β δη 6]}} 0815, δῃὰ σϑῃ- 
ἀογ8 “8 ποηϑῃ Β8}} ῃοΐ σΘομα Ὀΐἷῦ τ ῖ ἢ ΒΟΥ δι Β 9, 
ΠΟΥ 8 η8ὴ Ὑ21ΓῺὴ δῖα τοῦ 6}, Μοὶ) ἰ5. πο 6 
ΔΙΓΘΘΑΌ]Ο ἰο ἰδ 6 ΗοΌτον, ΠΟΥ δοπβὶβϑίθης τὶτ ἐδ 9 
ἔδοί ἐμαὶ 89 τ μοἷ9 ἴδνν ἰ8 δ ἀγοϑβοά ἰο ἐδ τη8ῃ. 
Αὐδη Εζτα, 88. αυοίϊοα Ὀγ Βοθοηι 10, νγ9}} ὁΧ- 
ῬΥΘ8565 ὑμ9 δυσδηροιηθηῖ: “Ηο Ὀοχίηβ τὶ [89 
δι μον, ὙΠῸ ῬΓΘΟΘάοΒ πὸ δΒοη, δηἃὰ ἀθοῖΐδυοβ ζ0Γ- 
Ὀίάδάφη 411 πδἰεθάῃοδθ8 οὗ {80 ΓΔ ΊΟΥ δηα ποῖ 6 Ὁ : 
{ῃὴ9 τηοῦ 6 Ὁ 18 ρ]δοοᾶ ὅτϑί, ἐβϑη ὑμ9 παῖς ἢ 6858 οὗ 
ἐμ9 τ ῖΐο οὗ (9 ἔθου τὸ 16 ποῖ ἰμθ πιοὶῃ 6 Ὁ, 
ἰπ6ὴ (86 ἰδίου: ψῇῆο 18 {ΠπῸ ἀλαρηίον οὗ (ἢ 6 ἔα Ὁ 
οΥ οὗ [86 τοί ον." [Ιη γοῦ. 8 [ὩΥ δῖ οσ᾽ δ τ ἱθ 
χοΐουθ ἰο δῃοί ον ψίΐο ἰδ {1|ὸ τοῖο οὗ (δθ 
ῬΘΓΒΟῚ δαἀἀγοθβοα, δηὰ {Π6 ἰθτῖα τσὶ τθ ἰ9 οὐὗὁἨ θοῦ γ59 
Ὀτοδὰ ϑηουρὰ ἰο ἱποϊὰ 49 ὑμ6 σοπσυδίηθ. ΤῈ6 
δ᾽] 688 ΟΥ̓ ἐπὶ δοὶ, 88 ἴῃ (6 ο456 οὗ Βουῦθη 
(ἄθη. χχχυ. 22; χὶϊχ. 8, 4) νγὰ8 υπάογβίοοά Ἰοηρς 
Ὀοίοτο 86 αἰ νίηρ οὗ ἰδ 6 Μοβαϊο' ἰανν, δηὰ οοπίιϊ- 
Ὡυθὰ ἰο ὃὉ0 Β6]α ἴῃ Δοουχίπδίο διποὴρ ἐδ αθῃ- 
(1168 ἰῃ Αροβίοϊϊσ ἀδγᾷ (1 Οον. τ. 1); πονυϑγίδο- 
1085 ἰὰ τγῶϑ ΟὯ6 οΥ͂ (0 ΟΥἑΠ168 ΟΥ̓ ψ δ ΑΒΔ] οπι 
Ὑ48 σ᾽  δοταίοὶ νυ κα! ν (2 ὅδ. χνὶ. 22), δπὰ δ8 
ΔΙγοΘαΥ ποίίοοα, ἰδ τῶϑ σορυ αὶ Ῥτϑοι βοὰ ὈΥ͂ 
{μ9 ΤΟΏΔΙΟΝΒ οὗ Ῥογβὶδ.--- ΤΥ (ΔΒ ΘΙ 5 μδ]το- 
ὯΘΒα 8 υϑοὰ ἴῃ [0 Βδῖη0 ΒΘΏΒ6 88 ἰῃ ΥΟΓ. 7. 
Οοπηθροίΐοη τὶ ἃ Βα] -8ἰβίοΣ οι οἰ (ΠΣ βἀο Ὀοΐη 
ον Ὁ] ἀἄθῃ ἰῃ γον. 9, (δὲ τ ἢ ἃ 70.}} βἰβϑίθν, βίῃ 9 
880 χτηἱραΐ Ὀ6 ἀφδβογὶ Ὀθα 885 ἃ [ι]-Βἰδίου οα Ὀοὶἢ 
βί.ο8, 18 ἀου Ὁ Τογυάάοη. 16 αχργοϑβίοῃυ ὈΟΣΙ 
αἴ ὨΟΏ2Θ ΟΣ ὈΟΙΏ ΔΌΓΣΟΒΘΩ͂ 65 ὈθΘ Ὑδυὶοι δ 
Ἰηογρτοίοα, Τιθ ἰγὰθ βοῆβο ἰβ υπᾶουδίοα!γ 
ἐμδὺ αἴνϑῃ ὈΥ ΒοΒϑαπιΐ 6 Γ, “8 δἰ δίοσ ἰῃ ὑλδί- 
ΟΥΘΡ ὙΔΥ Β.}0 ΙΔΔΥ Ὧο 8 Βἰϑίον, ΒΘ ΒΟΥ οὗ ἐῃ0 
ΒΆΠ19 ΟΥ οὗ ἀἰβδογοηῦ Ῥδγοηΐβ, οί μον Ἰορὶ ὶ- 
τλ ΟἿ ΟΥ ἰἸ]ορἐ Εἰ πηδίοὶγ Ὀοτη.᾽" ΤῆὰΒ ἃτο ἰῃ- 
οἰυάοά ἰμ6 ἀδυρίιίον οὗἨ οἱμον ἐδ ΠΟΥ ΟΥ ΣΟΙ ΟΡ 
ὮΥ οἰὐ πὸ 8 Ῥτονίου9 ΟΥ ἃ βυ Ὀϑοαιθοῦ τηλυεΐαβθ 
(πὰ {680 6.805 σοῦὰ ἤανθ Ὀ66π πιο ΠΟΓΘ 
Γτοασοηὶ ὑηἀδν ἴαννϑ ΑἸ]ονίηρς οὗ αἀἴγοτοθ δηά το- 
ΤΑΥΤ δ 56), ΟΥ (86 ἀπυρθίον οὗ ἐπ ἔα  Π6 Ὁ ὉΥ 8ἢ- 
οἶμον πὶ: 4180 ἀἰϊορ εἰ ππλίθ σμ!]γοη οὗἨὨ οἰ μον. 
ΤῊΘ πιδτγίαρο οὔ ΑὈγΔ δα 8πηὰ βεγδἢ 18 οὗἵἴδῃ 
τοίοσγεὰ ἰὸ ἃ8 δὴ ἰμϑίβῃοθ ἰῇ ορροδβι(οι (0 ἰδ 
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Ἰδνν ; Ὀαὲ ἰΐ ἐδ πιοτὸ Ῥσοῦθῦϊο ὑμδὶ [89 τορὰ δίδέθγ 
ἐθ ἰῆοτα υϑοὰ ἱπ (86 Ὀτοδοσς μϑβηβο, δηὰ ἐπδὶ 8ὅ6- 

ΥΔῈ ὙΛΔ5 ΤΟΔῚ (6 πἰθο9 οὗ ΑὈγδθδα. γοτ. 10. 
ῬΒοϊτε᾽ ἰ6 τ] ὴ9 οὐ Βαςοᾶπ988.---Βοσδῦδο 
οΥ̓ ἐμοὶν ἀϊτοοὶ ἀοβοθηΐ, ἰαίθσοουτθοὸ Ἡϊε ἐμ θὰ 

σου]ὰ ἴπγνοῖτο ἃ δοτὶ οὗὨ ἱποοδί νῖϊῃ οὨθ᾽5 560]7. 
ΟΥ̓ οουτδο ἐἷ8 τουϊὰ ΔΡΡΙΥ ἃ "ογιἱοτὶ ἰο (86 6880 
οἵ ἃ ἀδυκδίον σπΐο ἷἰΒ ποὶ βροοὶ βοδ!ν διθη- 
ἐἰουοά, Ὀαι 18 ἱποϊαοἃ ἰὰ 186 Ῥτοδί Ὀϊ(οπ οἶτοσ. 17. 

ΤῊ Ῥτοιὶ ἱἐοη οἴ τον. 11 οὔ ἴδ Βα) -δἰϑίϑυ οὐ ἐδ 
ζδι Ἀ6 τ᾽ 8 δἰ ἀ9 ϑοϑῖηβ δἰ γοδὰγ ἰποϊυ θὰ ἰπ {1:9 τόθ ον 
009 οἵ τον. 9. ασίουθ Ἔχρ δηδίϊοη8 Ὦδγθ Ὀ60Ὰ 
ἷνϑα ἰο πιᾶτὶκς ὁ ἀϊδογοηοθ Ὀοίνγεθη ἰμθτι, ΔΩ 
ἱοῦ Ῥογβαρα ὑπο Ὀ6δὶ ἐβ ἰμαί οὗἉ Καὶ]: εἐδαὶ τον. 

9 ἰγοδίϑ οὐ ἐδθ οοπποοιίίοῃ οἵ ἃ βοὴ ὉΥ͂ 8 δοοοπὰ 
τηδττίαχο πὶϊὰ ἃ ἀδυρμίον ὉΥ 8 ὅγεοὶ τηδυτίδρο, 
ὙΓ8ΠῚ16 τον. 11 δρρὶΐοθϑ ἰο ἱμὸ δοιπεοίΐοι οὗ 8 δοὰ 
ἘΣ 6 ὅσοι πιδσσίαρο νἰϊ ἃ ἀδυρδίον ὈΥ 8 βιῦθ6- 
χυθαηὶ τοδετίδφο ; Ὀαὶ ἐδ δοοῖ8 δὴ ἀπά ᾿ἰπκὶ- 
ἰαἰΐοη οὗ τοσ. 9. ῬΧΟΌΔΟΌΪΥ ἐμ το πδδ δἱ {89 {ϊπ|9 
Βοτηθ ἰοοηἶο8] 189 οὗ {86 ἰθτηδ Ἡδὶοῖ οοπειἰαἰοὰ 
ἃ ἀἰοιϊποιΐου ποῖ 8 ποὺ ἰοϑί. Ασοογαϊΐπρᾷ ἰο 
Βεϊάοη (ὕὕχον Ἡδεὸν. 1.. ἴ. ο. 4) τοῦ. 11 δάπεϊίβ οὗ 
ἐμὸ ἱγαπδίδιΐοα ““ Το πδικοάηϑβδα οὔ (ἢ γ ἔδί μι οτ᾿ 8 
ψεῖο᾽ 5 ἀδυρδίον (Ὀαὲ δὴ Ἧδο ἷ5 θεροίίοῃ οἵ (ἢν 
ἔλιπον ἰδ [ὮΥ δἰδίου) ἔδοὰ δ᾽. ἤοΐ ὈΠΘΟΥ͂ΘΣ ;᾿" 
ἐβοΥΘΌΥ τιδδπίης ἴἰ0 Τοτ ἃ οοππϑοιΐου ὙΣΒ (86 
ἀαυκπίον οἵ ἃ δίϑρ- οί μον, δηὰ πδυκίπρ ἰδὶδ 88 
ἃ ἀϊδιϊαοὶ ῥγοδὶ Ὀἰιλου ἔγοιι ἰμαὶ οὗ [89 Βαϊ δἰϑίθσν. 
Ιπίοτοουγδο τίὶϊ δὴ δαὶ οἢ οἶμον ἰδ 6 ἔδί μοτ᾽ 8 
ΟΥ ἐδ το 6 γ᾽ 8 βία 15 (ον ἀθα ἰῃ υϑσβ. 12,18, 
οὔ ἐμ ῥνυϊποὶρ]ο οὗ Ὡθδῦ Ὀ]οοά χοϊδιϊοπβῃὶρ ; Ὀαὶ 
{π6γ9 18 πὸ Ῥτοβί Ὀἱ οι οὗἨ πϑετῖδζο τὶς {86 σοΥ- 
τοδροπαϊηρ τοϊδιίου οὗ οἶθοθ. Ἶμο γϑϑβοῦ οἵ (ἷ5 
ἀἰδιϊαοίϊοη ἐδ ποὶ δρραῦϑθῆί. ἀσοοογάϊηᾳς ἰο Ἐχ. 
νἱ. 20, ἴοθβοβ "ἢὋ5 δἰπιβοὶῦ ἐπ 9 οὔδρείης οὗ ἰὴ} 9 
τοδγτίαχο οὗ ΑἸἴογαπὶ νί (ἢ Φοο  οὈθά, 118 Ῥαίθσπαὶ 
δυηὶ. Τΐβ πουϊὰ ἱπάϊοαίο ἐπδὲ ὑπ ὶ8 Ῥγο ἐδ ἰθὰ 
ἄθξτοο ἰθ ἃ τιδίίοῦ οὔ (89 Ὀἰνίηθ βἰϑίαϊθ σαί ον 
88 οὗἨ παίυταϊὶ ἴᾶνν, αὐτὰ νγῦϑ ποί ἐδμπογοίοο Π6- 
ΟΟΒΒΑΣῚΪΥ οχιοϑηοά ἰο (9 πἶθοθ. [ἷπ υϑὺ. 14 (μ6 
Ῥτοβὶ οἱιΐοι ἐΒ οχιθϑπαάϑα ἰο [86 νι] θ οὗ 89 Ῥϑίοσ- 
πδὶ ὑποἷθ, 88 Βα υΣηρ ὈΘΘΟΙΩΘ δὴ δυῃὺ ΌΥ ΒΟΥ υηΐοη 
τὶϊὰ [Π9 ἀπο]6. [ὲ πουϊὰ ποὲὶ Βονοῦον 1ΨΟ]]0ΟῪ 
ἕγοια ἰμὶθ (δὲ (9 αν ἠοσδἀο [86 τολστίδκο οἵ 8 
Ὑοιηδὰ Ὑ|8 ἰδ 9 Βυϑυδηά οὗ ΒΟΥ διιηΐ, δἷποδο ἑὩ 
Θοηβοαῦθδο9 οὔ ἰδ9 ἀοροῃάθῃοθ οὗ (86 ἔΔτ ΠΥ ὈΡΟΏ 
86 πι|8]9 ἱπ (6 Ησουτγονν Ροϊ ἐγ, (0 οογγοϑρουἀ- 
ἰὰκ τοϊδιϊομβ ἀροῖ ὑπὸ τοί Βοτ᾿ 8 δίαϑ δίοοὰ ἴῃ ἃ 
1688 ἱπμπδίθ σοϊδίΐοα ἔδδ (086 ὉροΟῚ ἰδ9 ζδ- 
{Π0τ᾿ 585. ἴη 9 Υούοτθο ὁσάον, Βοσουοῦ, ἰδ 6 ῬΓΟ- 
ιἱδιιἱοι 8 τοτ δβισϊχοοΐ ὑροῖῦ ἴδ 9 ποιηδη ἐπ 8 
ὌΡοη (ἢ 9 Τη8Π, 8206 8 ΟτδΔὴ δ ΠΟΡΘΌΥ Το υἱἀάθ ἢ 
ἐο ΤΟΔΥΣΥ͂ ΒΟΥ ΒυΒΌΔ!α᾽ 5 Ὠσρἤ ον, τ 8119 (09 τηδῃ 
ἦα ποὺ ον Ὀϊἀάδῃ ἰ0 ΤΩΔΥΓΥ δΐδ υγῖΐθ᾽ 8 ηἶθο0.. ΤῈἘ6 
ΔρΡιἰοδιϊοα οὗ ἐμπΐθ ῥγὶποὶρὶθ 0 τϑρ. 16 που]ὰ 
Β66πὶ δἱ ἥτε βἰχεὶ ἰο ἰἸοδὰ (ὁ {1:9 Ῥογπιΐϊβδίοῃ οὗ 
89 δοοτηϊ 8 Ὁ]9 τρδττΐδρο οὔ τοῦδ ἩΪΠῚὮ ΒΟΥ 
ΒΟ; -ἰη-ἸΔῪ ; Ὀπὶ (Π18 6 συατάοἀ δρδίηδί ὈὉΥ͂ ΥὙοσ. 
17. Τὴ Ῥγοδβὶ Ὀϊ(ϊοα οὗ ἱπίοζοουγβο πὶϊΒ ἃ Ὁτο- 
8:01 5 Ὑὶΐθ ἰὰ οομηϑοίΐοα ἩΪῚ 8 [80 ΠΔΟΓΘ δηοὶθηί 
ουδίοτλ οὗ ἐπ Ἰονίταίθ τϑδυτῖδβθ ΠΔ5 ΔΙΓΟΘΥ Ὀθ6 ἢ 
θχρίαϊ θα ἴπ (86 Ῥτοὶ ἐπι ματΥ ποίθ. 10 ἰβ ραγιὶ- 
ου]δεὶγ ἰο ὃ9 οὐϑονυθὰ ὑπαὶ {μ6 Ἰουϊγαὶθ τανε ο 
ΟἾΪΥ ἰοοῖκς 0Ϊδο9 ἰῃ 6886 89 Ὀτοίδονρ δὰ ἀΐοά 
οἰ 1055, δ 51:6 ἮΔ8 δὲ }}} Η18 νηϊΐϑ δἱ ἷβ ἀθδιῃ, 
δυὰ (μαὶ ὀνϑὴ ἱβοὰ ἰξ νὴ ποῖ 80 τῃυδἷ 8 ὕΓΘΒἢ 
Τοδυγίδρθο, 8ἃ8 8 βοτὶ οὗ σοί ηθδῃο9 οὗ (δ. 6 τηδτ- 
τίλζο οὔ ἰ6 ἀοοσοαδβδοὰ ὈΥ δἷδ ποδγοϑὶ βϑυγυϊνίη ς 
Σοργοϑομῃίδιϊσο, ΤῺᾺΘ Ῥσοὶ Ὁ: 008 οἵ τον. 17 Βατο 

δἰτοδὰγ Ὁδ668 8606} ἰο0 δοτηρ θπιθηΐ δ6Υ6 8] οὗ ἐδμο 
οἰμοῦ ργομὶ Ὀἱἐΐοηβ, δηὰ ἐδ 6 ρυϊποῖρ]9 τλΐοὶ 70:- 
δἱάα ἰδ6 οοπποοιίου πὶία ὈΟΪΝ ἃ τωοίβοσς διὰ ἃ 
ἀαδυρκδιον ἰ6 ἀχίε πάσα 4160 ἰο ὑἰ89 ξτδι-ἀδυρπίοε. 
Οἱ τοῦ. 18 866 Σοὶ ΤΙ ΠΥ ποίθ. 

«“ Κοορίηςβ ἰμ8 βορὰ βδοτοὰ ἰὸ ἐἐβ ρύτγροξα, ἷθ 88 
5 Ὅθοῃ βδϊὰ (Π6 απάδιποηίδὶ ἱμβουρθϊ οὗ οὖν 
βοοϊίοῃ. Η 909 ΟΥ̓́ΣΣ δαί πὶ ὑπ6 Ρῃ γεϊοο-δρί ἰἑι δἱ 
εἷμα δκδοὶποὶ πβδίυσο οἵ πιδστίαρο οὗ Ὀϊοοὰ σοϊδιϊ ἢ 8 
6 νἰἱαοοὰ, δα ἐδ οὐ Βοῦ οσίγοῃιϑ, ἐμ υΥἱοϊδίίοη οἴ 
πδίατο ἰῃ ἀοδοογαιίηρ (Π0 ὈΪοοά ντῦ΄ϊπι Ὀδδοίϑ Οὗ 
ἀϑῃιουῦδβ. Τὴ ἄχει βἰη ἰδ, ἰηἀοοὶ, ἃ υἱοϊδιΐοι οὗ 
δδίυγο ἩδὶσὮ ὁδη ἰδ κο ΡἾδοθ ἴπ τοδυσίδζο Σιδβοϊῆ, 
8ο ἰ πα 6 πΔΡΡΓΟΔΟΒδῦϊοποδα οὗ ἃ 
ὙΓΟΤΏΔΏ ἰῃ ΒΟΡ δβίοκποβδ. Βαὶ 8 δἰ οἴζῃϑδδ ἰῃ δαχυ δῖ 
Τοϊδιΐου ἰ8 δογίδί Υ ἐμ οοῃάϊίϊοι οὗ πιοπδίτυ- 
δἰίοη, τὸν. 19. Γ(ΑἥἴἶοΣ (89 .11δὲ οΥ̓ Ῥγοβὶ υἱιοά 
ἄἀερστοοβ, ποῖ μο Ὁ οὗ δομδδη κυ Υ οὐ οὗ δίδηΐγ, 
ὨΔΙΌΓΥΔΙΪΥ {011 ονγα ἐμ 6 ῬΤΟΒ Οἱ (105 οἵ οὐ ΒΘ Ὁ θδ]δνν- 
701 σοπαϊιΐίοηβ οἵ βοχυδὶ ἰηϊθσοοῦσδο. ΕἾἶτδὶ 18 
τηθϑῃ(ἰοποὰ (πδὲ οἵ Ἡδϊοῖι ἰθγῸ ἮΔ88 (86 στνοδίει 
ἄδηρον οὗ ντΥἱοϊδίϊοῃ. Τμὸ ζοιαϊοΐηθ πΠπΠῸ0]168}- 
1968 ΒΕΥΘ πϑιηοὰ ἰδ (80 1), ἱποϊ αὐΐῃς Ὀοὶὰ ἐμ 
ΤΩ ΟὨ ΒΥ Ὁποϊδθϑηπ 668 (χΥ. 388) δπὰ ἰδ υποΐοδη- 
Ὧ688 Δῇπος ΘὨΣὈἰτι (χἰϊ. 2). Το Υἱοϊδεϊοη οΥ̓͂ 
88 15 οπυμπιογείοα ΌὉΥ Εσοϊς. (χτὶϊ!, 6; χχὶϊ. 10) 
Διηοηκ δἷ:8 οὗ ἃ πηοδί δβουΐουβ συδγδοίθῃρ. Νοχέ 
ΘοΙη68 Δ] ΟΥῪ (τον. 20), ἐπο ἰμ6 κἰνίης οὗὨ {80 
ϑοοὰ ἰο Μοϊοοῖθβ (τοῦ. 21), δπὰ βηδη δοάοτη 
(τον. 22), δηὰ Ὀοδιίαὶ δἷπβ (γον. 28) ---. 6.]. 
“ ΤῈὴ6 βϑοοῃὰ βὶῃ ἰδ δ] 6. : ἰὑ ἀοῇ 68 ἃ, τοδῃ 
[ὮχοΘ δηὰ ΟΣ ΑΥΒ, δῖὶῃοθ ;᾽6 σοι ἰζοϑδοῦ 
διξεϊπδι {86 ἰοἰθοίο Υ οἵ ὶθ δοϑὰ, δραδίηβὲ εἷβ ρβοσ- 
ΒΟΩΔΙ αἰ κηϊγ, δροϊηδι ἐμ 6 βδογὶῆσο οὗ εἷδ Ρ]6- 
ΒΈΤΟ, δηὰ δροίπδὶ δὶβ Ὀοίσαγοὰ πο χρθοσυ. Οαἱ 
19 Ῥυπίὶδητηθαί οἵ δα] ΥΥ 860 Κποδοὶ, Ρ. δ06.᾽" 
Π Ῥαγιΐοβ ῬἨΟΓΘ ἴο ὍΘ Ῥυΐ ἰο ἀξείδ, χχ. 10: 

θαί. χχὶϊ. 22; ΟομΡ. 2:ο. Υἱῖΐ. ὅδ. Κποθοὶ ἴα ν- 
μον "Ἰοῖθα ἐμδὲ οἶμον πδίϊοῦϑ οἵ δηι αὐ το σθ 
1688 τίρογοῦθδ ; ἰΒ6Υ ΦΟΠΘΣΔΙΪΥ Ρυπὶδη θὰ ἰδ Δ υ]- 
ἰοσοῦ τὶϊὰ ἃ ὅηο (Ὀ]οά. 12, 21), Ὀυὶ 4160 10:9 
δβουθγοῖγ. Απιοπᾷ ἴδ9 Εαγρὶΐδηδ ἰμΒῸ δΌ ΟΣ 
τοδί δυῦτοϊὶ ἰο ὁ ἰπουδαπὰ ὕἷονθ δδὰ δδαγθ 
ἷδ8 ποθ ουἱ οὔ (Ὀἰοἂ. 1, 78) ; διδοῦς [86 ΙπάξΐοςΒ 
ὈοΐΒ Ἀφφεαν δι ὈοάΐΥ ρυπίδμιπθεί, 85 νὸῖ] 
88 οχὶϊο δηὰ ἀδθαὶβ περοὸ οοϊητηδηἀοὰ (Μδηῦ 8, 
862 58.) ; δος (89 ἀτγοοῖα, [6 ποίοδη βυϊογοα 
τορυαϊαἰίου δηὰ ἐπέδιυ, Ἡ 8110 ἰλ9 δΔἀυ]ίοτος οου] 
6 Ρυὶ ἰο ἀθδῖδ ΟΣ τϑοϑὶγο ἤσοπι ἐπ 9 οουτί ἃ 56- 
ΥΟΥ6 ὈΟΔΙΪΥ Ρυπίεμηηοηὶ (ἩΔΟΒδιαθί 11. 1, νΡ. 
272). Καοδοὶ ΠᾳΓΙΒΟΡ σηϑηίΐοιβ 89 ρα υἰδηποδὲ8 
διδοὺς ἰδ 6 Μοκίομπιθ δπὰ ἰδ τιοάθτῃ Οτἱθη(4]14.-- 
Ε, Θ᾽ “ Τὸ (δἱτὰ δβἷη '8 (ὴ)0 δδογρίδοθ ἰοὸ Μο- 
166}, Δ6ΥΘ τπδηϊζοδίϊγ ἱπίδηι, οἱἀθ δηὰ δ] ᾳ δΎΤΑΥ 
ἔτοιχα (80 πδὴ9 οὗ 72 ϑθονδ δὶ οὔσθ. θοαὶ: 
ἘγΥ ἐδμπὶθ ἰδ τηοδΐ ποῖ 8 το το Ἰυδίγδαίίοα Ὁ 
6818 οἵ ὅγο, Ὀυΐϊ δὴ δοίυδὶ Ὀυγηΐϊηκ. 860 Μο- 
γοτβ, Ῥλοηΐύσίον ἴ., ν. 828 βααᾳ. Οὐ ἰδο ΜοΙθοβ 
δαονίβοο, 860 ἐδ δαπι6, Ρ. δ06. Ορρυβδαὰ ἰο ἐδΐδ, 
ο ἀοάποίίομ οἵ ΚοΙϊ, ἰμδὶ (8:9 ὀχρυϑδϑδίοῃ Βοσθ, 
ἱπάϊοαίθθ ΟὨἿΥ ἃ Ἰυδίγαϊΐου οὐ ἃ μόγωαξοπ (Ῥ. 
180, 181 [Ττδηβ. ἡ. 416, 4177) ὁδὰ Βδσγαϊγ ὃὈ6 
τοδὶ ἰδ ποα.᾿ [789 Ῥγϑοΐὶϑθ ἔν οὗ ἐμὲ Ῥσο- 
ΒΙΌΣ οΏ 18 ὙΘΕΥ υποογίδϊη. ἴῃ αἱ. χὶὶ. 81, ἱς 
8 τηϑηϊίοποὰ 88 ἃ βἷῃ οὗ μα Οδηδδηϊίοθ ἐμδὲ 
“ὁ οΥ̓0ῃ ἐμοὶν Β008 δῃηὰ ἱποὶς ἀδυρσθίοσβ ὑἰμλ 0} ΒδΔΥΘ 
δυγπὶ ἰῺ (89 το ἰο τποῖὶν φοάθ,᾽᾽ δηὰ (ῃ9 - 
ἰίιο5 δτὸ Μδσηθα δραϊπβί ἱπιϊδιΐης ἰΒοα. [1 ἰὰ 
ΘΏΘΥΔΙΪΥ δϑδυϊηθαὰ ΌΥ δοπιτηδηίδίοσβ τ[πδὲ ἰδ 6 
οὐ ἔλοσθ ἰπἰθιοὰ ἰ5 Μοθοδ, διὰ δὶ Ὁγ δοϑᾶ 
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ἴῃ ΟΡ Ρϑδβαᾶρο 19 τηϑαπί ομ 1 γϑη, δᾶ ἔδδξ δ τ 
οι τοῖον ἴο {89 όδιὴθ ἐπίῃ. Βιυὶ ΠΟΥΘ γγϑ ὮΔΥΘ 
80 τηϑηίΐοη οὗ ὅτο (8990 Τοχίθδ) Νοίο 9), δηὰ ἰἰ ἰϑ 
δἱ 1Ἰοδϑὲ ἀουδι{] {7 δοΘ ἃ ΟΥΘ τϑδῃδ οδερτγίηρ. 
ΑἸιΒουρ οχρ δηδοηβ διὸ οὔδγϑά ΌΥ ἰῃθ 6οπι- 
τηθῃίϑίοῦβ οὗ δυο} 8 ΔΌστυρὶ οδδηρο οὗὨ βαυὐ͵οοί, 
γοῦ ἰδ ἰδ (ΔΙ 0 γ9 ἰα δοοογάδθησο τὶϊ (ἢ 9 οοηίοχὶ 
δηὰ {0 ζΘΏΘΓΔΙ Ῥυτγροδο οὔ ἰη6 Ἄσπαρίον ἰο υἢ- 
ἀογτβίδηὰ βοϑᾶ θγὸ δι ΡΥ οὗἩ (86 4έπι. ΤῸ 
1119 ἰδ πον κποόνγῃ οὗὨ (6 τονε ΐρ οὗὨ Μοϊϑοὺ δὲ 
ἐδΐ8 ΥΟ 7 δῳοΐθηϊ ἀδὶθ ἰο ἀθίθγπιΐῃθ ρβοοΐβοὶ Υ [89 
ΣΘδηΐηρ οὗἩ (06 οχργοβδίοηα. [ὁ ἰθ ποίἰσοδΌϊο, 
ΒΟΉΘΥΘΡ, ὑμδὲ {πο γ6 ἰβ ὯῸ οὐδὸν Ῥγοβιί ἰἐΐοι οὗ 
ἐδο ἔοι! δοὶἐ οΥὨ τηδοϊαγθαϊίοι, 70. το ὑπ 6 γ0 
ΒΟΘΙΏΒ ἰ0 ὯΘ ποθὰ ; ΤΥ ἰΐ οὶ Ὀ6 οσοηϊθοίατοα {παὶ 
15 δοὲ νγδϑ ΚΠΏΟΤΤΙ 85 “""αἰνἱηκς ΟὨ θ᾽ 5 6064 ἰο Μο- 
160 },᾽᾽ δῃὰἃ νγ8ϑ8 δϑβοοϊϑιοαὰ τὶ τὰ (86 Ῥγδοίΐοθα οὗὮ 
ἰάοϊαιγΥ Ὁ Το βίη, υβαίουον ἰξ νϑ8, οομηθοῖθα 
ἀι8ο 17 πὶὶ [89 τουδαΐρ οἵ 8 ἴα}59 χζοὰ δ8 '8 Β ἢ 
Ὁ. ἐμ οἶδυδο οὶ ΟΣ 6881} ἴμοῦ ὑσοΐίδῃ:ο 89 
ὭδτΘ οὗ [Υ Θοᾶ. [Ιὑ πγῶϑ ποΐ ΟὨΪΥ ἰ(β6] ἰὸ 
Ὀ9 Ῥυπίβμθα νῖςἢ ἀοαι ἢ ὈΥ διοπίης ; Ὀυὶ Ρυη8ἢ- 
ταθαὶ ΜἨὋὸ8 8180 ἀϑῃουποϑα ἀζαἰ δ ΔΩΥ ΘΟ. ἯΟ. 86 
{89 δἷπ οοτηταϊ θὰ δηὰ αἀἰὰ ποὲὶ ΘΟΧΡΟΒΘ ἰἰΐ (χσ. 2- 
6). Ι[{{86 δῦογτϑ οοῃὐοοίατο ἰδ γἰχαὺ, ἰὑ τγϑ8 ὙΘΥΥῪ 
ὩΔιΌΓΔΙ ὑπαὶ ἰὼ ΔῇΟΡ ἰΐπηθ8 ἐμὶθ ουδίοτα δουϊά 
μανο δἀὐγνδησοά, 89 ἰΐ ἀϊά, ἐο ἐ:ο δοίπ δὶ Ὀυτηΐης 
οὗ ΘΒ] Ἰάγθῃ 88 ἃ βδουῖίβοθ ἰο Μοϊϑοὶ (2 Κὶ. χχίϊί. 
10; Ἐσοϊ. χυΐ. 20, 21, εἰς.), ἐἱβοαχὰ ουϑὴ ἐπι ΐθ ἐπ 
ΣΡ] αἰηθὰ ὉΥ͂ ΤΩΔΩΥ͂ οὗ τηθτΟ Ὁ Ῥδδδίηρ ἰδ9 ΟἢϊΪ- 
ἄγοῃ Ὀοίθοη ἔνγὸ ὅτο8.--- Ε, 6.].} ““Τδο ἤουτι 
εἷπα ἴθ (119 ΘΒρϑοΐ}}Ὺ δὈΌοϊαἰ Π8Ὁ]6 βἷη οὗ βοάοιι, 
ῬΡαάεναφίϊα, ἴον τ ιϊοῦΒ!; ἐδ Οδηδδηϊίο8 δὲ 1δδὶ σο- 
φοϊνοὰ {86 δοηίθησθ, ἐπαὺ (ποῖ ἰαη ἃ βου] ““δρι6 
ἀθοπι ουἱ;᾽" Ὠδίυτο ΒΘ τοὶ δου ἢ τοτο Θηἀτ0 
ἔβοτα. 8691 Κίηρπ, Οοπιυθηίδεν ἢ. δθ᾽ [ΤΊΔηΕ. 
Ῥ᾿ 181] ““18ο δ} βἰῃ ἴδ (η9 δοῦλο οὗ δϑοπιΐπδ- 
1θ1658, Θοπἰ ποίου τὶ ὁ Ὀθδαδί, δὰ γχγοὶ ἐμὲ 
28 δβοιηθίΐης ὑἐπδὶ οσσυγγοί, ΟΥ οἶ80 ὑδ0 1ΔῈὙ 
“του ποί Βα βροόΐοη οὗ ἱΐξ. Αοσοτάϊηρ ἐο Ηο- 
Τοάοίϊυδ δηὰ Ῥίηάαν, ποΐρϑη δὲ Μοηΐὰδϑβ 1οὲ ἐμ θηι- 
βοῖγοβ ὯὍθ τηοπηϊθὰ ὉΥ 8 δο-ᾳοδὶ (Ηοτοά. 2, 46, 
οἰς.).᾽᾽ Ἐποῦο]. 860 δἰ ΟἾΔ} ὀχϑιηρὶο8 αἰ νϑθῃ Ὀγ {89 
Βδιηθ." [ςΠΠ8ὸ ἤεδυίι Ῥγουδίθηοο οὐ βοάοῃγ, 
ὙΠ 1ΟΒ (Δ Κ68 1.8 πδῖηθ ἤγοτῃ ἃ Οδηδϑδηἑ δὴ οἶἐγ), 
[9 Άοαιο οὗ Αροδίοὶἱο ἀδυβ 5 ουἱάθηϊ ἥγοασι 

οι. ἱ. 24, 27, 88 τπὸὼ}}] 88 ἴγοτα {πὸ οἷδϑϑὶο δῦ- 
ἐδοτα. Τὸ ργδοίίοο οὗὨ ἰξ βϑϑῃβίο Βαῦο Ὁθ665 
ἰητοίογαίο διιοης ἰδ ΗἨΘΌΓΟΥΝΒΕ, 1 Κίημα χὶν. 24, 
“ον. 22. 86 δῃοϊοηί Ῥογδίδη ἴδ δίθγηΥ σοῃ- 
ἀοιμηοὰ ἐμῖ8 οὔθηούῦ ( Ῥεπαϊά. Υἱἱὶ. 10 α». Κποῦο)]). 
ΑἸδο ἴμο Ηΐπάοο ἴὰν (επι χὶ. 174, 176), δηὰ 
πὸ Κογδη, υἱὶ. 78.806. Ὑοσ. 28. ΤΠ6 δίουυ οἵ 
Ῥαδὶρ 89 ΤΩΔΥῪ ἤστηΐδῃ Ῥγοοῦ δ. (δ 6 ΘΑΣΪΥ τ ο κ8 
ΦΌΒονσοά (μῖ8 οὔϑηοθο. Τὸ Ηΐπἄοο Δ Ρυπὶδῆ 68 
ἐδ βού ον Ἀἤεπι χὶ. 17, Οοπίοο ἰαιο,, Ῥ. 280. ΤῊΘ 
Μοδῖοπι ἰατ οοπαοιηηβ ἱΐ, Πεαδγα 11., ν». 27.᾽ 
ΟἸδνῖο.-- -Ε. 6.]. “Ὑ{86 (]ονείη ς ἱπουϊοδίΐου οἵ 
[Π660 ῬΤΟΒΙΌΣ ΙΟΏ 5, τοτα. 24-80, οοπίδὶηδ {86 ταοδὲ 
ΟΧΡΓΟΒΒΙΥΘ ΔΡΟΪΟΔῪ [Ὁ {π0 οοπαυοδὲ οὗ Οδηδδὴ 
ΟἹ (80 Ρασί οἵ [6 1ϑ.δοὶδίθ8: δηὰ ἐμδὲ ἐπὶ8 88 
ἼΟ ῬΔΡΓΔΙΠΥ οὗὁὨ Φομβουδη, 8. ῥ]δίη ἔγοτα {80 ἔδοὶ 
(δαὶ Ηο {πγοδίθῃϑ ἐπ [βγδο} 68 νεὶ ἢ θη ΡΟ ]Υ ἐδ 9 
ΒΔΙΔΘ ῬθΠἰΒδταθπὶ ἴῃ 0880 ΠΟΥ͂ Βδουϊὰ δἷα ἰῃ ἐδ9 
ΒΔΙΏΘ ὙΔΥ͂, Δη ἃ ΙΠΟΓΘΟΥ͂ΘΡ, ἰπΠαὶ Ηθ Θθῃδοίβ ἰδ ὸ 
ἀοϑι δ ΡΘΒΔΙΕΥ ἴῸΡ {89 δἰηρίο οὔθπάον.᾽" δηρθ. 

Τ}9 ροοίΐο Τορσοδοιίδιϊοῃ οὗ ἐδ ἰδ ἃ 865 τουιΐἐ- 
ἴῃς οαὐ 18 ἱππδθί(δαίθ ἰ6 ἐοα θὰ ὑροη 6 ἰγα! ἢ 
Ἡ 816 γοαυϊγτοὰ ἰπαὶ (80 αν οὗ {δ᾽]8 ΘὨΔΡΙΟΡ 
βου] 0 τδὰο Ὀἱπάϊηρς ὕὑρου (μο δίσδ κοσ ἴπαὶ 

βοήουσηϑὲδβ διιοῦβ, γὙὺῦ δ5 γὙὁὲ}} δ ὍΡΟΣ ἐδ9 
188 611066 ὑπ οτα Βο ῖγ 68 : 26). 80 Ἰδηὰ πῃ ϊοἢ 
80 δηδοδίοσβ οὗ ἴβσδθὶ Ὑ0ΓῸ ποί 8]1]ονγϑὰ ἰ0 Ρο8- 
Βὸ88, ““ Ὀοοθαδο ἰδ ἱπίαυ!ᾳ Υ οὔ ἐδο Ατηρογὶῖθ8 νγγἃ9 
ποῖ γοὶ ζ.}}᾿ (θη. χν. 16), βαἀ ποῦν Ὀθϑοῖωθ 
ΔΙ1Ιοἀ υῖτἢ ἃ τ888 οὗ δβιουΐ πρὶ τΔΟΓ] ΘΟΥΓΌΡΙ(ΪοΏ. 
15 ἱππδοϊ δη 8 ογΘ ἰο ὈΘ σδϑδὺ ουἱ δῃὰ 56 ΒΟΪΥ͂ 
Ῥοορὶϑθ μἰαπίοὰ ἴῃ ὑμεὶρ δίθρδσά. [1ὲ οουἱὰ ἠοΐ ὃθ 
δἰ ονγοα ὑμαὺ “180 Βίγδ ο Γ᾽ δου] ὰ διραΐη ἱπίγο- 
ἀπο9 (δ 6 Ρο]]υὐἱοη 8 το ἯΘΡΘ ΠΟῪ ὈΘΙΏ 80 80- 
ὙΘΤΟΙΪΥ Ρυπἰβῃθά. 

ΤῊΘ ΟὨΪΥ Ῥαηϊδηταθηΐ Ὦ6 76 ἐμτγοδίθηοα 0. ἐδ 9 
γἱοϊαιΐο οὗ ἰμ)6 580 ργϑοδρίβ 18 ὅσϑι ὑπ παιΐοπαὶ 
ΟΌ9, ἴῃ 6880 ἐἢ9 δ'.8 Ὀφοδπιο παἰΐοπδὶ, οὔ Ὀοΐης 
ἰγοαιθα 85 ὑποὶν ργοάθοοδβογβ δὰ Ὀθθῃ : δηὰ 86- 
οοηάϊγ, (6 ἱπαϊν 6] ρυπἰβημθπὲ ἴον μά ϊνἰ 4] 
οὔδοπάογβ (τοῦ. 29), (πον 6841} Ὀ6 οὖ οὔ τοι 
διηοι ἸΠοὶσ ῬΘοΟΡρΙθΘ. ΤΠΟΥ͂ ογΟΘ ἰο ὃθ ΟΧ- 
δοιεηηΐσαίθα᾽ 88 Υἱοϊδίουβ οὔ ἐδ ΠΟΙ 688 ΓΘ" 
αυΐϊνοά οἵ 86 οογϑῆϑῃηί ρῬΡ600]6. [δτϑδοὶ, ΠΟΎΘΥΘΥ, 
οοπϑβιϊιἰθὰ 8, δἰαίθ 88 νῦν }] 85 ἃ Θδ τος, δηὰ Ἰδίου, 
ἷπ οἷ. χχ,, ἐδ αἰγὶ] ΡῬυπὶδημπηθηὶ οΥ̓͂ ἐἰ 680 ΟΥ̓ ΤΩ 68 
ἷα 1 Ῥγοδστὶ θά. Ηροτγο ἰμο Ἰορίβ᾽δίου δρϑδὶκβ 
οὔ {80 δἰ σαῖδοῦ ἰδ οΥ͂ ἰδ οτγίηθ, δ! οΘοὨπθ- 
ααθηι οὗ ἐὴ9 δρὶγὶ 4] σαῖμον ἰμδὴ ἐδ0 οἰνὶὶ 

ΑἸ. 
Τὴο ῥσχοίουἱίο8 οὗ υϑὺ. 26 δῇ) 3] (Α. Υ͂. νοσηἱῖ- 

ΘΒ οὔτ) διά τοσ. 28 ΠᾺΡ (Α. Υ͂. δραϑᾶ οι) 
τοῦδ ὩΘΟΟΒΒΑΥΪΥ ὈῸ ἀοἰθγαηιοὰ ἴῃ ὑπο οΐν 56:89 ὈΥ̓͂ 

86 τοἷο οοπίοχὶ, δα ἃ ϑβροϑοΐα  ὉΥ ἐδ 9 πο 

Ξε 7 αἀπι οαφίΐπρ ομὲ, οὗ τον. 24, Ἴδ6 πι!ο}]9 ἐσϑηδ- 
δοιίοῃ ἰδ Γοργοβθηϊθαὰ 85 ὁη6 ἰῇ ὈγΟΘΥΘΒΒ, 89 ἰῃ 
Χχ. 28 (πο γθ {Π0 βδῖλθ ραγί οἷ ρ]θ 8 υδθα), δῃὰ 
ἔνροτα δΔηῪ ἵἔδὶν οοῃδί ἀθταίϊοη οὗ ἐπ 680 ΘΟ ΔΡίοΣ 8 ἰῃ 
ἐμοΒοῖτο8 ἱς τουὰ Ὧθ ἱτηροβϑὶ ὉΪ0 ἰο ἱπῖον μαι 
180 δδδίϊης ουὧἱ οὔ ἐμοὸ Οδηδδηΐίο8 τϑ δἰ γοδὰγ δὴ 
δοοοιρ ἰβοὰ δος. [Ιἐὑ 18 ἐποτγοίοτο ααἰΐα ὑπη6- 
ΘΟΒΒΑΡΥ ἰο δροδϑὶς οὗ 8680 ῥγοίουὶίθβ (61}}, ὃϑ 
Ῥτγορδοίίο. 

ΡΟΟΙΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΠΙΟΑΙ, 

Ι. Ἧο Βατὸ βοτὸ βοὺ ἔογσί (τοῦ. δ) ἰδ ῥνυΐῃ- 
οἶρ]ο ποῖοι δι. Ῥδὺϊ ἀθοΐδγοβ (Βοπι. χ. ὅ; Θκα]. 
111. 12) ἰο θ6 ἰδ9 ἔυπάδηιθηίβὶ ῥγϊποὶ ρὶθ οὗ ἐδ 
φοἷο ἴανν,---ἰμδὶ βαϊ γαιΐοη ἀθροηβ ὑροῦ οὐοαϊΐ- 
Θῆσθ. Οἱ ἰδ χτουῃὰ δΒ0 Βῆογ8 ἰδαΐ τζϑῃ οδΔ8 
ὭΘΥ͂ΟΡ δἰἰαίη ἰπδβιδοαίιίο, δβίῃοο ἰὑ ἰδ ἱπη ροβϑὶ ὉΪΘ 
ἴον δίῃ ἰο οἷον ἃ ρογίοοὲ οὐροάΐθῃσο. 89 ΔῈ 
ὉΥ ἃ ρῬσγδοίϊοαδὶ ἀϑπγομπδίγαϊίοη οὗ ὑμΐ5 ἕδοὶ Ὀθοοτηθ5 
“4 0ΌΡ ΒοΟΠΟΟΪπδδίον ἰο Ὀτίπα 8 (0 Ομ ται." Νο- 
γον 9 1088, “{Π6 ἸΔῪ 8 ΒΟΙΥ, δηὰ {80 σοτητηδῃἀ- 
ταθῃΐ ΒΟΙΥ, δῃὰ ͵πδὲ, δηὰ ροοὰ (Βοαι. Υἱΐ, 12), 
δυὰ {86 αὶ ποι Ἰϑϑὰδ (0 βαϊγαϊΐοῃ ἷἰβ ἀϑδὰ 
πὶϊπουῖ ἰμη9 ϑασηοϑὶ οὔοτί δὲ οὐϑάϊθῃοθ Ηθηῃοθ 
Ωοὰ 8οἰ5 (ον ἢ Ηἰἶδ ἰδ 85 ἐμαὶ ἡυ 10 ἢ 19} ὁ 81 
ἅἂο 86 5884}} ᾿νϑθ ἴῃ ΤΠΘΏΣ, δηὰ ἰὲ 848 ΟΥῸ}Ὁ 
Ῥτουϑὰ ἰμδὲ (9 ὑϑέῃ οὗ οὐυθαϊθῃοϑ ἐδ ἐδ:9 δὶ οἔὮ 
11 ἱῃῃ ΘΥΘΡΥ͂ 60}86. 

11. “7 δι γ το] αὐ οπδΐρ 18 [ἰ801 ογτἀδἰ πο 
ὉΥ αοά. Ι{ἐ ἰ8 {86 ὈϊγΣίΒΡ͵Δο9 οὗὨ ἐμ: οἰἴάγοα οὗ 
θοά--ἰιὸ ὅτι βοῖιοοὶ, δῃἃὰ ΖΘΏΘΓΔΙΪΥ (Π:6 ΒΟΌΤΟΘ 
οὔ 411 ομβδδιϊ ιν δῃὰ βορὰ τπδῦμοτϑθ.Ό ΑΠΥ͂ ἱΠἸΌΣΥ 
ἐηθ᾽ οἰθὰ οἱ 'ὶ πουϊὰ ππάοττηΐηθ {μ9 ἐθ ρον] δηὰ 
ΘίΘΓΠΔ] ποϊΐδγο οὶ οὗ ἱπάϊν  ἀυ18}]8 δηὰ οὗ ἰδ9 
Ῥθορὶθ. ἴὰ ιμῖ8 1198 (Π0 δ-οοταϊηδίϊοι οὗὨ ἰησοδί, 
Τηΐδ ἰ6 (Ὧ6 τεδϑοπ οὗ ἐμαὶ πα γα] Ὠοτσον οὗὨ ἰ 
τ ΒΙΘἢ αοἀ μ688 πιρ᾿δηϊοὰ ἱπ υ5. ΤῊΪ8 '8 (80 γ08- 
8Βοῃ ἐμαί, δίδου κὶ 8}} βδίΐουϑ, τωδυσὶόμο πὶ ιΐῃ ὁ0Σ- 
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ἰδίῃ ἀορτθοϑ τὔὰϑ ἰοτἰ ἀἀδη, ΔΙ Βουρἢ ἰδ6 ἰαττϑ 
οὗ {86 τηοϑὶ τὰ] Ὡδιΐο8 Ἰ᾿γδυογοὰ ἴῃ σοβροοὶ ἴο 
86 οχδοὶ Ὀουηάαγίοβ. ... Βοοδθδο ὑ818 γὰδ [89 
Ῥϑϑβου οὔ [86 ῥτο 6 ἀο,ΥΘ6Β, γ6 8606 880 ὙὮΥ, 
ἴῃ [89 ΤΕΥ οὗὨ {Ἰ|ὸ ἅγϑὶ τηθῃ, ΒΘ ὑμοῦθ 88 
ὯὨῸ0 ἀἰδογθηοθ Ὀοίγθθῃ ἔδυ δηὰ Ῥόορὶο, Ὁγο- 
ποτ δηὰ βἰβίοσβ τλϊχ ΙΔΆΥΓῪ νιϊπουί δἰη.᾽ 0. 
τοῦ Θοείδοι. 

111. Τὴο Οδηυδδηΐϊίοθ ογθ ἰο δ Ρυηϊθηθα ΓὉΓ 
ἐμοῖν οὔθηῃσθβ δραϊηϑὲ 1110 ηδυσίασο ἰασ. Βαϊ 
{μον πουϊὰ ποῖ Βανο ὈθοῺ ρ  Υ ἴΓ ἰμοῪ μαὰ μῪὰ 
πὸ Κηονϊομκο ὑπαὶ πραὶ ἔμογ ἀἰὰ γὙαΔἃ8 ἩΓΟῺΡ, 
(Βοιι. ἱν. 1δ ; νυ. 18). [( ἰθ ἱμβογϑίογσο ενὐϊάθῃι 
(δαὶ {πογ9 τηυϑὲ Ὁθ ἃ Ὠδίυγδ]ὶ ἰΔῪΓ ΟΥ ἃ ὑγδαϊ(οη 
οΥ̓͂ ῥτίπιουδὶ γουοϊδιϊου το δβουϊὰ μδνθ οη- 
δυϊο ποῖ ἰο Τϑοοχηῖξο {896 Βἰ πα Ϊ688 οὗὨ (Ποὶν 
ουδιίοῦγδ. 

1Υ. ΑἸΟΒου ἢ ἐπ Μοβαὶο Ἰορί δ᾽ διΐοι Ῥθοορηῖσαδ 
ῬΟΙΪΥΘΙΥ δηὰ αἀΐνογοθ οὐ ὑσὶ νἷ8] στουμάβ, γοί 
8111} 10 σδπῃοὶ ὉΘ δγγαγοὰ 858 ἴῃ ορροϑίϊϊου ἰο {89 
δίφρον αν οὐἨ Οπνϑιϊδῃ ρυτγὶϊγ. Οὐ ἐδ οοῦ- 
ἘΓΔΥΥ, ΕἴἸκο {πὸ Ἰατν8 οὗ γούθοο δῃἃ ΙΠΔΏΥ Οὐ ΘΓΒ, 
1.950 ΙΔῪ5 ΜΟΥΤ6 τοδίσγϊ οἰ οηδ ἰοδάϊηςς 6 ῬΘΟΡΪΘ 
ΔΒ (ΠΟΥ͂ ΟΙΘ ΔΌΪΟ ἰ0 ὈθΔΥ ἰΐ ἰοτνατὰβ (Π6 Βἰρσθοῦ 
Ἰδνν οὐ ἐδ αοδροὶ. Τηδί ὑΠ6γΥ [6}} βμογὶ οὗὨ (018 
ἯΔ5 ΒΙ ΤΡῚΥ Ὀδοσδυδβο αοἀ δυϊοτοα ἰξ (0 Ὀ0 80 ἰθ81- 

ΤΑΥΪΥ ““Ὀοοδυβθ οὗ ἰμ0 Βαγά;θ88 οὗὨ 1:ωθ}᾽ Β 
θδνίβ.᾽ 

ἩΟΜΙΠΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΙΟΑΙ,. 

“Το οδδρίον δϑουΐ {80 ον Ὀ ἀἀθη ἀοατοο8 οὗ 
ἸΩΔΥΣΪαρο 868 ἴῃ ἰἰ8 ἱπιπιοαϊαίθ ἔοτπι 8 τ ἢ 
ατοδίον τοοδηϊορ Τ[ὉΓΥ ἀοκπιδίΐοδ, ποῦ αὶβ, δὰ ἐδ 9 
1018] δηὰ ϑοοϊοβ᾽ δϑιϊ081 οτάϊηδῃοο οὗ τπϑυγίαρο, 
ἐμδὴ ἰῦ δΔ85 Ὁ Βοιλϊ]οιϊοβ. Τλ6 ΝᾺ Τοδβίϑιηθηί 
δχρὶδμδίΐϊοα δηα δρρ ἰσαίίοη οὗἁὨ ἐμὶ8 1ΔῪ 8. 50 
ατοαὶ 8 Βυϊοοὶ δηὰ ποτῖς, ἐπαὺ ἢ ογ6 770 ᾿γυ8ὲ Το- 
ἔον ἴο ὑπο Ἰ:ϑταίατο ΡῬοϊδιΐϊης ἐμποσοῖο. Βαὶΐὶ ἰηάϊ- 
τοί, 8680 ἰΔ4108 ἃτὸ ἃ ὑγοΒΌΓΥ 8180 ζ0} Βοιηΐ- 
Ἰοιϊοβ. ΒΥ ἐμὸ Ῥγοβί υἱζΐο οὗ (86 ταϑυσίδρο οὔ 
τοϊαϊϊ οη8, οἷ οΥοΥ ἴοτϑ ΠΟῪ 5808 οὗ χοϊδίϊοη- 
ΒὨΪΡ8Β. ΒΥ (μῖ8 Η9 Ὀγίηρδ ἰ0 Υἱοῦ 156 υπΐγογβαὶ 
ΣΟΙ οδδΡ τὶ οῖ 1168 ὑροὺ 86 Τουηδίΐου οὗ 
Βυαμηδη ταδηϊο]ἀμο88 ἀπά αἰγοτγοὶίγ. Ηο τηδηϊ- 
ἄεδὶβ ΒΘΓΙΔΟΩΥ ἴῃ [Π6 δσοπίγαβὶβ οὗ ζϑηθδ ορίθβ. 
Ἠδὸ ΓγοθΒΘἢ8 ΔΗΘῪ ἐδ6 ἀυΐΥ οὗ Ἰονθ ἰῃ ἃ ἰμβουβαπὰ 
ἯΡΥΒ; Βηὰ ΓΟΒΠΘΏ8, ἴο00, τ Υτΐαρο ἰῃ 8 ἰπουδβαπὰ 
ἯΔΥ8 ἰβσοῦμ Ι0Υυ6. βόχυδὶ Ἰουθ, ἰῃ ἰΐ8 ἀϊχαϊν, 

δ ὮογΘ Βα]]ονοὰ ἐβτουσι ἰπ6 ἴα. ΒΕΓΔΏΡΟΣΒ 
δηὰ δ᾽ θη Ὀδοοτηθ, ὈΥ̓͂ ἰμ168 ἀϊνηθ οτάϊηδηςθ, ΓΘ- 
Ἰαϊϊνοϑδ, Ὀγοίδοσβ δηὰ ὕγϊοπὰθ; ἃ ΒΟΥ ποῦ οὗ 
Ἰονο, ἐπ βρῖἰο οὗ βίη χὶο ἀδεϑοσσαίϊομδ, δργοϑδαβ ἔγοτα 
ἔοπτη ἰο ον, ἔγοτα ἰδηὰ ἰο Ἰαπὰ, ἔγοτμι Ῥθορὶθ 9 
θορῖο. Τμο ἐσοίεπι οὐ ἔδυ, Γαπὶς, διὰ ο61458, 

ἷα ἃ κἰ πὰ οὗἩ μοδι βοηΐβπαι νι ΐσι ἰμὶ8 Δ Ὺ οι δ 8 
μι 8 ργοδχυταιῖνθ ἕόσοο, δὰ ΟἸ τί βἐ δ ϊὸγ τα οοίβ 
ὉΥ ᾿ἰ8 σοπβεοογδίίοῃ οὗ ἰδο βίαίο οὗ Ὀδθίγοι 8] οἱ 
186 ουπάαιίου οὗ Ομ τἰϑιϊαπ Ὀγοί ΒΟΥ ΪΥ ἴον δηὰ 
Ὠπΐγουβαὶ ΡΒ] δαί θτοργ. 180 Θχργοδβεβίου οὗ (8686 
Ῥγοβι Ὀἱ(ἰοη8 οὗἨ πηδτσίακο ἀοδίρηαίοβ (86 ἰγδῆβ- 
ιοβδίουβ Ἡϊ ουῦ ΔΩΥ͂ δΔηχίουβ θαυ οχοϑρὶ ἰο οΡ- 
Ῥοδ6 πὶῖ} βίσουᾳς πογὰθ ἐμὸ ᾿ϑδοῖς οἵ ἔδϑαυ ἰῃὰ 116, 
δὰ ἰο ογθϑὶθ 8 ΒΟΙΥῪ ἤϑδ Ὀοίογο ἰδ 9 βουγοοβ οὗ 
118, 19 τηιγδίουϊουβ ἀδυῖζη 88 οὗ ἐμ9 σοπίϊητοῦβ 
ογοδιΐοη οὔτθδη. Ἦἤοη ἐδο ἰἀοο)ἱὲγ οὗ [80 1658] 
Ἰ1{9 ζδ:}9, 1900 18. τηδὰθ ρχζοιεϊποηΐς (869 τηδτκοα 
ὈΠΕ8Ι]ονοὰ παϊκοάποδα διὰ γυάθμθδ8 οὗ (89 δοχυβὶ 
τοϊαιΐουβ. 1.6 υδυΐουβ ἔτ δὰ ἀδατοοβ οὗ 
υϊ! τὸ ἰο Ὀθ ποίϊοοά, ΟΥὸν δζδὶηβίὶ (6 οἴἴθηςςβδβ 
διραϊηδιὶ [80 7 }}Υ 119 ἴθ 00 ὩΘΔΣ Το] δι 5810, 
ΘΟ0π19 9 ΠΟΥΓΟΙΒ οὗ (ἰὴ 6 Βαχυδὶ ΟΥ65 διζδι ηδὲ 
Ὠϑίυγθ (τον. 21 δαᾳ. Οορ. Βοιι. ἰ.).0 Τδο 84- 
ἐτϑῃί τἱοϊδιϊοη οὗ πδίυσο ἰδ οπρηδϑίσοὰ ὈΥ (89 
ἰβγοδὲ ἐμαὶ ἐδ6 υἱοϊαϊθὰ πδίασο, (89 Βονγγϊδοὰ 
ἸαηΔ, που]ὰ ιἰ80] υπάονίαϊκο {μ6 Ραυπὶβαπιομξ, 
δηὰ δρι9 ουὔΐξ 5βυοἢ Βίῃποσβ. Βυὲΐ {80 ροὶ(λγθ 
Ῥυπὶδαιηθηΐβ αἷδὸ ΘΓ Βοὲ ἰο ὃθ οπιϊ(ἰθὰ (οἶαρ. 
Χχ.). Αηά ᾿ξ πααδί ποῖ Ὀ6 ογετϊοοκοὰ ἐμδί 6 8ο- 
88} ἰπἰγτοάυοοδ βηὰ οἴοθθ5 {Π6860 οοταταδηὰβ νεῖ ἢ 
189 οχρ᾽δυδίοη οἵ Ηἰβ πδιηθ Φϑμουδῖ, Ηΐβ ΠΟΙΥ 
Ῥοσβοηδ)ίγ. Το 65 Δ} 8 πιοης οὗ ΡΌγβομδὶ ἀϊρ- 
ΠΥ ἴῃ 8 κηράοιι οὗὨ ἰγὰθ ρϑγβοῆδὶ δοῃπίϊπυθποθ 
ἦη ἴονο, ἰ8 ἐδ 9 Ῥυγροδο οἴ (86 Ἰανν.᾿᾿ [Δ ᾳο. 

Βεβ1465 ἐΐ8 τἸιοτϑὶ δηὰ δοςοΐδὶ Ὀθδτίησα, (89 [.6- 
Υἱ"108] Ἰανν 889 δποίμοῦ δηά τηοδὺ ἱπροχίδηϊ 85- 
Ῥοοί. [ὲ 5898 Ῥδθη ζουπὰ δ ἰδίου} {παὶ 41} 
τοδὶ ἀογίαἰΐοη ἤγουν [86 δὶ. ὉθδΥ ἔγαὶϊΐ, ΘΟΟΠ ΟΡ 
ΟΥ̓ Ἰαίον, ἰῇ βθηβθαδὶ Βιὴ5; δη ἃ ΘΟΠΥΟΥΒΟΙΥ, 8}1 Γ6- 
Ἰαχαίϊοη οὗ {86]8ὺ7ν οὗ βοχυλὶ ρυτγῖὶν 85 δαδίαϊποὰ 
561 ὉΥ ἰδ ἀθηΐα) οσ ρογυδγβίοῃ οὗ ἔψπάδιηθηῖδὶ 
ἀοοίγὶηθ. ΤΏ [ονἱϊῖοαὶ ἰὼν ν͵δ ὑδβουοζοσο 8 
βαϊορυδγαά οἵ ἰμ6 συ, δὰ Βοτοὶῃ το σοοοϊτοὰ 
δ ο88θη.] ρματὶ οὗ ἱμοῖὶτ ἰγαϊηΐης, ποὺ τ ΓΟ ΪῪ 
ἴον ἐδο δἰ ἢ πιο γ, θαὶ 6180 ἔον {86 Βἰρᾷ Γοὶὶ- 
διουβ σαι οὗ ἰμ0 ἀοδροὶ. 9 800 δὲ Οοσιπίῃ 
δον ἀδηκοῦ ἰο ἐδθ οὁμ9 πεπὶ βαπὰ ἴῃ Βδηὰ σι 
ἀδηζοσ ἴο 89 Οἶ ΟΣ. 

ΤΗΙΗΕῸ ΞΕΟΤΙΟΝ. 

ἙΓοϊΪΙθ68 οὗ Οοπᾶποϊὶ τονσατᾶα αοᾶ βηἃ Μον. 

6π.». ΣΙ͂Χ. 1--16. 

1,3, ΑΝ [86 Τ.0Ὲ} βρ8ῖθ υπίο Μοβββ, βαυϊῃν, βξζῬϑδα ὑηΐο 81} (89 ὀοηστορδίοηϊ οἱ 
186 ΘΒ] ἄτθη οὗ ἴγβοὶ, δῃα ΒΑῪ ὑπίο ὑδθπὶ, 
αοά απὶ ΒΟΪΥ. 

ὃ 
απὶ [86 [0 ΕΡ γοὺγ αοα. 

Θ Β1411 06 ΒΟΙΥ: 0Υ1 μ6 1ζ0 ΒΡ γοῦυγ 

Υ 5888]] ἴδαν ΘΥΘΣΥ͂ τϑ [ἷβ τηοίμογ," δὰ κἷ8 ΓἈΓΠ6Υ, δπἃ ΚΘΟΡ ΤΟΥ Βαοραίμδ: 1 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΘΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 
1. γος. 3. ΓῚΡ -- οσπατοδύου ἴα οταϊεἰοᾶ ὮΥ 8 Μ53. διὰ (89 εχχ. 

8 Υοι. 8. Τὰ [9 ΩΧΧ΄, γαϊςᾳ., δηά ὅγε. ἐμ6 οχάος 36 τονοσβοὰ ἴο δέ 7αίλεν απὰ δε τοοίλεγ. ἘΠο βοπὶ δηὰ Οηΐ. Πα [89 
Ἡοῦτον. 
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4 ἐδ 6 ποῦ υῃΐο 140]3,} ΠΟΙ τὸ ἴο γουσβο γ68 το] θη ροάβ: Ϊ απὶ 89 ΓῸΒΡ 
γουγ ἀοα. 

δ Απά  ἶγο ΟΒῈΓ ἃ βδουϊῆοο οὗ ρϑδοθ οἥδυϊηρβ υπίο {ῃ6 ΤΖΟΕΡ, γὸ 8411 οϑδδυ 1ὑ δἱ 
θ γοὺυγῦ οὐ Μ}1}} [οδείπρβ, απίο ὑμ6 ΟΕ} γὙ 8881} οὔδυ 1 0 γοὺγ δοοαρίδηοθ]. 1 

8881} Ὀ6 οδίϑθῃ (6 βΒ8 16 ἀδΥ  γ6 ΟΥ̓Γ ἰΐ, ἀπα οἡ [86 ΙΔΟΤΤΟΥ͂ : δηά 1 οὐυρὰῦ τϑιηδὶῃ 
1 η0}} ὑμ6 μϊγα ἀΔ4Υ͂, ἰῦ 8884}} θ9 Ὀυγπΐ ἰπ {μ6 το. Απάὰ 1 10 Ὀ6 οδίβθῃ δὲ 81] ου (6 
8 {πϊγτὰ ἀδγ, 10 ἐθ ΔΟτΩΪ 8016 ; 10 5888}} ποὺ Ὀ6 δοοορίθα. ἸΤΒΟΓΘΌσα δυογῳ ομδ ὑπ 
οϑίοι δ 10 88}} ὈΘΑΓ 818 ᾿πἰααϊίγ, Ὀθοδῦβθ δ6 Βδίῃ ργοΐβῃθα {86 Μα]]Πσνοὰ (Βϊηρ οὗ 
{86 ΟΕ: δηα {μα βοὺ] 88}8}} ὃὈ6 ουὐ ΟΥ̓ ἴτομι διηοηρ; 15 ῬΘΟΡΙΘ. 

9 Αμὰ θη γ9 σϑᾶρ [86 Βαγνοδβὺ οὗ γοὺγ ἰδηά, ἴμοὰ 8.810 ποὺ ψΏΟ]]Υ ΤΟΔΡ {86 ὁοΥ- 
10 ποῖϑ οὗ ἴὩγ 6], ποι μ Ὁ Β8δ]ὺ [ποὺ γραίαν ὑμ6 ρ] ΘΒ ΠρΒ οὗ ἐΠΥ Βαγνοϑί. Απηά (μοὰ 

ΒΕ ΑΙ ποῦ σΊοδη (ΠΥ ν]ογαχα [τυϊῦ ραγά θη), ΠΟΙ ΘΓ 888] ἐβο ρδίβοῦ ὀυογῳ στὰ 
[86 Βοδιίίογοα ἔγυ 7] οὐὗἠἨ ἐγ σἱμογαγὰ [ἔγυϊῦ ραγάθηδ]); μοι Βῃ8}} Ἰοᾶνο ἔπθιλ ΤῸΓ 
100 ΡΟΟΥ 8η6 ΒίΓΔΠΡΟΓ: απ ἴἢ6 [0 ΕΡ γουγ ὅσα. 

11,12. Υο 88|8}} ποὺ βύθαὶ, πϑι 6" 468] 1Ἀ]86}γ, πῖλος 116 οὔθ ἴο δῃοίβου. ἀπά γ 
588] ποῦ ΘΓ ΟΥ̓ ΤΩΥ͂ Ὠ8Π16 ΓἈ]56]γ, ἡρΊ 6 Ὁ βΒ881} (ποὰ ῥγοΐβῃθ {η6 πϑῖηθ οὗ (ἢγΥ 

18 αοἀ: 1 απ ἰῃ6 ΒΡ. Του βμδ] πού ἀοΐγϑυα [ΟΡΡτο885] [ΠΥ ποὶρ  ουΓ, ποι τἢ 
ΤΟ λΐπι: (86 ψϑχ68 οὗ ἴμλ ὑμαῦ 18 ἶγϑα 8}8]}} ποὺ δυϊὰθ πιὰ [866 411 πὶσῃῦ ὑη8} 
18:6 ΤΠΟΓΏΙΏρ. 

14 ὌΤὌΒοιυ βμϑὶΐ ποΐ ουχβὸ 6 ἀθδί, ΠΟΥ ραυΐ ἃ Βίυμ Ὁ] ρ-Ὀ]οοῖκ Ὀοΐοστο {86 ὈΠ]1η4, υΐ 
Βῃδ] ἔδασ (ἢγ ἀοά: 1 αηὶ [9 0ΕΡ. 

16 Υο 5}8}} ἀο πὸ ὑῃτὶρἰθοῦβη 688 ἴῃ ἡπαρτηρηΐ :.0 {ποὺ 88.810 ηοῦ τεβρϑοῖ [86 Ῥϑβοῃ 
ΟΥ̓ [88 ῬΟΟΣ, ΠΟΥ ΠΟΏΟΙΣ (86 ῬΘΓΒΟῚ Οὐ 86 ΙΑΙΡ ΪΥ : δι ἴῃ στρ ἰθουβη 88 β88]} ἴΒοὰ 
υάσο ΓΠΥ πο σ ἢ ΟΙΓ. 

10 Ἔβου Β88}} μοῦ ρὸ ὉΡ δπὰ ἀοόψῃ αϑ ἃ ἰδ᾽ρῦθδγου δΙΏΟΠ ΕἸΣΤΟΘΡΙΒ εἶ Ὡ ΘΙ ΠΟΥ Σ 
17 βμ8}0 μου βίδῃα δραϊηϑί ὑμ6 Ὀ]οοα οὗἩ [ΠΥ ποῖρᾷρουγ : απ 6 ΓὉΕΡ. ὙΤΠοαυ 586]. 

ποῦ Βαΐθ {ΠΥ τοῦθ ῈΡ ἴῃ {8ῖη6 Βοαγὺ : ὑμοὰ Βμ8]Ὁ ἢ ΒΗΥ͂ ψίβα σοῦυϊζο [ΠΥ πο ουΣ, 
18 δῃηὰ ποῦ βυ δι βίῃ: ἀροι Βἷπι [8ηα ποῖ ὈΘΑΓ 81Π Οἢ 88 Δοοοῦη 5]. Του Βμ81Ὁ0 ποί 

ΔΥΘΏΡΘ, ΠΟΡ ὈΘΆΓ ΔΗΥ͂ ρΥγᾶρθ δ ραϊηβί (86 ΘΒ] ἄτοη οὗ ἰΕΥ ΡΘΟΡΙΘ, Ὀαὺ (μοι 588} ονθ 
ΠΥ ΠΟΙΡΉΟΟΣ 848 ὑπγβο!: ἱ απ (Β6 ΠΟΕι.. 

19 6 818}1 ΚΘΟΡ ΤΥ βίϑίαϊεβα Τμοῦ βμ]ΐ ποὺ Ἰδὲ (ΠΥ σδει]θ ρο μα οΣ τ ἃ αἴ σθθ 
Κιμὰ :6 (ποι 588} ποῖ βοχ (ΒΥ 8614 νι τα ηρ]οΘα [αἰἱγοῦβθ᾽"] βθθά : πϑ ΠῈΣ 888]] 8, 
δϑτταθηΐ ταϊηρ]οα [ἃ αἴγουβο ραυτθη δ] Οὗ Ἰπθη δα πΟΟ]] 6 δ σοπλθ ὩΡΟῚ {{|66. 

8 ον, 4, ΟἿ ὮΝ π-- ἱπαπία πμηίπα, Βοθθη. [11 ἰα οσσηϑᾶ ἔγοτῃ Ὧν ὙἰῊ ἃ ἰοστηϊπδιίίοη ὀχ ργοδδίγο οὗ οοῃἰοσαρί. 

4 γον. δ. Ὀ2)νν9 --- [Ὁ ΟΡ αοορορίαποα. 8,60 Ἰοχίυδ) Νοῖο δ οἱ 1]. 8. 

δ γος. 8. Το Ηοϑῦ. 888 ἐδ ΡΙΌΓΑΙ ἔοστω  οΝ, Βαυΐϊ (86 βδ ἴω. διὰ ΟἿΟΣ ὙΘΓΒΙΟΌδ μδΥΘ [0 δἰ, 85 ἰῃ ἴμο 10] οίης γοσὺ 
τι 

Θηα ΠΟ. 
6 Ὑάοσ. 10, Ὁ 12 ἰκ ΚΟΏΘΓΑΙΙΥ 8 Υἱπογασά, Ὀπὲ δἷθο (Φ υὰκ, χτ. 7) δὰ οἶϊνο γαχὰ, 1ὶ ἰα “ἃ βο] οΥ γατγὰ οὔ (89 ΠΟΡΪΟΣ Ρ] απ 

διὰ ἔτοοϑ, σα] να οὶ ἸῺ ἐν 9 ΤΆ ΏΘΓ οἵ ἃ βαγάθῃ ΟΣ οτοδασγὰ," αοϑο. [1 ἰδ ἀου Ὀγε85 ΒΟΥΘ υδοὰ ἰῃ 15 Ὀτορδοσὶ Β0η80, Δηὰ [9 
πυπγατα οὗ ἰῃ9 Α. Υ͂, [9 ἐποΣοίο το ἴοο σζοδισίειοα, 

ες. 10, 5 8 --- ἐλαὲ τολίον ἐδ δοαξἑεγοα, διὰ ἢθὴσ9 τηοαηΐος Βοτὸ θοϊὰ [80 ὮΔΠ16ὰ ἤγα!ϊξ (Ομ α]ά,, Ὑ]ᾳ., Βγτ.}, πὰ δ]δὸ 

διο οἰπρῖο δουτίου οὕ [89 οἶἶνο δπὰ ἐδο τἱπϑ ποῖ σαϊμοσοὰ πὰ ἔπ Βαγυοδέ, 
8 ον, 13. »Ώ. οΥ. 11 Τοσθι δ δβ'π οἵ ογαῖ δπὰ ΓΔ]Ἰδομοοὰ δχαίηδε Οὔ δ᾽ 5 ποῖ σ ΟΣ ; (88, δ: οὗἨὨ νἱοϊθῃοο διὰ ὀρϑῶ 

ΘΡργοδείοῃ. ἴδ ἐταοδ᾽δίίοη εαἰνο ἴ6 (δὲ οἵ ἴπο Α. Υ͂. 1 Ῥουῖ, χχίν. 14, 

9 γοσ, 13. ΤῊο Ἠσοδ,, κἢ 16 σἰιθουί ἐμ ο σοπέπηοίου τιιοῃ ἴδ Βα ρρ] !οἃ ἰη 40. {9, [1 Ἦμ6 βατι. δῃὰ ἐδ 9 ΤΧΧ. 
10 ὙοΥν, 1δ. ΤᾺὉ ΘΟ] απο ἢ ἢ ἰδ ργϑῆχοα ἴῃ 7 Μ885., ἐμο βϑιι., υΥΧὶ, δοιὰ υσ. ᾿ 
11 ὙοΣ, 16. Ὑ3)}3. Τδο Βδιλ. διὰ 66 ΜΒἉΑ͂, οχηῖῖ: ἴδ ". 

 γογ. 16. Ηοτο δρδίῃ ἔδο Ηοῦ. ομέν ἴδο οοὐ  πησέΐο ἩΙΟὮ ἐδ καρ ΡΠ ἴπ 40 Μ055., διὰ ἴῃ [80 β'γτ. 

ἿΣ γογ, 11. ΚΩΠ ) ΕΝ Ὑ [6 ἃ οἰδῦδο ἔμο τηοαπίηρ οὗ νυ ἰοῖι 88 Ῥθθὰ τρθοἷ αιθδϊοηθά. 11 δϑϑῖὴβ οοτίδίῃ, 
ς τ τ' Ξ 

Βονονοσ, ἔπαὶ ΔῈ 7) σδπποί πιοϑη δον, (ροτταἱ) δϑ 'π δ Α. Υ͂., Ὀθαΐ ταῦ Τηθδη ὅϑαν 88 ἰῃ 109 τἸηδταίη. ΤῺθ τλαυσίηδὶ 705 
τ 

δλέπα ἴθ δὴ Ὀἰσύοπμ, δηᾶ 11 ἰθ ὈΘΈΙΗΣ ἐπογοίοῦο (0 τπδὸ [86 τόσο ΟΣΡΙ οἷς οΝ δία ἀσονδέ. ἘῸΣ ἰπαίλποθα οὐὁἩἍ Ὀγθοίθοϊ Υ ἐἢ9 βᾶσῃθ 
Β61)36 Οὗ [Π6566 ΌΤΑΝ, δ60 χχίΐ. 9. ΝΌΠ. χυ]. 32, δα σΟΙΏΡ. 8180 1Π:.6 ὙΟΤῪ διπίΐαν ὀχργοδαίοη ἰἢ 1}8. ἰχὶχ. ὃ, 

Ὁ6 Ὑοσ, 19. 8 Δ{33.,, μὸ Βασζω., υχχ., διὰ βυζ., ρσϑῆχ ἴδο οομψπποίίοη. 

16 γος. 19. Ὁ Ν3 (ἄτα! ἄοτα ΝἾ73 -- ϑοραγαξίοη.) οοσΌτΒ ΟὨῚΥ 1π (μὲσ γαγϑο (Ἐ᾿σοο Εἶτα 66) δά ἴῃ ἐμο Ῥαγαὶ]οὶ Ὀϑυξ, χχῇ, 
9, δὲ [5 ἰγοαυθῃῖϊ ἴπ τὴ Τα] τᾶ, ΤΊ εἰρη οι 97) ἔιοο Εἰπᾶς, Ἀσίονορενοομε. ὙΠῸ (τηπϑ᾽ δίΐοη οἵἉ 9 Α. Υ͂. δὲ [5 ἤτβέ ὁσσπττθοϑ 
ἴπ 1.9 υοσ. ἀέθεγο ἰδ σοοῦ, ἀπά Ποῦ ἃ ὉΥ 4}1 πιϑδηϑ ὕὉ6 τοίαἰπϑὰ ἴῃ [86 οἴ ΟΣ οἰ568, ΟἿ ΙῸΓ ΘοΟὨδίσίθΟΥ Β Β8Κο, δηὰ [0 ἴῃ 9 
ἴοτοο οἵ ἐμ οοτῃπιδηά. Α} ἐῃο βοιηϊο γοσγϑίοηβ ργίδοσυὸ [89 ὉΠ! ταν. 

16 γος. 19. Ὡον ὦ ΟΘΟΌΓΣΒ ΟἿΪΥ Βοῖθ διὰ ἴῃ Ὦϑθαϊ. χχὶΐ. 11, ὙὈοτὸ 1 ἴ6 οχρΙαἰτιοὰ “ οὗὁἨἉ πτοοῖοῃ δηὰ ᾿ΐηθη ἰοχθέδον. "ἢ τ᾿ 

οἰ ]ΟΪΟΑΎ [5 οὔδβουγθ. 8.66 [06 Τιοχίοουδ δηὰ Βοοδασί, Πΐερος. 1., 10. 11. 6. 8δ, ». δ4δ, οἄ. Βοδρῃ. 10 [5 ΓΤΟΡΔΌΪΥ δὰ Ἐργρ- 
τίδη ποτὰ, δ που ἢ Ὡοΐ γοῖ βαιδίδοίοτ γ οχρίαἰηθὰ, ΤῈ6 ΟΠα]ά. τοΐδί πὸ ἴπ9 πογὰ, δορὰ ἴπ9 Τυχ Χ.. τγαηείδέεβ κίβδηλον --ὦ 

αὐμίογαἰδὰ, ῬΥΟΌΘΌΪΥ ὈΥ͂ ἃ ΣΏΘΓΘ οὐπίοοΐυτο. ἘΟΑΘΏΤΑ 19 Γ᾽ αποῖρα ΕΟΥΒΙΟΣ δ8 ὀχρίδίίης [ἴ οἵ ἃ οΟΒ}γ Ἐχγρίίδη, 
665 ΟΥΘΩ ἰη το. ἤρτιγοα οὗ ὑΡἰαπίδ δηὰ απίτοδ)8 [ἢ οὐΐοσβ, ματίης 8 ΕΥΙΏΌΟΠΟΔΙ ἰΔοϊδίτουδ εἰσ βοιϊίου. 8.99 Οὐ). 
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20. ΑΑμὰ ὙΒΟβοΟνοΥ 16. ἢ ΘΑΤΏΔΙ]Υ ΜΙ] 8 πποπῖδη ἰδδύ ἐδ α, Ὀοματηδϊ ἃ, Ὀοίσο 6 ἴο 
8 Βυβρθδηά, δπαᾶ πού δ 8]] γτοδϑοπιϑά, ΠΟΥ ἔγοοάοτα σῖγοι ΒΟΥ; 8.6 888]}} Ὀ6 
{πεῖν Β88}1 Ὀθ ΤΙΝΙ ΕΒΕ (ΠΟΥ͂ 5}}4}1 ποὺ Ὀ6 ρμυΐ ἰο ἀφδίῃ, βϑοδῦδο δο ψδβ ποῖ 

21 . ἌΆΒαΑΒ6 Ὀτΐηρ 18 ἔσοθρδδθ οὔδείηρ ὑπίο {π6 ΟΕ, υπίο ἐμ ἄοον οὗἉἨ [δ9 
22 ἰδΌθ 8619 οὗ [86 Θομρτορδίίοη, δυδη ἃ ΤΆΠὰ [ῸΓΣ 8 ΣῈ οἴθσγίηρσ. Απά {86 Ῥχίοβε 

ΡἮΔ]] τη Κϑ 8 αἰοῃηδιγθηΐ [ὉΓ Εἴτα ψ10} [86 ταπὶ ΟὗἨὨ (πο ἔγοσρδὲβ οὔδυϊηρ θαοΐοσο (89 
ΤῸΒΡ ἴον δϊ8 βὶπ πο Βα Βϑίἢ ἀοηθ: δηὰ [89 δἷπβ πίοι μο βαίμ ἀοπθ 58}8}} Ὀθ 
ἰογρίγϑη Πῖτη. 

29 ἃ πβθῃ γο 588}8]1] οοπὶϑ ἱπίο (π6 ᾿ἰδπᾶ, δὰ β.4}}] αν ρ᾽δηίΐοα 841] σιδθηοῦ οὗ 
ἐγθθθ [Ὁ ἴ0οά, (Π 6 γα 8118]} οουπί {86 ἔγαϊ! ἐμογθοῦ 89 ἀποϊγουπλοῖΐδβοα :.5 ἔπ γα γϑαὶβ 

24 584]] 10 Ὀ6 828 υποϊτουτϊηοίβοά ὅο γοὰ : 1 8..4}} ποῖ θ6 ϑδΐθῃ οὗ. Βυΐ ἱπ {86 Ἰουσία 
2 γοᾶσ 4}1 {86 ἔτυϊν {πογϑοῦ 8881} 06 ΒΟΙΪΥ ἴο ῥγαϊβοῦ (16 1.08} τολαί, Απὰ ἱἰπ ἰλ6 ἢ 

ΥΘΑΥ 8881} γο οδὶ οὗἨ (89 ἔγυϊ ἰδογοοῦ, (μδὺ ἰδ ΤΩΔῪ Ὑἱ0 1] Ὁ υηίο γοὺ ἰδ6 ᾿'ποόγθᾶθθ 
{Βογθοῦ: 1 ἀπ [89 Τ,.ΟΕΡ γοῦν αοά. 

20 ΥὙο 88}8]} ποὶ δὲ απν ἰλιις μὴ } (86 Ὀ]οοά :Ἶ5 ποῖί μον ἢ 58}4}} γθ υ86 δπομβδηξπθηΐ, 
217 ΟΡ ΟΌΒΘΙΥΘ {{Π|68.Ψ Θ 88}}8]1] ποὺ τουμπα {{|6 ΟΟΣΏΘΓΒ οὗ γοῦῦ μιοδάβ, ποὶμοὺ βμδὶζ 
28 (ποὺ “τὴν (6 ΘΟΓΏΘΙΒ ΟΥ {Πγ 5 Ὀοδγτά. Ὑο 88}4}} πού τῃδκθ ΔΩΥῪ ουδίπρβ ἱπ ὙΟῸΣ 

ΒΘΘὮ ἴον [80 ἀοδά, ΠΟΥ ῥσὶπί ΒΩΥ͂ ΤΑ Κα ΡΟῚ γοῦ : [ απὸ (Π6 [.0ΒΡ. 
29 δὃὃ0ο ποῦ ρῥχοδίιυϊο Δγ ἀδυρμ ον, ὕο οδβο μὲν ἰο Ὀ6 8 ὝΠΟΓΙΟ; ᾿οϑὺ {μο Ἰδηά [Ἀ]] ἰο 

πΒοσθάοσω, δηὰ [06 ἰδηα Ὀθοοτιὸ Χ1]}} οὗ τ] ΚΟ Π688. 
80 ΥὙὁ β8}4]1 Κϑορ ΤΑΥ͂ Βα δΙμΒ, δμα ΤΟΥΘΓΘΠΟΘ ΤΥ ΒΑΠΟΙΌΔΙΥ : [ απὶ (Π6 1.050. 
81 τὰ πού ἴθ ἰδαὺ Βανο [ΆΓΑΔΠ ΔΓ ΒρῚτὶ8, ΠΟΙ ΟΣ ΒΟΥ τ]ΖΑγὰβ ἴο ὮὉΘ ἀ6- 

δ]οα Ὅγ (ᾷοτι : 1 απὶ ἴδ 1,.0ΒΡ γοῦν ὅσα. 
82 Τθοῦ βμδ}0 σἶβθ ὉΡ Ὀοίοτθ 18.8.6 ΠΟΔΙῪ Βοϑᾶ, δῃα ΒοΩΟΌΣ ἰδ6 ἴδοο οὗὨ (86 ο]ἃ τηδῃ, 

8η6 ἴδασ (μγ Οοά : [αηι [89 [0ΕΡ. 
88 Απά ἃ βίγδηρον βοϊουσῃ ὙΠ ὑπ 60 1η γο  ἰδηα, γὸ Β88]] ποὺ γὰσ [ορρυθββῆ] Ηἷτη. 
84 Βιυι [οηυῖξ διιἶ} [Π6 ΒίΓΔΏρΡῈΓ (μδΐ ἀπ } 16 [ἢ τ] γοῦ 584}} Ὀ6 απΐο γοῦ 88 ὁπ6 Ὀοσι 

διΩοὴρ γοῦ, δηα ἴΒοὰ 8.8} ὑ Ιουϑ ἷπι 88 ὑπ γβο ; [ὉΓ γὁ ὝΕΙΘ βίγαπροβ ἰῃ [86 Ἰδηᾶ 
οὗ Ἐργρὶ : 1 ἀπὶ ἰμ6 ΟΕ γοῦσ οί, 

.8ὃδ ΥὙὁ ἐξ} ἀο πο ὑσὶ Βύθουβηθαβ ἴῃ Ἰυάρταρηῦ, ἴῃ τηοίογαχά, ἴῃ τοὶ, ΟΡ 'π τη68- 

1 γόον. 920. ΠΡ Π ΝΙνῆ. ΔΌΣΩ ΠῚ “-  ἐραν αὔ, ἰο ϑεὶ ἀρανί. ἘΏΟΣΟ ΒΟΟΣῺΔ 0 ἀουδὲ οὗ ἔδ οογσϑοίδοαδ οὗ ἔδο ἰαχὲ οὗ ποδί Ὁ 
ἴδο Α. Υ͂. διὰ ἴδο τιογείη ἰδ (λΘΓο ΓΘ ὈΠΏΘΟΘΒΒΑΙΎ. 

16 γος. 290. ΤΠ ΠΡ3. Τὰν νοχὰ ἰο ἄπ. όγ., πὶ 8 6170 δοοιὴδ {110 ἀουῦὲ οὗ 118 τηδοπίης, ἐννεοίέραξέοιι, ιν ἐδ δα 

φυκίελικαπί. Αυΐδοσίεἰοα διΌ τοσοῦ ἀϊνίἀοα ου ἔδο φαδείίοι ᾿τμοῖδος Ροΐα νΡατγίίθθ, οὐ ΟὨΪΥ ἐβοὸ ποζωδϑῃ, τῶδ ἰο "6 δοουχχοά. 

ΤΟΊ ΧΧ, γος. δὰ Κγγ., ΔΙῸ οἷθασ ἴοσ 186 ογισοσ, τ 110 [6 βδια. ΒΡΡ ἢ 106 10 ΟἿ ἴο ἐπ σωϑη [Ϊΐ 89 πηοοσίδι μίγ ἰὲ 1 

Ῥοΐζον ἴο σοϊδίη ἐδο ἑποδηϊοιοαδ οὗ ἐμο Εοῦ. 6610 ἐδπο τπιασε. οὗ ἔδ9 Α, Υ͂. Το Βαῦι. τοοάδϊηρ ἰδ τοιοδικοῦϊο ν) ΓΕ ΜῈ 78 ΓῚΡ3 

“ ὧδ ἐλαὶξ ὃ γωμίολοῖ, ἀπ τ᾿ θῃ, ἰὴ ἴδ6 εἰς. ΓΛ" "ὦ πα ἮΘ 6 }] ηοἱ ἀϊ6. ΤΉ οαἶνεθ ἃ δοῦδο δρτϑοῖια, ΘΧΟΘΠΘΌΕΥ τΠῚῈ 
Ἐ80 τοδϑοὴ δεοίριοά ὕνροϑϑεῖδο 986 ντ88 τοοΐ ἔἦξγϑο, δηὰ μβοῦοϑ ἴδ: δοὶ ἀϊά ποῖ 1948} οοπαιίξυϊο δά ἴογν Ὑίο τπτῶδ 
ῬΌΔ ΘΠ ΔΌΙ]9 ν ἘΠ ἀδδίῃ, 

"9 γοτ. 23. “ Τὸ αἰμκαϊαν σαδῖχ ἰὰ ἘΠ) ὝΡ " [διὰ αἷδο ἴῃ Ὁ) 2 “ τοίδτα ἰο 3, διὰ ἐδ σοὺ [7 Ὑ}" 6. δ ἄάπονι, ἔγοσα 
τὴ). » ὑὸ Σιδῖχο ἰηἴο ἃ ζοτγοδϊκίη, ἴο ἐγϑαὲ 26 Ὁποίγουτηοίδοά, ἑ, 6. ὦ ἰὅτον ΒΎΦΥ 86 ὉΠΟΙ6ΔῺ ΟΥ πηοοίδῦο." ΚὸοΠ, ἸΒΟΧΧ, 

τοπδοσίος περικαθαριεῖτε τὴν ἀκαθαρσίαν αὐτοῦ ταὶ γα ἐλα] ρυγρο αὐτν (ἰδ ὡὑμοϊδακδεξ ΟΥΡΤΟΘΘΟΒ ὙΘΙῪ 511 (9 ρομοσγαῖ 

ὡκ οτ. 24. ὉΠ ΟΟΟΌΣΒ ΟἿ ΒΟΙῸ δηὰ ἴῃ Ζοὰς ἰχ, 21. Τα τὸ Ἰδιΐον ὑΐδοο ἰξ ϑοοζωβδ ο πιθθ :ο τ Υ δ ἰκίης ἔδοδὲδ ἴο 

1Δοἷα, δι ἃ ϑοδορῇυο (4η2. ἰν. 8, 1) πρδογαίασ  [π0 ἴατν ἴο ὃ6 ἐμαί 26 ἔγυἶι οὗ ἐν 6 ἐθυῤυο μκπ βθουϊᾶ Ὀ0 οσατεοα ἰο πο Ρῖ8οθ 
οὔ πο Βδποῖῦλσυ, δὰ ποτ φοὰ ἴῃ 8 μοὶν ἰϑαδὲ τὶ ἔγίθη δ δῃά ἴδ 9 μὰ Βοὶ ἐδο [ο]]ονίης ΤΟΥΘΟ ΘΕΘΙΙΒ 8ὺ ΟἸΘΟΣΙΥ ἐὸ 
ζοτυἱὰ 1.0.9 ΟΥ̓́ΩΘΣ 8 κίηρς οἵ ὲ ῬοῦΌτο ἴπ9 ΔΙΈΣ γοῦν ἴδπδὶ ἰξ ττσου]Ἱὰ Ὀ6 τπιηδοῖο ἰο οὔδηκο ἔδὸ ἱγβηδιδίίοι. ἘΠῸ τοδσς. οὗ 
[9 Α. Υ͂. δλοϊέπιοιε 47 γναΐρεο ἰο ἰδ ον ἀοοδ τιοῖ ΟΟΏΥΘΥ ΔῺΥ ἀϊδιίποὶ δάθα. ΤΠ ἰδοα οὗ ΜΟΓΤΡΩΥ α ὑγαΐοο οἤογίαρ 16 Βασὰν 
δυειαϊποᾶ ὉΥ ἔπ ἑοχί, ΤΏΘ ἐγ δϑῆδο 16 ῬΡΤΟΌΘΌΪΥ ἐμδὲ ἱποοτρογαῖδὰ ἰηἴο ἴμο Ταγα. ΟἿΚ. ἐξ δλαῖϊἑ δο ορπδοογαζεα ἐο ἔδλοθο αἤων 
ἑλρ Ῥναΐδοῖ δαΐονε ἐλ Ιογὰ, ἵ. 4., ἰλὲ ττῶδ ἴο "6 αἴγοι ἴο ἴδ 1,ογά τδτοῦκιι ΗἰΦ υγίοσϊα, διιὰ πδοὰ Ὁ ἴδϑσὼ 1η ἐδαϑίδ. 

4ι Ὑογ, 2δ. θῸΣ ἡ ἾΠὴ ἐξιδέ δέ σλογ γ1ο14, ἔδο ἤδπηι,, ἰοἰϊοννοὰ Ὁ πο Ὑυϊς., τοϑῦσ ἢ ΌΜ) ὃν οἰἱεοαρ (ἰᾺ 

Β[οΓ ΟΊ 866) {πὸ Ῥτοάποσ. 

δι Ὑογ. 26, Ὁ -Ὁ. Τὸ ΤΙΧΧ. ποσδὲ μανὸ τοδὰ Ἢ ἰπσίϑαᾶ οἵ Ἵ (0 σαδίαίῃι [80 γοτρέοῃ ἐπὶ τῶν ὁρόων, δι φοξὰθ 
τ - 

οὐ ον του] δάορὲ (δ ἴο ἀγοίὰ πὸ ροοῦ Δ οὗ ἴθ οοπείγισεοι οὗ ν. οοπσίδοτίης ἰὁ ᾿υϑε!δοὰ ὮΥ [9 ΤγοαΌΘΒΟΥ οὗὨ ἐδ 

Ῥτδοίίοο ἰῷ οοπῃϑοϊίου τί Ἰδοϊδίτουο ἴβασὶδ (οοαρ. σα. ἰν. 13). Βαξ ἃ τοῖβϑιοδάϊπρ οὔ ἐδο Χ. ἰο ποῖ ἃ δυβιοίοπε κτουοὰ 

ὅὸτ ἃ οἰἰδεηικο οὕ ἔθ ἰοχί; ἴοσ ἰδο οοπδίσυςσεου οὗ ν 860 Εἰχ, χί!, 8, διὰ οοτορ. Ἐοχίηδι Νοίο ὁ οἱ ἐἰ. ἃ. 

8 Ὑετα. 28, 27. Τὴ ὈΟΙδ ρμΐδοεθ ἔδο δατ., ὁ59 οὗ ἔπτο ΜΆ3., διὰ τὴο ΧΧ΄, σαΡΡΪ) ἔϊο οοὈ απ  οΏ. : 

8ι ον. 27. Τὴ βδ;, δηὰ τοοκὶ οἵ ἐπο ἀποίοπὲ γοσοίουδ ρυὲ ἔμο τοσῦ διὰ ἔμ: ργοβοῦη ἰα ἴδ Ὀἱυσαὶ ἐπ δοοοκύαοο σὴ ἢ 
816 ὑῬγονίουδ οἶδυθο. 

8. γον, 83. ΤῊο βατο. δῇ: ἃ γοσϑίουθ δαυα ἴδ ὑἱυταῖ. 

35 Ὑοχ. 33, ΤῈ τρασχ. οἵ ἴδ Α. Υ. ὀχργοϑϑοδ ἴδ δοιιδο οὗ δ}, Ὀσίξον ἔμδα ἔδιο ἰαχὲ, 
Ὁ οι, 84. ΤΏΟΤΟ ἰ6 πο οοοραίου ὅὸν ἴδο προσίοι οὗ ἔδο δμέ οἵ ὃϊο Α. Υ. 
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86 βυγθ. «δὲ ὈΔΙΔΏΟΘΕ, ἰδὲ τοὶ μίβ, Ὁ ἃ, 7.5 ΘρΡΏΔἢ, δηα ἃ 1υϑύ εἴη, Β.}8}} γθ Βᾶνο: 1 
87 απὶ 80 108} γοῦν αοα; λοι Ὀτοῦρδὶ Ἴ" ουὐὺ οὗ [86 ἰαπά οὗ Εγρί. ὙΒμογοίοσο 

8.81} γθ Οὔθοσγο 811] ΠΟΥ͂ βίδίαίθθ, δῃὰ 
Τ0ΒΡ. 

1 ΤΥ )υαρτηοηΐθ, δπα ἀο μοι: 1 αἀπὶ [}9 

86 γος, 86, ΤΏο τᾶν. οἵ ἔδο Α. Υ͂. 2068 18 τι ΘΟΘΕΔΑΣΥ, ἐδαὶ ΟΣ ἸΔΟΓΟΙ͂Υ [06 ῬΕΪΤΏΔΙΥ 86:80 οὗ 1323}, ΨψὮΠ0 ὡροίρλί [6 

δο 11 αὐἰου οξιοὰ ἀοχί γα γ9 56:86. 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

ΤΙΣ ἐἷθ οδαρίον Ὀοκίηβ ἃ ποῪ αταελαὴ οὗ 
πὸ ΔΝ οχίοπαϊης ἰοὸ χχ. 272. Τὴ ῬδΊδὶ]ο] 
Ἡαρλίαγαΐλ ἴτοτα ἴΠ6 Ῥγορμιοίβ ἱβ Ἐσοῖὶς. χχ, 2-})0, 
Σοοοππέϊπα ἰμὸ ἀἰδουθαΐθηοο οὗ [6789] ἰπ ἰμ6 γ]]}- 
ἄθσηθ88 ἰ0 ἐπ οοιηηδη δ οὗὨ (δ18 οδαρίορ διὰ 
ἐδοὶν οοπδοαποηὶ Ρυἰθμηθηΐ: δα (86 οἶοδθ οὗ 
ΑΥἸΩ08 ἶχ. 7-16, ἀοῃοπηοίης [086 Ῥυηϊδηταοηῖ δηὰ 
ζογοὶ !]!ΐης [8.6 δη4] τοδίογαϊΐοη οὐἠ Οἀοα᾽ Β Ρ60Ρ]9 
-α ῬΓΤΟΡΈΘΟΥ ΔρΡρΡ ἰοα ὉΥ 8. ὅδιμοε (Δοἱα χυ. 106, 
17) ἰο ἐμ9 μαιβογίης ἴῃ οὗ ἐμὸ αθῃ 195 ἐο {89 
σπυτοῖῖ οὗ Ομ τἰθί. 
“πὶ6 ΥΘΙΔΑΥΪΔΌΪΘ ΟΠΔΡΙΘΡ ἷἱβ ῬΟΥΒΔΡΒ (89 

τηοδὲ ΟΟΙΡΥΘΒΘΠΒΙΥΟ, (86 Ἰηοϑὲ υὙδυὶθά, δὰ ἱἢ 
ΒΟΙη6 Τοδροοὶδ ἰμ6 τροϑὲ ἐτωρογίϑδης βοοίΐουῃ οἵ 
1,ουϊιϊοῦ, 1 ποὶ οὗἩ ἰμὸ Ῥοπηίδιουοι ; ἰδ τ ὉΥ͂ 
ἐμὸ δηοϊϑηί 99 :5018 σοχδιἀϑά 88 δὴ ορίϊοσηϑθ οὗ (89 
Μοὶ Τῶν; ἱξ 88 δάορίϑἀ δηἃ ραγαρηγαβοά ὈΥ 
ἐδὸ Ὀοδὶ χηοίΐο ἩΣΪΘΓΒ, δυο 88 Ῥβομάο- ῬΒΟοοΥ- 
Ἰ1465: διὰ ἰὲ 885 δὲ 6]] ἐἰΐτσαθβ Ὀϑϑὰ Ἰοοϊκοά πΡοῖ 
88 ἃ οΘουηίογρασὶ οὗ ἐδο θοοδίοζαθ ἰἰδ8ο]ζ,᾽" Κα- 
Ἰΐβοῖ. 

Ιὲ ἐγϑδὶβ οὐὁἨ {πὸ ΒΟ 1688 ἰπ ἐἢ6 ἀαΙ 119 διὰ 
οομγογδδίϊοι ἩΔοΝ τασδὶ Ομ σδοίουσο ἐδ. 6 60γ090- 
πϑηΐ ῬΘΟΡΪ6 οὗ ὁ μοὶγ ἀοά. Τηΐβ Ὀδδὶβ οὗἉ ὑπὸ 
δοιδηβ αἴτοι 18 ῬΤΟΙ ἑΠΘΠΕΪΥ Ὀτουρδὶ ἤον νδσὰ 
δὶ (89 οροιῃΐης δηὰ σοί πα 4}}Υ ἰκορί ἐπ σαϊπὰ ὮΥ 
(890 ῬΈΤΔΔΒΟΙ δὰ ἴ86 Τιοστᾶ ἰδτγουρδουί. ΤΩ 
ΟΧΡΡΘΒ808 δ΄ 0η090 (δ Ὀδεἷδ οὔ ἰδ9 οομημδηᾶδ, Δηὰ 
ἔδιο 208] ἰογαγὰβ γμΐο {π6 1δτα 6119 τη υδὲ δ γὶυθ. 
1 18. 8δὲ ἀἰ δήσας ἰο δυτϑδῆμρο ἐ8.680 16 Ὧ᾿Β δγδίθιπαι- 
ΘΔ] 48 ἰο ἀο 80 ὙἱῚΒ ἰδο ἀυίΐο8 οὗ ἐπὸ ἀδῖγ 
Ἰϊἴο, διὰ δῇ δισδηβοιθοὶ Ἡδίος πουἹὰ Ὧθ 6γ8- 
[οπηδὲϊο ἤγοτῃ οὔθ ροὶϊπὶ οὗ Υἱοῦ μου ποῖ Ὀθ9 80 
ἵγοια δῃοίμοῦ. Τὸ ΤΟΪΙΟΥΣΙΘ ΒΗ ΔΙ γαὶδ οὗ ἐδο 
ΘΒΔΡΙΟΥ, ἔγοῃ)Β ΜυΣΡΉΥ, Ῥγοβθηίβ ἃ ΒΟΙΔΘΎΒδὲ 
αἰ δοτοπὶ τἱονν ἤγου ἐαΐ ρίνοη ὈΥ͂ ᾿ϑδημθ ὈΘΙΟΥ : 
“ΤΉΘΥ δ΄ ἴῃ οοτηχησηΐοη πὶ αοὰ (1-8), ἴῃ 
{86 οοτσπΐου οὗ βαϊηίθ (θ-22), δηὰ διὸ δϑουϊ 
ἐο 6 'π 4 ᾿Ἰδπὰ οὗἁ Βο]πο88 (28-82), διὰ υἱδιἰεὰ 
ὉΥ δἰ γδῆρονβ (88-87). Απὰ οδοῖ οὗὨ ἐδιθ80 σϑὶδ- 
ἐΐϊοηβ ὈΣΙΏβΒ οαὐ ἃ δουΐοθβ οὗ ἀυϊὶ65 Ῥϑου δ ἴὸ 
ἐι56}.᾽ 

[δῆμκο δδγβ: ““ ἯΘοό Βοϊὰ ἐπαὲ {118 βοοίΐοῃ, 8.8 
ποΐηρς ὑπὸ βυτοϊηρ ὉΡ οὗ ἐδ9 ἰδν8 οὗ ἐμ (μ60- 
ογδίΐο Βυϊδηϊ, ἰ8 αυἱΐο ἰῃ Ρ͵Ϊ666, 88 ἃ οοπίγαϑὲ 
ἴο [π6 ομεγδοίον δὲΐοδ οὐ 89 βοδίβϑῃ ἱῃμυτπὰΔηἑ 
δ ἷο ἐπ6 Τοτοχοΐης σδδρίοσ μ89 ἀρ] αγοὰ ; δπὰ 
ἦῃῃ 80 δι ζοσί σοιρτίθοβ ἰἱπ πῸ Ῥδιὶ δηγίῃ 
Τοροδίοα, δαό μα ΟΥ ἴἰη ἐδ τόσο χοδϑίσίοίθ 
Β6 80 ΣΟΙ ίοῦδ. [{ σίνοβ {86 ομαγδοιθυὶ βιϊο οὗ 
89 οοπδοογδίοαἃ Ὠπσπδὴ ῬΟΓΒΟΒΔΙΣΥ͂ ἰῃ ἐμ 6 ἰλ 600- 
ΤΔΟΥ͂, δῃὰ οὗ ἰἰ8 δΘοῃάυοί 88 ἱΐ δμου]ὰ οοΥτεδβροηὰ 
τὶ ἢ ὑῃ:6 ΒΟΙΪΥ ῥΘυΒΟΒ ΔΙ ἰἰΥ οὗ Φομβουδα, δα ἤθη69 
ἦε ἰ5 βαϊᾳ δχδῖΐῃῃ διὰ δραΐῃ: Σ δὰ ϑοβονδῇ. 
Ετοταὰ ἐἰΐδ οοηδίδοηϊ Τοΐγδιη ἃ ᾿ἰἰΥΑῪ οὗὨ γα] κίουβ 
Βυπιδηΐ οουἹὰ ὈὸῸ πηΐοϊἀοὰ, ἘΕἰγθί, ἰῃ ἰἢγτοθ- 
Τοϊὰ ἀϊδεϊποίποδα: ΤῸ 6811 ὈῸ6 ΒΟΙ͂Υ, ἡ. 4. Βα]- 
Ἰονγθὰ ροσβδοῃδ ῖοβ, ἴοσ Σ ϑόβονδὴ γοῦσ Θοᾶ 
δ ΒΟΙΥ, διηὰ οὐδ διδίῃ 1 δὡὴλ ϑοβονδὴ γοὺΣ 
αοᾶἅ (τον. ὃ, 4, 10, 26, 81, 84, 86), οΣ ΣΦ δὶ 

δοβόονδὴ (τόσ. 12, 14, 10, 18, 28, 80, 832, 87). 
Ἐν ἀθη ΠΥ (1|680 βίδιοπιοηίδ ἰο ο ΒΟΥ, 88 (1:6 688- 
Σαοίονὶ δι ἷσθ οὗ ἐμ9 ὑγίναίθ υμδη οομάυοὶ, θδἰδπὰ 
ἰῃ σοππθοίϊοη πὶ ἢ ἰδ 6 Ἰορίβ᾽αἰοα 7ον ἐδ 9 δ8οοΐαὶ 
Βαχιδοΐ ἴῃ ἰδ βοοιίου, ΕΣ, χχίὶ. -Χ ΣΙ Ϊὶ, 

“« Ὀἱβροβὶ (οι: Υοτβ. 1, 2. Τὸ ῥυϊηοὶρἷθ οἵ 
ΒΌΙΙΔΗΪΥ: Φοθονδ (δ 6 ΗΟΪΥ Οη0. Ὕετγβ. 8ὃ-8. 
Ττὰθ δηὰ ἴδ] γμἱοίγ. ὙὝοσβ. 9-18. ἱπτδσαϊγ 
ἔτουπάοὰ Βυμπιδηϊίγ. όοτβ. 190-82, ΟὈθοσυϑηοθ 
ΟΥ̓ {Π|0 ἸΩΟΣΔῚ ΔῊ 5 οὗ πδίυγο. 618. 838-87. ΟὉ- 
ΒΟΡΥΔΏΟΘ οὗ ΒοΒρ (δ. ἱἰγ δηα ὑπὸ ἀμπἰε8 οὗ ἐγδάθ. 

9. ἼΒο ἤγχεδί ἐβθοοτγαιΐο ἰδ οὗ Βυτηδηΐ 15. [89 
τοοί οὗ 8}1} ἐμαὶ 790]1οὁγν, 86 1ΔῪ οἵ γμἱοίγ. Απὰ 
ὮΟΣΘ ἰὐὺ 8 πο βοϊὰ : “δον δηἃ τροΐδονρ,, Ὀπὶ 
ταοῖδοσς δᾶ ἔβιοσ ; ΤὉΓ (πο τοί ποῦ Ὀγϑοθὰθθ 
6 ἔδίμον ἱῃὰ ἐπ6 ἀυϊῦ οὗ πιδηϊκὶπα.᾽ ογὰβ- 
ΟΡ δ ΒΑΥΒ ἴῃ ΣΟΐΘΡΟΏΟΘ ἰ0 (πα ΟΥ̓ΘΡ : “1η (89 
ΤΌΤΣΙΔΘΡ οπαρίονυ αἀοὰ μεὰ ἀϊθρ᾽αγοά {8:6 οΥἱβ δΘοη- 
βεαποηΐ ΟὨ ἐδὸ δῦυδβο οὗ ποιηδῃ, δὰ Βεγὸ Ηθ 
ἐυσυϊοαῖθθ ΓΟΥΘΥΘΠΟΘ ΟἾΑΡΒ δον, ΔΒ ἔδο ουηδ- 
ἐΐοι οὗ βοοΐδὶ Ββαρρίπϑββ.᾽" ἘΤμΐβ 18 ἐμ ΔΓ σοτὰ- 
τοδπἀτηθηί οὗ ἐμ Ὠοοαδϊορσυθ (ΕΣ. χσχ. 12), διὰ :θ 
ΟἸΘΑΣΙΥ͂ ὨΘΟΘΒΘΑΓΣΥ͂ ἰ0 Ὧθ ο6Ἀ]]0ἀ ἰο τιϊπα ΒΘΓΘ; [ὉΓ 
88 {Π6 ΠΥ 18 ὑμ6 Ὀδδὶβ οἵ 8}} βοοὶδὶ ογχζϑδηΐσα- 
ἐΐοῃ, 80 8 ΣΘΥΘΓΘΏΟΘ ἴ0 ῬΘΣΘΏ(Β Π90 γί ΠΘΟΘΒΒΙΥ͂ 
οὗ ΤδΙΑῪ οτάογ. Νοχὶ {0]]ὁ γα (ἢ 9 χοϊίογδίοῃ 
οὗ ἐδ ἰου τί οοπιηδηἀπηοοηί (ΕΣ. Χχ. 12) δὲ {6 
ἤτοι ἀπ οὗ τοϑδῃ θογομά ἐδ9 ἐπιιηοάϊαίθ γοβρϑοὶ 
ἀπο ὕγοπι κίτη ἰο ὑμοβθ ἴγοῃῃ βοτὰ 80 ἀουῖτϑα 
ἷβ Ὀοΐης. ΤῈ ατοϑὺ Ῥσοαΐῃθποθ ΘΟΥ̓ΟΣῪ ἩΠΟΓΘ 
εἰνϑῃ ἰῃ βοχίρίυγο ἰο (ἢ) 9 ΟὈΒΕΓΥΒΏΟΘ οὗ {86 βεὉ- 
Ὀδίμ (θοτΡ. 6. Κ. ἔξ. χχ. 12, 18, 16, 20, 21, 24, 
Βοΐδπᾳ 1λ6 Ροτίΐοη ἔγοιι 86 ῬγΟΡοίΒ Γοδα ἰπ {89 
ἘΥὈΔΕΘΕῸΘ ἐπ οοπηθοίίου νὴ ῖ ἢ {1118 ομδρίθυ), διὰ 
ἐπ 9 ὉΒΙΥΘΓΒΔΙΥ οὗὁἨ ἰἰ5 οὐ] ραϊϊοα 85 χσγουπάοά 
ὍΡΟΣ ἴδο Ὠϊνίηθ χοϑί, ΒΟΥ ΠΟῪ ἀθορὶν 118 τηυδὲ 
ΘμΐοΡ ἰπίο 8}} οχοοϊθηὺ βοοῖὶδὶ ογραιίζαίϊοη. 
ΤΠ686 ἐνγο Ῥγϑοορὶβ 8.0 6 γΘ Θουρὶοα ἱοχοίμον 85 
{ΠΟῪ 8.6 ἱπ [ῃ9 Ποοαϊορχαθ, δά ὑπο  8ΓΘ (89 ΟὨΪΥ 
οοτπιδβ ροίνθη ὑμοσθ ἴῃ ΡΟΘΙΟΠΥΘ ἥοσα. ΤΒΟΥ 
“Φ ΟΧΡΡΟδ8 (ὸ στοαὶ σΘη γα] ροϊηίδ, (86 ὅσβι Ὧ6- 
Ἰοπχίης ἰο παίυγα] ἰαν, δὰ 1η9 βεοομὰ ἰο ροϑβὶ- 
ἐἶἰνθ αν, ἰἢΏ (86 τηαϊηϊθηδποο οὗ ὑμὸ νγ6}}-Ὀοΐη 
οὗ ἰλ9 δοοΐα] ὈΟΟΥ οὗ νεῖοι Φομονδ ἢ ψλ8 ἰδ 
δοκποπί οαχοὰ κΚἰηκ.᾽"" ΟἸδνκ. [Ιὁ ἰβδ ποιϊοοδὈϊθ 
ἐδαΐ ὑπὸ βΒδ19 ζΘΏΘΥΔΙΪΥ πο 19 ρσἴντοη (0 189 
οοτηπιδηὰ ἰῃ ΕΣ. ὈΥ ἐδπ0 0890 οὗ ἰδὸ βίη. 15 Β6ΥΘ 
δἰ(αἰηθα δἷβοὸ ὉΥ (89 80 οὗἁ ἰμ0 Ὀίυγαὶ; ἕον (δ 9 
ῬίαΓαΙ 16 πο ἰο ὈΘ τιπἀοταιοοα 88 υϑοἀ (Κ4]186}}} 
ΤῸΡ [Π9 Ρυγροβο οὗ ἱποϊαάϊῃς Οὗ Σ ζοϑιγα}8 ἰμ δ 
180 ὙΘΟΘΙΥ ἀδγΥ οἵ γοβί. 

γον. 4. Τὴ8 Ῥγοοορὲ ἰποϊυάοθ ἐπ ἐτγοὸ ἢγϑι 
Θοτμπϑηεβ οὗ ἰὩ9 θοοαϊοσυθ. Τὴ9 ΟΥΓοΡ οὗ δοπι- 
ΤΩΔῸ (8 ἴῃ ὑμ15 σδδρίογ, ἰῺ 80 ΓᾺΡ 88 [86 ΘΟ 8 
{π ΘΙ ΒΟΙΎΘα ΔΘ (ἢ9 βδίη6, ἰ8 ἀἰβογοης ἤγοτῃ ἐμαὶ 
ἷπ (89 Ὀοσαϊορστθ, Ὀοοδυδὸ ἴδογο ὑμ6 βιδυίίη 
οἶπὶ 18 ἤἥγοῃ;ῃἨ ἀοᾷΐ Ηἰπιδο]; ΒΟΣΘ ἔγοτα δ ἴῃ 
8 δια γ δηὰ βοοΐδὶ σχοϊδιΐοηβ. ἴπ τοξασὰ (ο 

118 Ῥγοοορί, 8 ρ9 βαγϑὲ “17 (πὸ Βοδεὶ οἵ σβϑῃ 
Ὀοοοῖαθ8 ὈΘπαπιδοὰ ἰο {89 τι89 οὗ ἰπηδ(θ8 οὗ 8150 
ξοάβ οἴ δὴγ κίηά, ἢ9 β'πῖ ἀόνῃ ἰ0 80 ἰάοϊκπ 
οὶ τὸ ἷ8 146818, Θὰ ὈΘΟΟΣΩ65 88 ἀυμπῦ δὰ 

Ω 



160 ᾿ ΤΕΥΙΤΊΟΌΒ. 

ὉΠΒΡΙΡΙ[08] 88 (ΠΟΥ͂ ΔΓ, γτο. 4. ΑἹ] χοᾶ οὗ (89 
μοδίβοη δῦὸ Αἰ έπι, ποι Εἰ σηθββοθ, ΡΒ. χουΐ. δ: 
ΟΧΥ͂. 8; ΟΥΧΧΥ. 18: ἴδθ8. χὶ. 18: χὶϊν. 10, οίς.᾽ 
ΟοιΡ. α͵βο θουΐ. χχυϊ!. 156. ἴἶΐ νγὰ8 8 ποίου οἵ 
ἐμ9 Βα ἱηΒ ἐπδὶ ἐμὶβ ποτὰ γα δσοιηρουπάοὰ οὗ 

νι, -εποί, δηὰ ὑπι-- σοά. ΟοΡ. 1 Οον. τἱῖϊ. 4; 

Σ. 10. 

Ψοτβ. ὅ-8. Τὴο Τιοκδδίου ἸΟῪ ἰυγηθ ἰο (δ9 
οβροοίδὶ ουἱϊνδγὰ δοὶ οἵ δουησηΐοῃ ὙΪ( αοά ἴῃ 
ἐδο Ροδοθ οὔοσυίηρς. Ηἷβ οὈ͵οοῦ 18 ποῖ ἰο δρθαῖ 
οἴ Ββδου  δοοδ ἰῃ σΟΏΘΓΑΙ, ΒΟΥ ουὐύϑῃ οὗ δῃΥ βρϑοΐαὶ] 
κίηὰ οὗ ροδοο οογίης; ἰδοτοίοτο ἐμθ αἰδίϊπο- 
ἀϊοῃϑ οὗ υἱΐ. 11--21 δῖ ποὺ γεΐογγοὰ ἰο. ΤῈὴθ 
ΣΘΙΌΣΘΩΟΘΘ 18 ΤΑΙΠΟΡ ἴ0 χΥ Ϊΐΐ. ὃ-7, δοσογάϊης (ὁ 
ΜὨΐοδ, ἀυτίηρ {π6 τὶ] ΓῺ 985 ᾿ἰ6, 41} ἤοοὰ οΥ̓͂ 
Βδουὶ οῖαὶ δηΐπιαῖὶβ γδα ἰοὸ Ὀ0 βδῃοίδοὰ ὈΥ͂ ἐδ9 
Ῥθ8060 οἴὔογίημ. 830 ΠΟΥΘ 4}} ΒΟΙΪΥ ζεαβίϊης οὗ 
οομηππὶοῦ τ ὶῖ Θοά τηυϑὺ Ὀ0 Ὀδαβο ὕροῦ 8 κ8ο- 
τὶ οο ἴον ὑἐμοὶν δΘοοΘΡίδΔΏΟ096, δηἀ πιυϑὶ ὃὈ9 ἰχοδίοα 
δοοουάϊης ἰο ἐμο σοι 8 ΔΙ ΓΟΔΑΥ͂ σίγοῃ. Τ|θ 
ογάονυ. οὗὔὐἠ (86 Ῥγθοορίβ ἰβ ἐμοῦ οσο ρογίδοι Υ 
παίυ ταὶ: ὅτε, Δ] αἱ ἀυ!ν ; ἐμθ (6 ΟΌθογναῃσθ 
οὔ (89 δυπάδιμθηίδὶ ἀϊνὶπθ ἱηδιλιυἱΐου ἴον βοοίθίγ : 
ποχὶ, πορϑίϊυϑὶυ, {Π6 οηςὶγθ ἰυγηΐῃ ΘΎΔΥ ἵγοπι 
οὐογγιίηςς ἐμαὶ οουϊὰ σομλθ ἱπίο ᾧτε Ἡἱι8 
αοὰᾶ; δηὰ ποὺ ὑπο Ἰκοορίηρ ΒΟΙΥ οὗ (86 δρροϊη(οὰ 
Τηθθῃ8 Οὗ οοπμπυπίου ψὶιϊὴ Ηΐ. ΑἴΟΣΡ ἐμΐ8 
οομθ (0-18) ταῦίουβ ὑγοοορίβ ἰο συδγαὰ ἰδ δοὶϊ- 
688 οὗ οσοπάθοί ἰοτατὰ ΟὨ 6᾽5 Ὠοὶ σα. ΟΓ, Θδρϑοΐδ! 
π9 Ῥοον δηὰ ἀἰδβίγεβϑοά, 1] ϑιταιθὰ ὉΥ ΟὯ6 οοπι- 
τηϑδηὰ οἵ ἀοιδ1} δτον δηοί ον Ἀηι}] ἐπ 6 4}} ἱποὶα- 
ἀΐης ῥυϊησίὶ 9 ἰδ ἀηπουησοά, μου 5881} ἴονθ 
ΓΩΥ ποίὶρῆρος 86 Γμυδοὶῖ. 

γάεγθ. 9, 10. 189 ραιοσον οὗὨ δἷ5 μβαγγυϑδὶ, ουἱ 
οἴ (89 δυυπάδηοθ πίον αοα αὰ ρίνοη δΐῃι, 
τηυδί ΠΔΥ͂Θ 8 ζΕΠΟΓΟῸΒ οδτ ἴον {Π6 ροοῦ δηά ἐδΐθ 
ΒιΓΔΏΣΖΟΥ ; (80 ΡΟΟΥ, 85 [ἢ 0580 υ5Δ80]9 ἴο ου](ἰγαὶο 
ἰδοῖγ ον ἰδηὰ, οὐ σο δὰ Ὀοοη ΟὈϊϊροὰ ἰο 86]] 
δ ὑπῈ1} (89 ποχὶ γοδν οὔ Ψυ 1166; δηὰ [9 βίγϑη- 
ον, 88 ἰβοδθ ψὶιο ὈΥῪ ἰμ6 ογχϑδηϊζαιίοη οὗ {π9 
Ἠοῦτον οοτμλοη ννθ8}1ἢ} οΘου ἃ πα ΥΘ 0 Ῥοββοββὶοα 
οἴ ἰδαπὰ ἰπ ἰμοὶρ δσουηίγγ. Τηὸ ΧΧ, δαὰ ἐδ9 
ϑγγ. Ἰηϊογρτοὶ δἴίσγασιρβοσ οὗ ργοβοίγίϑϑ, δῃὰ 8.6 
Το] οτοὰ ὈΥ δοῦθ “26 »ν]185} δοιηϊηθηϊδίογη; Ὀυΐ 
δυσὶ γοβίγι οἱΐοι ἰβ Ῥ] δἰ ἾΥ δὲ υδυίδηοο τὶ (9 
ν᾽ οἷο Βρὶ τὶ! οὗἁὨ ἐπ οουιῦδηά. Τὴ9 Βδπι6 ργοδορί 
ἐβ τοροαίοα, ἰὰ τοχαγὰ ἰο 189 φγδΐῃ δμαγυοδὶ, ἴῃ 
οοπποοίίΐοη ΜΙ ἐμ 6 ἔδαϑί οὔ σθοκϑ (χχὶ!, 22), 
δ ἃ Ιη0ΓὙ6 ΚΘΏΟΘΓΘΙΥ ἴῃ Ὠουί. χχίγ. 190-22 νὰ ἃ 
Του πον οὗὁἨ (μ6 ῥυϊναίίουβ δὰ Ὀοπάδρϑο ἐμὸ γ 
μδὰ ἱποιυβοῖνοας οηάυτοά ἰῃ Εργρί. Τῃ6 βίουγ 
οἵ Βυ 8 6 Ὀοδυί ἔα] ΘχομΡ δοδίδος οὗ ἐλ 9 ὁρ6- 
γαϊίου οὗ (ἷβ βίδίυίϑ. 

γεν. 11. Τοῖΐθ δηὰ (ἢ 9 ο]] ον ΐηᾳ Ῥγϑοορίβ ἐλ κο 
ἐπ υδ08] ποραιγο ἤοτπλ οὗὁ βίδίυογῦ αν. Το 
οἰσ οοπιηδηἀμπηοοῦ ἰ8 ΒοΓΘ οϊποἃ πιι ἐδ6 
οἴδηοο8 σοοουπίοα ἰπ τνἱ. 2-ὅ οἵ ζδἸβομῃοοὰ διὰ 
Τταυὰ ἰονγαγὰβ οἴμοσβ. 811. Αὐυσυϑίίϊηθ δογα (θυ. 
68) οῃίοσβ δἱ Ἰθηρσίδ ἰοῖο π᾿ οαδβυ βίϊοαὶ αυθϑίϊοι 
οὗ 9 7υ8ὶ1864]6 688 οὗ Ἰγίηρς υπὰον σοτίδί ἢ Ρ6- 
οὐ] οἰγοιυδίϑησο8, οἰἰϊηρ (6 οχαιαρὶθ οἵ Κ6- 
ΒΔῸΌ διυοηᾷ οΟἶμογθ. Ηθ οοποϊυάοδ ἐπδὲ ἴὲ τῶϑ 
Ὠοῦ ΟΡ ᾿γίης, 895 δυοῖ, πο χοοοϊτοὰ (ἢ9 
ἀϊνίηθ δρργοδϑιΐοῃ, Ὀὰΐ Π6. ἀθδβίγο ἰο βοτυθ αοά, 
μοι ἱπάοοα ῥτοιιρίοα ΝΟΣ 116θ. Ηοπουοσ (δἷ5 
ΤΩΔΥ͂ ὉΘ, ἷϊ ἰ8 ρῥ]αἰπ (αὐ (Π6 ἰἸατ ΒΟΡΘ 88 ἰὴ Υἱὸν 
ποῖ ΟΧΙΣΘΔΟΓΟΪΠΔΓΥ δ ὀχορρί Ομ δὶ οα568, Ὀαὲ [16 
ΟΥ̓ ΑΓ ἀοα] ρ8 οὗἩ τδὰ πὶ ἢ δ. ϑυοὶ ἸΔῈ 
ἰδ οὗ υπίνοσβαὶ οὈ] καιοῦ. Οομρ. 60]. ἐἰϊ. 9, 

γεν. 12 ἰδ οὗὁὨ ὁ γδθ δογογοὰ ὉΥ {89 (μ᾽ τὰ 608» 
τηϑηατηθοί, Ὀυΐ 8 ποὺ δοοχίοπδῖγο πιῖῖμ ἱΐ, δἷ 66 
(δ6 Ῥοϊπὲ οὗ τίονε Βογο 18 ἐμαὶ οὗἩ σοπαυοὲ ἰονγατὰ δ 
0Π6᾽5 ποΐχῃ ῦογ. Οοιρ. 6. Υἱ. δ. 

γογδ. 18-}7 γοϊδὶϑ ἰο βοοὶδὶ οὔδηςοβ οὗ ἀϊδονοης 
κίπα8, σοχιαοη ΘηΟΌσΙ ἰπ 4}} δβεβ δῳὰ ]Ἰδπάᾶβ, 
Ὀυϊ 41} ἱποοπδίβίοπὶ πὶζ ἐἢ 6 Ομ γδοῖθ οὗ ἃ ΒΟΙΥ͂ 
ΡΘΟΡΙΪθ. Υοῦρ. 18 ἀ641]8 υἱὰ ἔδυϊί8 οὗ Ρονοῦ, 
“{(8ὸ σορυογδίου οὗ ταὶ αὶ ἰηίο γῖραι.᾽ Τηο Ρδγ- 
(ἰσυϊατθ τηϑοϊἱομοα δύ ὀρργοβϑδίουῃ. (δοΡ. Χχγ. 
11-48), το Ὀΐηζ, δηὰ υπάυ9 χοϊοηίίοη οὗ τδρο68. 
ΤῈ 168ἰ 18 ΒρΡΟΪΚΘΏ οὗ ζοτο δἱ Ἰεηρί Ὠεοαυὶ. χχῖν. 
14, 1δ6. Οομρ. 9848. νυ. 4. Υοῦ. 14 τωϑῃιο 
ογίπιοϑ οὗ τθϑῃ δἀνδηίαρο Οὐ. θοαί. χχυϊὶ. 
18, Ὑὴθ Βεῃ89 8, ἴΒοῦ δδαὶῖ ποὶ οὔχαο ἴδ 
ἅοσαξ, ἴον ἱβουρὰ ἢ ἢθαγΒ ποὶ, αοὐ νὴὶῖ}}] ΒΔ 
δηὰ δυθῆβθ; δηἀ βο οὗ (ἰο ὈϊΪϊ πὰ, σοἂ βοοϑ9 δυά 
ΟΔΓΟΒ ΟΣ δἷπι. Φοὺ τοθ εγοὰ ὙΠ} Βδιδἴδλος 
ἰοη ἐμαὶ ἴῃ ἷ8 ῬΤΟΒΡΟΥΣΥ ἢ9 δα ὈΘΘη ““6γοδ 0 
{Π9 δ) πὰ ᾽ δηὰ “ἴεοὐ ἰο ἐδ9 Ἰατι6᾽ (7οὉ χχῖχ. 
168). Τὴ Ῥσοσορί ἰὼ 1.8 16 γ8] 8680 Ὀ6] Ωρ ἕο 
8}1} {ἰπ|68, δῃαὰ 80 8180 ἀοϑθβ ἰΐβ οὐνίουβ βρὶ γι] 
ΔΡΡΙϊοδιίου, Βοπι. χὶν. 18; 1 Οον. τἱ]ϊ. 9-18. 
1856 ομαγδοίουῖσοϑ (818 γ6Ὑ80 88 (9 ““Βαδποὶϊῆ- 
οδίϊοῃ οὗ ἐδὸ Βυϊηδὴ αἰχσηϊΥ οὗὮἁ ὑπὸ ἰηθττα. [Ἃἢ 
γ6Ὁ. 1δ ἐμ9 1,ορχίβιαιου ἑστηβ ἰο οἴἶοῖδὶ ττοηρ, 
ξυδτάϊηρ δρδϊπϑὶ ροσβοῃ δ] ἰπηδυθηοθ ἴα υάσηιοηξ 
ἔγοπι ἩΒδίουον βουτοο.--Ἐθαρθοῖ ἴῃ 9 ὑΡοσύδοῖ 
οὗ ἴ8ο ΡῬΟΟΣσ διδ8 γοίδγθῃσθ ποῖ ΟὨΪΥ ἰο ΡἈΪΥ͂ [Ὁ 
τα, Ὀπὲ ἰο ἐμδὶ ἰηδιϊ ποι γο ἰθηάθηου ἴο ΒΥπιρδ- 
(ἈΥ πὶιΒ (09 ΟΔΚΟΡ βἰ.9 πδὶοἢ δ8ι}}} ἢ88 βυσὰ 
ῬονοΣα] ἰηθυθηοθ τὶ [86 τηοάθγῃ ἰυγῪ ἰΏ ἐδ 
Ῥεγυογδίουῃ οὗἠἨ ᾿υείϊΐοοἬἸι.υ.Ό Οὐ ἰδ οἴμον Βδηὰ, 
μβοπογίης [86 Ῥϑύδορ οὗ ἴ8Πο χϊ ΒΕΥ τορτο- 
Βοη5 (86 ΟὨΡΟϑ᾽ἰθ Ῥεογνογϑίοη, θυ ἢ08. δἰηγοϑί 
ΘαΌΔΙΥ σοχηπιοῦ, Ὀὰὺΐ 1658 ΟΥ̓ 8 0]6 (0 μυτη ΔΈ γ. 
γεγβ. 16 δυὰ 17 ἑογυϊὰ οὔδησοϑ οὗ δ τὭθϑηοΡ 
Κιηὰ, Οη στὸν. 16 ἴδηρο βασβ: “δῃοί 
οὗ ἃ ποῖρ!οΥ᾽ 8 σοοιὶ κῖηο, δηὰ οϑροοΐα!ν οἵ ἢ 18 
16 δὰ ὈϊΪοοά, ἀΟδϑιίηρς δϑἰ 6 οὗ δὶϊ ἱπ ὰπιδὴ9 
οοηάαοί, 411 11}- τι ἢἢΪ, 8 τηϑδηϊοϑίοα ἴῃ τηδ]ϊοϊουϑ 
6] Ἰς, ὈΙΔοΚοπίης, πὰ δἰδηδονίηρ, δὰ 65Ρ6- 
οἶδ! ἴῃ αἰϊοιιρίβ δραϊπϑὶ {86 16 οὗ 8 ποῖ σ᾽, 
ἩΒοίμον ἰῃ οουτὶ ΟΥ ἰῃ ρτίναίο 1176. Τὸ Βαὸ- 
Ὀΐη8, δα 0 8}}7 ψὶῖ ἢ [86 Ηϊηάοο ἰανγΒ, τὸ Ῥασίϊου- 
ἸΑΓΪΥ Βούθγο ΡΟ [06 οτγίπιθ οὗ ἰδ]: Ὀδδσίηρ. 
ΤῸ Ταγρ. 708 Δ ῬΑΓΔΡΏΓΑ568 (ἢ 6]6 180, “0 
ποὺ ρὸ ἴον (89 ἰΔ16-Ὀθαγίης ἰοηραθ, ψϊοἢ 18 
Βαγδὶι 88 ἃ ΒοΡ, βἰαγίὶης νι ὈοΙἢ 118 οἀρο5.᾽} 
Το Ἰδίίον οἶδιυ8ο οὗ τον. 16 8 βουχγχοί πλ68 οἱ Γ- 
δ ἰηἰοτρσοίθα; ““πηοϑὺ οὗ ἰ89 χοσοηΐ 76 18} 
γουϑίουδ ΤΟ] ]ΟῪ (π6 Ταϊσὰ ἴῃ ρσἰνὶπρ δποῖ 
8686 ἰο ἰδ ψογάϑ, ἩΒΙσὮ ἐξ ΒΡΡΘΑτΒ (μ6 ΗΘΌΓΟ 
Ὑ1} θᾶ: Τλοι δλαϊέ ποὶ φίαπά ὃν ἑαϊΐν τολεπ ἰὲὰν 
πεῖσλδον᾽. ἔπε ἰδ ἐπ ἀαπσεν. 8. Ζυησς, [υΣσαίο, 
Ηονυσχοίπιοσ, θοθοῦ, οραθ.᾽" ΟἸατις. Υάςσ. 11. 
αρχος "ΟΌΒοσυδηοθ οὗ ροοά-Ὑ}}} ον δρὰβ πο 5 
Ὠοΐ ΟΡ. ΒΒ μοοσί πίη 685 οὗὨἩ δαίθ, δηὰ 4150 
οὗἩ 186 ὈΪιον οορίηφ Ὁλοῖκ οὗ ἰμ9 Σορτοοῦ Ἡπϊο ἢ 
ΟὯΘ ΟὟΤΟΒ ἰο Βὶβ πο ον. [{18 8 ὅηε χοῃϊη ον 
{δὶ ΟὯΘ ΠΙΔΥ ὈΘΟΟΙῺΘ 8 ΒΏΔΓΟΡ ἴῃ ἃ ποῖ ρῃ ΟΣ ἃ 
ἴδια ὉΥ ἃ Ἰαοὶς οὗ ΟρθΏηθ85, βηὰ ὉΥ δ πο] 
Ὀϑοῖς οὗἩ τοᾳυϊτοὰ γοργοοῦ.᾽"" οὐ {δ6 ]Δδβὲ οἷδυδο, 
806 Τ᾿ οχίυαϊ, Δηἀ ο (9 8010 Ὑ07890 ΘΟΙΏΡ. γον. 
χχυϊϊ. δ; Μαίι. χυὶϊὶ. 1ὅ--17. 
1 (}6 οἷοδο οὗ τϑὺ. 18 4]}] 18 δτιπηση θα Ὡρ ἴῃ 18 6 

ΤΟΥ͂Δ] Ἰατν---ἰμοῦ δλ81} ἰονο ΤΥ οὶ ΓΕ ΡοΣ δα 
ἘΠγδοιῖ, Τμΐθ ͵ἰ8 ἐνίοο αυοϊοὰ ὈΥ ον [οχὰ 
ΗἰταβοΓ (Μαιι, χῖχ. 19; χχῖϊ. 89), δπὰ, ποσὶ ἴο 
Ἰοῦϑ ἰο αοά, 18 τηδὰρ 6 αγοαὺ σοιτηϑαάαπιεηΐ ΟΥ̓ 
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80 ἴᾶαᾶσ. [0 8 ΤΟροΔίΘαΪΥ τοΐοστοα ἰο ὉΥ͂ {86 
ἈΡΟοδιΪο8 88 ὑμθ ἔ])Ἐ}[ἔρ οὐὗἨ 86 ψΒο]ὸ ἰδ Ὴ ἴο- 
Ὑ118 ΟὨΘ᾽ 5 οί ρον (Β οι. χὶϊ!. 9; Θ4]. νυ. 14; 
948. ἰϊ. 8).. [Ικ ΤΑΥ͂ ὯΘ ἰδοὺ δὲ ἰδὸ ἰΐπιθ 1ὺ τγγἃ8 
εἰνϑῃ ἰὺ νγὰ8 ἴοο Δ. ΘΌΟΥΘ (6 Βρὶ 8] οΘοπα 0 η 
οὗ {89 ρϑορὶβ, ψὶοὸ τηυδὶ ἄτϑυ Ὀθ ἰταϊηθα ὈΥ 10 
ἀοἰδι]οὰ Ρτοοορίβ σοϊηρ Ὀοΐοτο. Νανυογίο 6885, ἰὲ 
18 τη θοἀα θα ἱπ (ἢ Δ Ὁ 848 (0. 9 ΟΧΡΤΟββίοῃ οὗ [ἢ 
ἀϊνίηο ἩΣ]], δπὰ {μδὺ ἰὺ ταῖν Ὀ6 σϑϑομοὰ ὮΥ βιὰ 
88 ὙΟΥΘ Β8ΌΪο ἰο τοοοῖνο 1, ϑβ.0}} ῬδΒΒδΙοΒ 88 
Ῥχονυ. χχῖν. 17, 18; χχυ. 21, 22, βονν ὑμπαὺ 1ΐ ἀἰὰ 
ποὶ ἴα1] οΥ̓͂ ὁχουίἱῃ δὲ ἰμῆυθποθ ροὴ [δ 6 Ὡδ- 
ἰοῦ, δῃὰ ἴῃ ἰδίῃ ἰἰπὴ68 (9 ΒΑΌϊπ8 ΔΌυΠἀΔ ΠΥ 
Τοοσοχηΐζοά ἰὑ 848 ὑ86 ὙΘΥΥ͂ ΒΟΠΙΓΙΔΤΥ οὗὨἨ 411 ἀν 
ἰοναγ 8 Οἢ6᾽8 βοΐ υοῦ. Ἰμαὶ ἔμ ργοοορὶ 885 
ΠΟ ὩὨΔΙΓΟῪ [ἰἰαλἰϑιϊο8 (ὁ ὑμοὶῦ ΟὟ ῥΘΟΡΪΘ 18 
ΒΗΠΟΎΏ ὉΥ͂ ΤΟΥ. 84, ἴῃ νι ϊοὰ ἰΐ 18 ΟΧΡΥΟΒΒΙΥ ΟΧ- 
ἰοπαράᾷ ἰο “(89 δίσβηροτν. 

ΤΠ6 δβοσοηά βογῖϑβ οὗ δοτητοδῃθ, γ618. 19.--32, ἴ8 
ἰηἰγτοάυσοα πῖῖῃ 16 ἕογαυΐα, Ο 6881} 960 Ὁ 
ΤΥ αἰαϊιῖθα, ἰὼ ὙΒ1ΟΒ, Β.γ85 Κα βοὴ, ἴδ νοτγὰ 
ἐρἰδθαϊθα τυδὲ Ὅδο ἰδία ἰπ 18 οΥγἰσίηδὶ δηά 
τηοδὺ Ῥγοβηδηΐ Β6Ώ86 88 ἐπδὶ τι ἰοἷι 18 “ΘΗ στδυθη᾽ 
Δα υπ 8] ΟΥ̓Δ Ὁ] οτἀδὶ θα : γοῦ 8.181} ποῖ ιἰονϊαίθ 
ἔγοσῃ ἰμ6 δρροϊηϊοαὰ ογὰοσ οὗ δἰ χ8, ΠΟΥ ΘΌΔ ὁπ 
80 Θίοτ 8] ἰατ͵ΠθῸ οὗ παίυγρο 88 ἤχοὰἀ Ὀγ Ὀἰνίηθ 
πίβδάοιι.᾽᾽ ΥὙὸογν.190. ᾿δῆρο: “ ΟΌΒογνδησο Οὗ ἢ 9 
Ὡδίυγτα] βδγϑίθπι, ΟΥ οὗ {116 βία 0]9 ἰατγϑ οὗ δίυγο, 
ΒΥΠΙΌΟ] 1 604}}Ὺ ΟΧρΡΙΟΒΒοα ἰῃ σοΐθγθηοθ ἰ0 ἐδθ ἰθῆ- 
ΑΘΏΟΥ͂ ἴο αἰἰον ἴμο ἰηιονυ Ὀγοοαϊηρς οὗ αἀἰβοτθηῖ 
ϑρθοΐθβ οὗ βδηϊπ)818, ἰο αἰἱσ νατίουϑ 8668 ἴῃ (16 
δε]ά, δηὰ ἰο τΘΔΡ ζβυιηθπὶβ τηδὰο οὗ τηϊχοά βίυ 8. 
Ὕμοη ἰΐ ἰα βαὶϊά ἰῃ τοραρὰ ἴὸ (8686 {}ϊηρ8, 6 
8Β}.8}} ΚϑΘὸρ τῆν αἰἴαϊαῖθδ, μΒὸ ἰὰτγ8 οὗ παίυγο 
ΔΙῸ δὶ ΠΥ πιοδηὺ δ ὑμ9 ἰδὰνϑ οὗ Φοπουδῆ, δά 
ἯὙ6 τουδὶ αἰδιϊησυΐϊθ Ὀθί θη {86 ΒυτιὈ01168] 6ὁΧ- 
οι] ἰδοδίίου οὗ [9 ἰὰνν δὰ δυσὶ τοϊχὶ 8 ἃ8 
Ὡϑίυγο ἈΘΥΒΘΙΓ ΟΥἩ {Π|6 ΠοΟΘΒΒ (165 οὗ 1179 ΘΟΙΩΡΟΙ, --- 
ἴο 587 ποιπίηρ οὗ (6 ῬΌΓΡΟΞΘ οὗὨ ἰπυοδιϊ βδίϊοι.᾽" 
Τῖ8 Ἰανν 18 γτοροδϊθα ἴῃ θϑυὶ. χχὶϊ. 9-11. [0 18 
ΟἸΘΑΣΙΥ ἰο Ὁ6 Ἰοοϊκεὰ ροῃ 88 ὁη6 οὗὁὨ {086 ΤΩΔΏΥ͂ 
οἀυοδίϊοη δ) Ἰαγ8 σίνθη ἰο ἰγαΐα (ἢ 6 [βυδο] 168 10 
180 ΟὈΞΘΥΥΔΏΟΘ οὗ (Π6 Ὠαϊαγαὶ ογάοῦ δὰ βορϑγδ- 
ἐΐοῃ οὗ ἐδπίηρθ, ἰο ἃ Βθ86 οὗ ἤϊῃμοϑθθ διὰ δοῦ- 
ταῖν ; δὰ ἤθποθ, θη [η9 υπάἀον)γίης Ῥσὶποῖ- 
Ῥὶο ᾿'ὰ8 Θοὴθ ἴο ὃὉ6 δοιηργοδοηἀοά, ἰδ 6 ρατγιϊου δῦ 
ἀρίαὶ]9 ὉΥ τ] ἢ 11 88 οηΐογοοά 6ο886 ἰο Ὀ6 οὗ- 
Ἰϊραίονυ. Αβίο (89 δ᾽] οραίϊοη ἰμδΐ {18 δουητηδηὰ 
88 Υἱοϊδίοα ἴῃ ἰῃο δἰ - τ θϑι 8 ἀγϑβθ, τ 81 ἢ ἰ8 
βαϊὰ ἰο δα Ὀθθη σψούθῃ οὗὨ ἰΐηοθη δηὰ ποοὶ, 1. 18 
ὈΠΏΘΟΘΒΒΆΤΥ (0 ΒΔΥ͂ ΙΛ0τ0 ἔπδη ἰδδὶ (6 αἰ ΠΟΥ 
8.898 ΘΗ ΓΙ ΓΟΙΥ ἔγοῦι 8, το ἰδ ργϑθηδίοι ἴῃ ἰαἰκὶπ 
6 τογὰ δοαγίδέ ἰο τηθϑὰ δοατγίρί τοοοΐ, ἰηδίοδα οὗ 
8.5 8 Βἰ1}]9 ἀοϑὶ σηαίΐοη οὗὨ οοΟἿΟΣ. 

γετβ. 20-22. ΤῊ ρυηἰϑ πηθηϊ ΤῸΡ δ] ΟΥ̓ τγ88 
ἀθδι ἔον Ὀοίἢ Ραγίϊο8 (χχ. 10), δῃὰ (6 βδῖμθ ἴῃ 
6836 Οὗἁ ὑπο δοαἀυοίϊοι οὗ 8 ἔγοο νἱγρὶῃ ὙΠΟ 88 
Ὀοιτοϊμοὰ (σαι. χχὶϊ. 28, 24); δπὰ ἴΐ τᾶβ βι1]}} 
ἀθαίδ ἰο (6 τῷδ ἴῃ 6850 ἐμὸ δοΐ τοὶ Ὀ6 ΡΓ6- 
Βαπιθὰ ἰο αν ὕϑοθῃ ὈΥ̓͂ υἱοϊθῃοο (ἰδ. 256-27). 
ΤΠ989 ἸαὟὟΒ ΘΟΣΘ ἱπαρΡΡ᾽ο6 Ὁ]6 ἰα (μοἷν {Ὁ}} [ὉΓΟΘ 
ῃ 186 6480 οὗ ἃ 8479, Βίῃσο Βῃ9 οουϊὰ ποί 16 ,4}}γ 
σοιίγδοῦ τωδυτῖδο. 8:11}, (9 Ἰηογϑὶ οἴθησθ οχ- 
ἰδίθα, δῃὰ ἱμβογοίοτο (μοῦ πιιϑὶ 6 Ῥᾳηἰβετπδηί. 
γονγβίουϑ δὰ δυϊμου 08 ὙΑΓΥ 48 ἴ0 ΨΒοΘΙΠΟΡ (86 
Ῥυηϊβλθοὶ τγὰ8 ἰοὸ δο ᾿ἰηθϊ᾽οϊοα οἡ Ὀο(δ Ρδτίΐοβ 
(ΟΧΧ., Ψαυϊρς., 5γτ.), οὐ [89 τιϑὴ δ᾽οηϑ (88).), 
ΟΡ οἢ 80 ποπδῃ 8108η90 (Α. Υ.). Το 118 19 ΒᾺ- 
Ῥοτίρα οὐ 86 φστουηὰ ἱπαὺ ἐδ6 πιδη ΒΒ ρυῃ- 
ἸΒταοπὶ σοῃϑίβίθα ἴῃ δἰ4 ἰγοβρ898 οογίπα; Ὀυϊ 

ἰἷα ἰ8. 80 θη ΓΟ ἰηδάοαυσυσίο ἐμαὶ ἐδἷβ νὶθν 
ΤΑΔΥ͂ Ὧθ αἰδιιϊδδοα, ῬΥΟΌΔΟΪΥ Ὀοΐπ ῬΑΤ 68 ῬΟΣΘ 
Ῥυπίθηθα τ θη 89 δοαυϊαθοθηοθ οἵ [6 ποδη 
ταἰχς ὍΘ Ῥτοβυσηθά, δηἀ ἰδ 6 η8ϑὴ δἱοῺθ ἰπ (6 
ΟΡΡοβίίθ οαϑθ. Τμὶ8 σουϊὰ ὈῸ ἱπ δοοογάδῃοθ 
Ὑ0Ὲ (8.6 ΔΌΔΙΟΣΥ οὗ θουί. χχὶ!. 28--27, δὰ πουϊὰ 
δοοουηὺ 70. (89 πη οῆη θη 685 οὗ 9 ΗΘΌΓΟΥΝ ὁχΧ- 
Ῥτοββίοῃ. 8600 Τοχίυδὶ ποίθ 18. ΤᾺθ βυρροδὶ- 
ἰΐοα (μ8ὲ ὈΟΐΒ 6 γῸ οὐ θα Υ ἰο Ὀ0 Ῥαοϊϑηῃοὰ 
8180 δργοϑὰ Ὀοδϑὶ πὶ [μ6 [0] οί οἰ Σα]---ἘΠ 9 
888}} ποῖ 6 ρᾳϊ ἴο ἄδϑεαϊ. ἴα ἰμ9 ἔοτγαι οἴ 
Βδοσὶδοο (ὁ ὉΘ ργοβθηίοα ὈΥ͂ [86 τηϑῃ, {Ὺλ6 ἐγεεραϑὲ 
οβεγίησ (οοτορ. νυ. 14---νὶ. 7), (868 νἱοϊδίϊου οὗὨ {Π6 
τ 8 οΥ̓͂ ΡΓΟΡΘΟΡΙΥ οὗ προ μ6 δα 8]80 Ὀ66 ἢ 
Κυγ 18 σοοοχαϊζοα, 

γόοτβ. 28-26. ““Ττοδέμιοπί οἴ πδίασο, ἰῃ {Π|0 6889 
οἴ (Βο οσυϊίυγα οΥ̓͂ ρἰδαίδ, δὕλον ἐμοὶ ΔΠΔΊΟΘΔΥ τ] Ὲ 
(86 119 οὗ δ. Ξβγιηθο]ϊο ῥγδοίϊοθ: ἐδ ἔγαϊιθ 
οΥ̓͂ ἰγχθ08 ἴὸΣ ἔῃ 9 ὅγϑί ὑῦ γϑθ γϑᾶσβ ἯΘΥΘ 0 ὉΘ 60Π- 
εἰἀογοὰ 88 ἐμ ἔογοϑ)εὶῃ οὗ (6 ἰγ6θ, δηὰ ΤΡ ποῦ 
ἰο 6 μαγυοϑίθα ΠΟ οδίθῃ. 1116 ἰγ6089 Ὑ6ΓῸ ἰο 
ΌὈθ δ᾽οοὰ ἰο ΖΤΟῪ βίγοπρ ὉΥ Ββανυΐϊης μοῖρ ἔγοϊ 
δὴ οπ ἰβεὰα. Το ἔγυϊ! οὗὨ [86 ουγι ἢ γοῶῦ τὰ 8 
ἴο 0 δΒα]]ονοα ἰο Φεμονδ, δηὰ (8 ὉΥ ἃ ἰδ θ0- 
οταίίο οοπβϑογδίΐοη, {πὸ ἔγαϊ οὐ 1886 {0]] οὶηρ 
γϑδσ8 Βῃου]ὰ Ὀ6 8 οΘοῃδβοογαίοα ἴοοά, δπδϊοσουβ ἴοὸ 
(89 ἔοοὰ οὗἩ ἰδ β68ι ὑπαὶ νὰ 8 βἰαἰπ Ὀθέογο ἐπ 6 
ἄἀοονῦ οἵ ἔδο Ταῦθτηδοῖθ. Εἰγβδί, {π6 ἔγυ 8 οὐ (}}6 
γ6 68 676, 80 ἰο Βροᾶκ, μοαίμι θη; 68 {ΠΟΥ͂ 0 10 
8.8) ονγϑα πὶ 8. ῬΥΪΘΒΕΥ πΑΥ; δῃά ἰμ6 πῃ ἤπ8|}}Κ Ὀ0- 
σαῖμθ ἔγυϊίϑ ἰο ὍΘ οηὐογοά γ ἰδ9 ἱβοοοΓδο Υ͂.᾽᾽ 
Γαῦρο. [« 18 ποίΐοοδθ!ο δι ἐδ} 18 σοιητδηά, 111 
ΒΟῸ ΤΩΔΩΥ͂ ΟΥΒΟΥΒ, ἰδ ὙΠΟἾΪΥ͂ ῬΓΟΒΡΘΟΙΪΥΟ,---Ὑ 91 
γο 58:81}} οοὴϑ ἐπῖο ἴὃδΠ9 16πᾶ,---οπὸ οὗ (Π9 
οοπδίδη Ἐ  σοσυτγτίηρ οὐἱάθησοϑ ἰμαὺ (18 160 18]8- 
(ἰοῦ 8 δοίμδ!υ αἴνσοα ἀυτίης ὑμθ }Π{6 ἐπ 189 
Ἡ|ΙΑΘΙΏΘΒΒ. 

Ψοτβ. 26-28 ἔονθι ἃ βουόγηὶ ποῖα ΒΘ ΟὈβίοτῃ, 
Βοῖῃθ οὗ {Π6πὶ 8δ8βοοίϊδίϑἀ νἱτ Ἰα οι το 8 ΟΥ̓ δΒ8- 
Ῥοτϑιϊϊουβ τἰἴ685, ἀπά 8}} οὔ (ἐπὶ απ οσομιϊηρ (ἢ 9 
ΠΟΥ͂ ῬθΟρ]6 οὗἠἨὨ αοά. “Τὸ {μθ οοηδβοογδίϊοη οἵ 
(89 080 οἵ ἔγαϊς ἰ8 δΔαἀδα ἴογ σοπιρὶ οἰ 688 ΟΠ 69 
ΤΊΟΥΘ {μ6 σοηδθοογδιὶοι οὗὁὨ ἐδ 6 υ8ὸ οὗ δοδβὶν, δα ᾿ἰη- 
ἀοορά ΣῈ ἃ τοῦ βίγὶοὶ ὑγροὶ ἰο οὗ (6 80 
οὗἨ ἰδ ὈΪοοὰ: γδὺ 6881} ποῖ θαῖ 8ῺΥ τμἰπᾷ 
τ τΠ6 Ὀϊοοᾶ.᾽" 18δηχ6. “Τἢ686 ψΟΓαΒ γ6Γ6 
Ποῖ 8 τότ χοροί ἰΐοι οὗἨ [Π6 Δ αρδϊπβὶ οδιϊηρ 
Ὀ]οοάὰ (χνὶ!. 10), Ὀυϊ ὁ βἰσοηριοπίηρ οὗ [86 Ἰανν. 
Νοῖ ΟἿΪΥ ψογο μον ἰο ϑαΐ πὸ ὈΪοοά, Ὀυὺ πο 8688 
ἰο ψιῖοι δὴν Ὀϊοοὰ δἀδεγοα.᾽᾽ Καοὶϊ. Ῥαίτγίοϊ, 
αυοίϊης ἤτοπι Μαϊπιοη 68 δπὰ οἴ οῦθ, ΤΆ ΚΟΒ 10 
ΥΘΤΡΥ͂ ῬΡΓΟΌΔΌΪ]Ο ἐμαὶ (818 88 τού γθΏ 66 ἰ0 ἃ ἢφα 65 
οὐϑίοπι οὗ οδίϊηρ 8688} οὐδοῦ ἰμο Ὀὶοοά οὗἉ (}0 δΔη]- 
τηδὶ ἔγοσωη τ δίοα ἰὰ βαὰ ὈΘΘῊ ἰαῖκθ ἢ 88 8 Τὴ 088 
οὗἩ οοπιϊηυηΐου πὶ ἀσπιοηδ 80 το γὸ βυρροβοὰ 
(ο ἔδαβδὲ ἀροῦ ὑμὸ Ὀἱϊοοά ἰ(86ε1] 7. 8.660 ϑραεποου, ἐΐδ, 
1Π., ς.ὄ 16. ΜΟΙΌΒΟΣ 6841} γ9 τὸ ΘηῃοΒδηῖ- 
σαϑτῖ.---Τ ας 8 ἃ αἰ οσϑηϊ δα ἤτγοπι ἐμ δὶ ἔοτἱά- 
ἄδπ ἰπῃ γον. 31: ἴον ἰὰ ἰδ ρᾶτα}]91 Ῥγοδὶ Ὀἱ[ἰ0Π 8, 
θοαὶ. χυῖἱ. 9.12, (886 ἴνο δύο ἀϊδβιϊπροϊδμοα, 
012, ΡΥΪτΑΥΠΥ ἐο τολίδρεγ, (0 πιμίίετ, ΘΟΎΘΥΒ 8} 
κἰη δ οὗἉ τη ρὶσα)] ἔογταἾ8 8, 11 διἰθρίβ ἰο βθοῦγθ 
ἃ ἀοϑίγοα σϑβαϊὶ οὐ ον ἶβο [μδῃ ὈΥ͂ Παία ΓΑ] τ 6808 
οΥ ἐδθ ἱπνοοδίϊοη οὗἨ αἰνίπα αἰὰά. Το ΓΧΧ,, οὐκ 
οἰωνιεῖσθε δπὰ ὅ3'γγν. ἱπίογρτγοί ἰὰ οὗ δυβυῦυ ὈΥ͂ 
ἸΏ 6888 οὔ ὈϊγάΒ: Ὀαὶ ψ1}1]6 ἐπ ἕογια οὗ ἴμ6 ΗΠ6- 
ὈΤΘΟΤ ΒΘΘΙΙΒ (0 σδοηποοὶ (89 δοὺ ὈυἰπηδΥ τὶ τ 180 
ΒΟΡΡΘΩΪ, [8 Β6η580 ἱπ 080 18 οογίδὶ ΠΥ ΟΓΘ 5606" 
τ]. ΟοΏΡ. δα. χὶῖν, ὅ, 1. ΝοΙι Οὔδοενθ 
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εἰπιθα.---Ἶ δὴ», δοοοτάϊπρ ἰο βοῖὴθ δυιβοσίεῖθβ, 8 
ἄδπονι. τον ἴτοια 2» Ξξα οἷουωά, διιὰ {πὲ 86η80 Π68 

Ὅοσδη [0] οτνοὰ ὉΥ ἰδ6 Α. Υ͂.; δοοογτάϊΐηρς ἰὸ [δῦ- 
Λἱπἶο8) δαϊμοσίἶοβ, Βοσθυον, ἰὰ ἰ8 ἤγοια ἴ  3,--ὲλὲ 
ὅγε, πὰ πιοδηδ ἰοὸ Ὀδυν οι τὶ δὴ οΥ]] ογθ. ἴῃ 
οἰδηοΣ ο880 ἰΠ0 ζΘΏΘΓΔΙ Β0080 8 ἰΏ δοοοάδῃ ὁ 
αὶίἢ (ὴ9 ρτοοϑάϊῃς οἰδῦδο: ἰ0 ΣΟΙ Ὄροη οσουϊὲ 
διὶδ ἴῸΥ 6 δοοοιι ἰδ τηθπὶ οΥ͂ 086 ̓5 ΡΌΓΣΡΟΒΘΒ. 
βδῆρο: “170 ἰδ6 Ῥτομίἰκίο οὗ (Π6 π0 4] ] οννϑὰ 
ΒΟΏΒΙ.4Ι 0860 οὗ πδίυτο ἰ6 δά ἀοὰ {πὸ Ῥγοδὶ οἱ εἰ ἢ 
οὗ ἰμ)9 ἀοπιοπὶδοαὶ αἰἰδἰηἰογργοίδιΐου οὗ πδίυτο, 
οἴ δὰ ἰτηρίου ἀοδίγο ἰο ΘῃϊοΡ {Π6 δρίὶ τὶ που ἃ ὉΥ͂ 
Ὀγϑαϊκίηρς ἑβτοῦρκα ἴΠ9 ορροεκὶῃρ ᾿ἰτιΐία οὗ πδίυτο; 
δ0 τοδί ἱτο οΥ͂ δοοιεαγίης δη ΒΟΓΤΟΘΤΎΥ, 
ὙΓΠΟΥΘΌΥ, ἴῃ 41} ἰδ οἷν ἵογαιβ, δία γα] ὑἰη 55 Ῥ6ΓΘ 
Σαϊδυδοά, γον, 26.(ἁἨ. Ι͂πη πὸ δδὰθ δομηθοίΐ 0) δ6- 
Ἰοῆκε [Π9 αἰδᾶχυτνγίης οὗὁὨ (89 Ὠδίυ γα] ΔΡῬοδγδηοο 
οΥ̓͂ ὁ16᾽8 ΟΥ̓́Ώ ὈΘΙΒΟΏΔΙ] ἴοσῃμ, Θδροοΐδιν οὗὨ (δ 9 
Βοδὰ δηὰ {6 Ὀοαγὰ, γϑνρ. 22. Απὰ ἴῃ ἐμὲ ἰδ 
80 Οδνίδίιϊδα ποσὶ ἃ τοῦ μαῦο οδῦδο ἴο 866 ἰΐ- 
βο᾽ 7 τοβοοίοά, τὲ ἐμοῖς ἀππδία Γα] ἔογωδ οὗἨ ἜΥ̓ΟΤῪ 
κίἰηὰ : ογἱ πο] 68, ἰταΐῃα, εἰμ ἢ- 6616 δῆοοδ, οδὶᾳ- 
ἘΟΏΒ, δη4 δία ἰΠδι δγθ ο0]γ 148 ἰο ἐμὸ ζογρομϑδά. 
ΟἾἱγ ἐδοὸ ἴδν οὐ ουδίοπιθ τηυϑὲ ὃΘ ΣΟΙ ΘΙ ὈΘΓΘά : 
ἴμο ἰΔϑίθ9 οὗ ἰδ ποθ 8 (Π6 ἰδδῖθ οὗ {1} τηϑῃ.᾿" 
Ἰθοοάογοῖ (Θυ. 28), ζο]οτγοὰ ΟΥ̓ ΠΩΔΏΥ τοοάοΓηδ, 
Ὁπάονροίδηβ ἰἢ9 (ἷπ ρα πο γ9 Τογ Ὀἱ ἀάθη οὗ μοϑί θη 
ουδίομῃϑ σοηπθοοίοα οἰ ον τίς ἰἀοἰδί ΓΟ 088 668 
οΥ ἩΐΪΤΔῈ τουγπίηρ ἴον ἰδ6 ἀοδὰ. ον. 28. ΕἘῸσ 
18ο ἄἀοαά -- 75). Ὁ 8), χχί. 11; Νύχτα. νἱ. 
6; ον ΠΏ, Ῥουΐ. χὶν. 1; δο δζαΐῃ [80 βδοὸ ΌΣΠῚ 
88 ΠΕΙῸ ἰ8 υδ04} ἰῃ χχὶϊ. 4; Νυπι. τ. 2; ἰχ, 6, 7, 
10.᾽" Κοεὶϊ. Ιδηκο: “" Τπΐ8. Θρροβί ἴοι 0 πδίῃσο 
Ἧ85 ἱπογοδδοὰ ὈΥ͂ οσυἰιἱηκ πιδυῖκ ἰὼ ἱμοὶν 68} ἰπ 
ΣΟΙ ΘΙ ΌΓΔΏΟΟ οὕ (ἢ ἀθδά, 88 (δ 9 ὕ69}9:8 τηπδὲ 6 790 
Β60η ἄοῃο ἐῃ (6 ουϊίυα οὗ ἰδ ἀοαὰ διαιοηρ ἰδ9 
ἙἘσγριίΐδηθ. ὙΠ {πἴ8 ὈΘ]ο κ6 ἔπ σα ίης ἴῃ οὗ 
ἩΓΣΙΓ6 ἢ ΟΠ ΔΥΔοΟίΟΓΒ, ΘΥΟΣῪ Κἰηὰ οἵ ἰαἰιοοϊῃκ, οἵ 
Ῥτοΐδηϊης ἐμ δυτϊδη αἱρσυ!υ ἰπὰ ἰμδ0 Βυπιδη 
Τοτηι. ον. 28. Οὐ β᾽ταΐδὺ ποαί θη οαδίομιδ 8606 
Κοῖϊ, ν. 180 [ΤΊ βαβ. ὑ. 424]; Κποροὶ, Ρ. δ18.᾽" 
ΟομΡ. χχὶ. δ; θθαϊ. χὶν. Βυὶ ποιὶνὶπμοιδηάϊης 
{π αν, 86 ουδίοτα ΔΡΡΘΔΙΘ ἰο Β4Υ716 οοῃ(ϊῃπθὰ 8 
ζαπι Ὁ ΟὯΘ, 800 767. χτΐ. 6: χὶνἱἱ. 87. “ΑὮΥ 
ΥΟυδίαυυ ἀϊδδαχυγοιλοηί οὗ (86 ῬΟΥΒΟῚ Ὧὄ ἐμ ἰἴ- 
80] δῃ ουϊγαβο Ὁροὴ ἀοα᾽ 5 νουϊκιηδηβηΐρ, δηὰ 
ταὶς 761} ἴογλ (86 Βυ)θοὺ οὗ δ ἰανν.᾽ ΟἸδεῖς. 

γον. 29θ.0. “1ἸῺΘθ δοϊηπηοῃ Ὠδίυγαὶ ἀΐδβροσί(! οἢ 
Ὀοοοηθ8 ΘΒΡΘΟΐΔΙΙΥ͂ ὉΠηΔΙΌΣΔΙ ΒΘ ἢ ὑπὸ ἔδίθ Ὁ 
οὔ δ ζδινν αἷτὸβ ΔΎΔΥ ἷἰ8 ἀδυρθίοῦ, ΟΣ 8]10078 
ΒοΡ ἰο 30 ΔΎΔΥ, ἰο ὈδΟΟΙΘ ἃ ῬὮΏΟΓΟ. ΟὨΘ Γεθ] 
οὗ ἐπΐ8 18 (μδὶ (86 16 οὗ Ῥθ0}]9 ἰ(ϑ0 17 Ὀοχίηπ ἰο 
{41} ἰο Ὑἱϑοτθάοπὶ 8180 ἰῃ ἵἔμοὸ σοὶ χζίουθ 86:89. 
“ΤΏ γοϊϊχίουβ ἐπ ΟΥΑΙ ἑἰΥ 8 ΠΟΙ τηδϑδηΐ, 88 ἰὑ 
Ὑ788 Ἰοἰηοὰ πνὶϊ ἢ ΤΟΘΏΥ ἩΟΣΒΐρβ, Ναι. ΧΧΥ. 1,᾽᾽ 
εἰς. ἈποῦοῖΙ. 89 Βοαίμϑῃ τοὶ κί ουΒ βογυΐοϑ οὗ 
Ἰυδὲ οχὶδιθα διθοης ἔπ τηοδὶ ἀἰ θγοπί παι οηβ, (ἢ 9 
Βα] οἶδ, [ὉΓ Θχδρ]ο, ὰ 100 [πα ἴ8η8 οἵ ἴπο 
Ῥτοβοὴΐ ἀαγ." δηχο. οὶ! διυραϑδ ἰμδὶ (86 ΣΘ6- 
ἴογθῃοθ ἤθῦθ οὁδῆ ὍΘ ΟὈΪΥ ““ἰ0 δέΒ8}Υ Ἡδογθάοτχα, 

(89 ποσὰ ΤΙ Βοΐηρς υβθἃ ΟὨΪΥ ἴα ἐμὲ δομῃθο- 
ἰΐοη.᾽ Βαὶ δο0 Ἑξτοῖς. χυΐ. 27, 43, δ8, εἰς. Νο- 
γον 616868, ἰἢ9 οΘοῃμίοχὶ ᾿ΟΣΥΘ Γϑαυΐγοβ ἐμαὺ ἰδ9 
σΔΡΏΔΙ] δἷη. βου ἃ ὃὈθ πηάοτγϑίοοά, δὰ οοΥί δἰ ΠΥ 
ἐδδὲ ἰ5 ἐ89 ὈΓΪΠΙΔΡΥ͂ βίῃ ἰῃ. Νυι. χχΥ. 1. 

ὟΣ. 80. [δηξο: “7.6 βρὶ τὶς οὗ ΓΘΥΘΥΘΏΟΘ ΤῸΓ 
{86 ἱπειξίαἰΐοη οὗ ἔπ Θδυγοῖ 18 4180 8 οδυδοίθν- 
ἰδῶο οὗ σὰ ΒυπιδηῖΥ, δα (9 σΘοσεοδροηάϊΐης ἰτ- 

ῬΘΥΘΥΘΏΟΘ, ἃ οἰιανδοίονίδιΐο οὐὗὁἁ Ὀδυθδτίδι, ον 
ἱ{ζ [86 ὈΔΡΌΔΥΐδτα ὉΘ οσδαϑί οῃ 8}}} ἰῃ {80 ζαττηθο δ 
οὔ (πὸ δἷᾳιοῦ ουὐϊυγο. ΗΪΒΟΟΥΥ͂ μδ8 δΌΠΠἀΔΗΟΥ͂ 
ΒΟ πὶ (ἢ 6 Κορρίηρφ ΒΟΙΥ οὗ [πΠ6 κογ᾽8 ἀΑΥ͂ 
διὰ ΥΟΎΘΡΘΩΟ6 ἴον Ηΐδβ Ββῃσίυ δ ΓΥ ΣΌΠ8 ποιὰ ἱπ 
δὰ πὶ (86 δἰᾳοδίὶ παιίοπδὶ ἀδυοϊοριμδδῖ. 
ΤὈτουχδουὶ {18 "’ δοοΐδὶ δηὰ ἀοτηθαίὶο 116 ἰ8 Ρ6Ὁ- 
γαἀοὰ ὈΥ {80 ἤθαν οὗ ἀοὰ δηὰ οδμβεγδοίοσίκοὰ ὮὉΥ 
ομδδίθηοδα δηὰ Ῥγορυίοι υ.᾽"" [Χο]. ἴπ Ηἶΐδ σο- 
Ῥοδίοα οἸοδοδίης οὗ ἐδοὸ ἱδπιρὶο (πο. ἰἱ. 14-16:; 
Μείὶ, χχὶ. 12, 18) οὰὺν κογὰ 858 βόνῃ (Ππδὲ {89 161- 
ἰον ἀυίΐγ δἱ Ἰοδϑὶ 8 ὁπο οἵ ροσιηδηθηὶ ΟὈἸἰκαίΐοι. 
ον. 81. 1δηκ.6: “4180 (δ ῥδϑδῖγο βιυρογαιὶ- 

(ἰοα νυ ίο, ἱποίοδαὰ οὗ δοκίης οὐ 9 ουδῆ, 68ρ6- 
οἶδ} οὐ Ηἰΐ ἀ4γ8 οἵ Γοδὶ δῃὰ ἴῃ Ηΐδ ΒΟΙΥ ἢΪ866, 
85 ..8 οὗ (86 ΘΟ ἦΌΓΟΥΒ οὗ (Π6 ἀοδὰ δηὰ οἵ νσασζάβ, 
ΟΡ Οὗ ΔΩΥ͂ Ὁροῦ Υ ογδοῖα οὔ δὴν κίῃ, διὰ ᾿ἴπὰ8 
Ὀγοδῖ 5 ἐπρουχῆ ἰἢ9 Ἰἰτυί8 οὗ ὑμ6 οοπδεογδίϑαὰ ππ- 
ΤηΔηΪΥ, π ἰοι ἰθατοβ ἱ( ἰο αοὰ ἰο τυΐθ δηὰ ἰτυδὶ 8 
ἰη σοἀ." ΒοΙ τἴδδὲ ἢδνο δηλ ον αρὶτὶ δ. 
--Τὺο Ηοῦ. ἘΝ ἰδ πδοὰ Ὀοϊὰ ἴον ἰ89 αἰνϊπίης 
δρίγὶϊ, (ὴ6 ονοδοάϊΐης ἀοτηοῦ ἰἰβοϊΐ, 88 Βοσὸ δὰ 
ἷῃ χχ. 27: 1 ἥβη. χχυϊϊὶἱ. 7, 8, οίς.; δηὰ 6180 [Ὁ 
[π9 ῬΦΡΒΟΣ πῃ ἩΒοδὶ δυοι ἃ δρίγὶς γ88 βυρροβοά 
ἰο ἀνε }}, [ἴ88. χχὶχ. 4ὅ. 19 ΧΧ. Ὁ50Δ}}γ ΣΟ ΟΡ 
ἱς ΌΥ ἐγγαστρίμυθοι::. οεπίτίοσωϊεία, Β᾽Ώ60 Βιποης 
(9 διῃιοῖθηίθ γϑηι τὶ] οαυΐδη δ ἃ τη ρὶοδὶ δτίϑ γο τ 
ποηὺ ἰο ὯὍθ δΘϑβδοοϊδίοὰ ἰορεῖίβουῦ. ὍΝ ξασᾶ.-- 
ΨΥ -- τὸ ἐλό ἀνοιρέηρ οπε; βγπιπι. γνώστης ; ΑΗ. 

γνωριστής, ἰΒ ΔΙΑΥΒ Δεδοοίδιοἂ νῖϊ ΨΚ, βυὰ 
ΙΏΘΔῺΒ ὈΪΔΙΗΪΥ ΟΩΘ ὙῸ Ῥγαίθῃ δ 0 τ0Γ6 ἰδ δὲ 
τοῦδ] κπονϊοὰκο. Το οἰϊοῦ τη υδεὰ ὈΥ͂ 
ὈοΙῈ (660 οἶδΔ5568 οὗἨὨ ῬΟΓΒΟῚΒ γγΔ8 (ἢ. 6 ΘΟὨΒΌΪ ἢ Κ 
τὶ τ ἐπ θρ γὶ 8 οὗ ἐπ ἀορασίϑοἃ. Ἅ}116 {π|8 ἔῸΣ- 
πἰδα8 δὴ ἐποϊάἀθηίϊαὶ ἐθδι  Π ΟὨΥ͂ 4]}} δ᾽ ον (0 (86 
Β6] 67 οΥ̓͂ (86 1ογδοϊἑίοϑ ἰὼ 86 19 Ὀογοπᾶὰ [86 
ἔταυο, ἰΐ ἰβ βοϊ-οὐἱάθηί ἐμαὶ 8}} βυοῖ δἰἱθιηρὶθ 
ἴο δοουγο πον θρκο ποῖ αοα μα5 πού Ρυΐ ἷέ ἱπ 
(6 Ῥότον οὗ Ἰἰνίηρ δ (0 δοαυΐτο ΔῈ ἃ γοδὶϑδι- 
ΔΏΟΘ ἰο Ηΐδ τ], δηὰ ἃ οἰδαβηρ δχζαϊηϑὶ π 6 ὈΔΡ- 
τίογβ Ἠὸ Βδ8 ἱτπηροδοὰ. [ἴὲ ἰβ σοι δνκ Ὁ]9 ἐπαὲ 
Βυσὰὶ δἰἰοιρίθ βῃουϊὰ ἢδγθ Ὀδδη μεγδίδίοὰ ἴῃ 
ἱστοῦ 84}} δροδ δηὰ ἴῃ 4}1] Ἰδυὰβ. ἴῃ τόσ. 82 
(80 οαὐπαταὰ τοΔ ΚΒ οὗ γοδροοί (0 οἷά 8.6 89 00}- 
ποοἰϑὰ τὶ (80 ἔοδι οὔ ἀοὰ. 79 οοτητηοπδίϊοη 
οἴ (δΐδ Υἱγίαϑ ἰδ γοαθοηΐ ἰῃ ϑοσὶρίυγζο, δπὰ ἰδ 
Ῥγδοίΐοθ δρῬϑασεο αῦο ὈΘ6Ὼ ὉΔΙΎΘΓΒΔΙ διθοῃκ 81} 
δοοΐοθηΐ πδιΐοηΒ, 86 ἰὐ ἰδ δι.}} διδοὺς (8 Οτί θη 8]8. 

ον. 88, 84. δηκχο: ““Ηυπιδηϊ ἰονδτὰβ ἰπ 6 
ΒΙΣΔΏΚΟΥ, ὙΠῸ ἰδ ποῖ ἃ 7007, ψ0 ἰδ8 οοτγέδίἶΥ 
αἰῶ ἀν 0}} 88 ἃ ὑγίτδαίθ τοϑδῃ ἰὼ {πὸ ζαΐαγο ἐπ- 
Βονίίδηοο οὗἩὨ ἴδσδοὶ. Ηο γὰ5 ἐοὸ Ὁθ ἰγοδίϑα εχ-. 
ΔΟΙΪΝ 48 δὴ ἱῃμαυϊίδηὺ ἰἱπ δυτηδη ἰπίεγοοῦγδθ. 
ῬΒοτι 6Βδ1ῖ ᾿ἴονο Βὲτ δα τ γ860]:.--- ΠῚ (5 
(0 ΤΘΙΔΘΙΙΌΣΓΘΩΘΘ ἰδ 8ι}}} ργοδογσυεὰ ἱμαὶ (06 
᾿ϑγδοὶϊο δὰ Ὀθθὰ Βίγδηζοσθ ἰῃ {89 ᾿ἰδηὰ οἴ 
ἘσγΥρι.᾽ Το ΤΟΥΔῚ δ οὗὁἨ Υοῖ. 18 18 ἤῈστθ ὃδχ- 
ῬΓΘΒΒΙ͂Υ οχιοηἀθὰ ἰο Ἐδ6 δΊΣΘΙΚΘΙ, δηὰ ποί πὶ ἢ- 
διδηϊηρς [89 πϑδίϊομδὶ ΠΑΥΤΟΎΠΟ 88 ΠΟΟΘΒΒΔΣῪ 0 
ῬΓόδοτυο ἰ86 γὰρ χοϊϊ σίου ἰῃ [86 που], (86 ρ9- 
ὯΘΓΡΔΙ ὈτοΙ Βοσυ βορὰ οὗἉ τυδηκί πὰ ἰθ ΒΟΓΘΌΥ ἰδαρδὲ 
88 ἴδ 88 ἯΔ8 Ῥοβϑί ὉὈΪ0 υπὰθν ἰδ οἰτουτοδίδμουξ. 

ψοτβ. 8δ, 86. δηκο: “Ἰπἰορεῖγ, οΟΥτθεροπᾶ- 
πη ἰο 89 Βυιηδη:, 18 ΠΟῪ πιδὰθ θβρϑοΐδ!ὶΥ ὑσο- 
τοϊηοπὶ δηὰ δ δσΡ, 88 ἰζ ἱπ Ῥγορδοίίο ογοδὶ σμὶ ἴπ 
τοχαγὰ ἰο ἐδ οσουπρϑδίΐοη οὗἩ {μ0 [βγδοϊ θα ἴπ 
ἰγδάθ, διιὰ π|ίὶϊῃ σοΐίοζομοα ἰο 8}} ἤογπι οὗ θὰ- 
Βὶ 1688. 4 

“ἴῃ {μ16 ΣΟΙ͂ΤΤΟΣ οὗἁ ΒυτΩΔΏΪΥ ποῖ ΟὨΪΥ Φυἀδίπεω 
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ἸΩΔΥ 866 8017 τεβοοίοα, ποὶ ΟΠΪΥ τηθαΐοθγ8)] Δη8- 
ἐἰοΐδηα, Ὀσΐ α'8ο πιούίογῃ συ] το.᾽ 
Το Σρλαὴ ἴθ τηρῃιϊϊομοὰ 85 [86 δβίδπἀασζαὰ οἵ 

ἄγγ, δὰ (9 Ππι|π οὗ Ἰίαυϊά πιϑβϑϑασθ. ΡΓΊο- 
οἰ 86 ῚΥ ΒΟΥ τσοὶ ποῖ οουίαϊποα ἰδ ἴῃ ἀϊδραίθρ. 
ΤῈ Ηΐη νὰ {86 βἰχι ἢ ματὶ οἵὔἩ (89 Ερμβιδὲὴ; δηἐ 
(89 ]Ἰαίίοτ, δοοοτάϊης ἰὼ Φοβορῆυβ (Απέ. 1Π|. 9, 
84: ὙΠ. 2, δ 9), οοπἰαῖποά γΡΒΟΡ τρογῸ 8 
οἷ δηὰ 8 ΒδὶΓ κα]... Βαί (89 ΒΑΌΪ 8 πιαῖκο 
{80 σΔρδοϊΥ ΟΠἿΥ δϑουϊΐ Βα] ἐμ͵8, ΒΟ ΒΒ 18 Το τ 
ῬΤΟΌΔΌΙ6. Ηοπονοῦ (8 ΤῊΔῪ ὍΘ, ἰΐ 18 0108 ἰμαὶ 
ΘαΌΪΥ ἰὼ (89 αθαῖίγσβ οὗ ἐμ ἀδι}]γ 116 18 Β6ΓΘ 
Ἰηδἀθ (0 τοϑδὺ Ὁρὸπ ἐθ6 ξουπάδιΐοα οὗ ἀαί(Υ ἰο- 
πῶ Οοά. 

Ι͂Ὡ τον. 87 411 ἀυαϊΐ65 οβυτμιογαίοα ἴῃ (818 σμδΡ- 
(0᾽ δῖ ρ᾽δοοὰ ὑροὴ (86 βαῖὴθ βτοιυηά---ἰ6 ΟἿΪΥ 
ἔγουηά, 88 Θχρϑυίθ66 ἢΔ8 ΔΌΘΠαΔΏΙΥ͂ βθονη, 
δι δοϊθηιγ βίγοὺρ ἰ0 πὶ βίδα (86 ἰθιμρίδιϊο 8 
διὰ γνἱοϊβϑοιϊυἀθ8 οὗ 89 που]ὰ. 

ῬΟΟΤΒΙ͂ΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ, 

Ι. ΤῊ. Τουπάαιΐοι οὗ ἰδ Δ ὮΘΣΘ, 88 ΘΥΘΥΥ- 
ἩὮΟΤΟ, 8 ὑἰ06 ΠΟΙ 088 οὗ Θοἁ. Βοοδυδο Ἦσ ἴδ 
ΒΟΙΥ, ἱπογοΐίοσο (86 Ῥδορὶθ τἃᾶο πουϊὰ Ἰ᾿ἷνο ἴῃ 
σου πίοι πὶ Ηΐπι ταυδὲ Ὅ6 ΒΟΙΥ ἰοο. ΤὶΒ 
Ῥυϊποῖρὶθ 18 οὗ ποῖ δα] δρρ] οί οι ἰο 4}} {ἴπ|68, 
δηὰ [ο 8411] οσουρδίΐοηδ οὗὁὨ δυμηδῃ 1176. ᾿ 

1. [ὰ (86 δυδπιδλῃ ἀογοϊοραιοηΐ οὗἩ Βο] 688 ] 16] 
ΣΘΥΘΓΘΏΟΘ τηυδὺ ΔἸ ΤΆΥΒ ΟΟΘΌΡΥ ἰδ6 δτϑὶ ρ]866, δῃηὰ 
ποχὶ ἴο (δὶ σοΠπη68 ΥΓΘΎΘΓΘΠΟΘ [ὉΣ ἐδ ουἱϊνδτά ἴῃ- 
Βἐϊαεἶοπ οὐ ἀἰνίπηθ δρροϊπιχαθηΐ. ᾿ 

111. Το 16 }}Π[Πὴὼ οὗἨὨἁ οὐγ Ὑμοῖθ ἀπ γ ἰονγαγ 8 
οὖν ποΐχδον, πάν {Π0 οὰ αἰβροηδδίίΐοη 85 υἢ- 
ἂοΣ {πὸ ποῦν, σα] ηδίοβ δπὰ 8 σοι ΡΒ οπἀοά ἴῃ 
80 164:-»ν--- ον 58.811} ἴΙονθ ἴδ πο ΒΟΟΣ 88 
ἘγδοΙῦ. ὙῈ ἃ οἴθαΡ 658 ἐπα Βοϑῖηβ ἰο Ὀ6] 
ἰο {86 ἰοδοῃίης οὗ ἰδ αοϑροὶ, “ποῖ ΟΥ̓ 18 
Ἰδὰθ ἰο σοργομοηὰ ἴ8 0 δίΣΘ ΘΙ 88 "γ6}} 85 
ΟΠ 6᾽5 ΟὟ οοτηραίγϊ οἰ. 

ΙΥ. [π (6 ροηογαὶ ὀχ ογίδιίϊΐοη ἰο ΒΟ 688 ΔΙῸ 
ἱοοϊυάεοά 41} ἀεοὲα.}8 οὗ ἐμο ἀαὶϊγ 116. ἸΤβοτγο ἰδ 
ποίη 850 πδί χηϊβοαπί (Παὺ 009 ΤΏΔΥ 8110 Βἷπι- 
80] ἰὼ ὉΒΟΙΪΥ οοπάεοὶ ἴῃ τοϊαιΐοι ἴο 1; Ὀθοδυ 86 
6 που]Ἱὰ ἐπ ογ Ο Υ υἱοϊδίο {89 πη ἀδτιηοῃ δ] ῥγϊη- 

οἷρῖο οὗ δοπισηυπΐοη ψῖἢ αΟοα. ΤΠ ΐβ 15 ρατγίϊοα- 
ἸΔΡΪΥ δρρ θὰ ἰῃ ἰδ6 αν ἰο τηδίίοτβ οὗ Ὀυδβίῃ 988 
δηὰ ἰσδάο. 

Υ. ΑἹΙ διἱϑιηρίϑ ἰο δυεῖν δὶ τῆοτο ἰἤλη τηοτίαδὶ 
ΚΟ] ρο ὈΥ οΘοηδυ] δι οι 111 (6 δρ τὶ (8 οὗ 86 
ἀοδὰ δγὸ Ἔββρϑοΐδ}ὶν δηὰ ὁ ΡΒ αι 16. }}γ ογ Δ άθῃ. 

ἩΟΜΙΙΧΈΕΤΙΟΑῚΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Γαηφο: “789 Τουπάδίϊοη οΥ̓͂ ἰΠ 680 Ἰατν5 15. δῃ- 
πουῃοοα ἴῃ [ἢ τηοϑὲ δι ρἢδίϊο ἀδοϊαταϊΐοη οὗὨ 1} 6 
ΠδΩΘ οὗ Φεοβουδὴ δηὰ ΗΪ8 Ποϊΐ 658, δρδὶῃ δπὰ 
διδΐὶπ, 145 (Π6 ββδῃοίϊοῃ οὗ ἰπ6 σοῃπημβη8. 6 
Β..811 ὍὈῸ6 ΒΟΙ͂Υ, ἔος Ζ δ ΒΟΙΥ ---ἰ ἐ., γ9 Β8}4]}} 
ΚΘΟΡ ΥΟΌΡ ῬΟΓΒΟΠΑΙΥ͂ ῬΌΓΟ, ὉΓ γοῦν 76 ΠΟΥ Ε, 
Τοῦ οογοηυδηὶ (οα, (ὃ 6 ΔΌΒο)υὶ9 ῬΟΓΒΟΠΔΙ ΠΥ, ΓΘ. 
Ρο6Ϊ8 8ἃ}1 υποϊοδπῆθϑα, 8}} οσοηΐυβίουῃ ΠῈῺ [89 
ποῦ], αἰνὸν ἰὴ ἰδ 6 Βο848 οὗἩἉἍ Ῥαηιμοἶδίβ οὐ ἴῃ ἰδ 
Βοδνίβ δηἃ τη018}5 οὗἩ ἰδ βογσυδηίβ οὗ δίῃ, οὐ ἰὮ 
(86 γὶλθ8 οὗ {π6 ῥυίοδίβυ ΤῊ ῬΘΥΒΟΌ ΙΔ Υ 18 ἀΪ8- 
Ποῃογοᾶ ἩΓΕ ΘΥΘΤῪ δοί οἵ ἰἀο᾽δίγυ δπὰ ΘΥοσΥ 
ἰἀοϊαίσουβ ἩΟΥΒΪρ (860 [88. χϊν. 9584ᾳ4.; Αοσίβ 
ΧΥ.). ΤθθΡο (ΟἹ ον [86 οὐ Π 68 οὗ ΒΟΙΥ 18 Δ} 18» 
εἰνίηκς [οβ να ]β, ΒΟΥ μασυοδὲ ἔθδιϊναἷβ δηὰ νἱηῖ- 
δῇε8, ΒΟΥ πᾶγ8 οὗ δουρὶ δπὰ δοιίΐο, ΒΟΪΥ͂ 
οοαἶδ8, εἰσ. Οὐ Δ} ον ἴθαίΓοΒ οὗ (ἢ 6 60}- 
ΒΟΟΡΔίΪ0η οὗ 16 ὉΥ ἃ υ8Δη6 οοπάποῦὶ ΓΘ τηϑαἀθ 
Ῥτοιωηϊπουῖ; δπὰ ὑσὶ (8600 ἃτ0 ὅηο δῃὰ ἰδουχδί- 
ἔα] Γϑαίαγοβ." ; 

Ἐδολ Ῥσχοσορὺ οὗ ἰἷ8 ομαρίου ἢ85 ἃ Ὠουὶ οἷς 4] 
ΥαΪὰ6 δὸ Οἷθαγ ἐμαὶ Ὡ0 διῃρ᾽ Βοδιΐου οὗ [86 ἰοχὲ 
180 1 Γ 15 ὨΘΟΟΒΘΑΤΥ. ΗοΙΐπ6885 ἰ8 τηδάθ ἰοὸ σοῃδὶβὲ 
ποῖ ΠΠΟΓΟΙΥ ἰὼ ἰδ δγνοϊαΐηρς οὗ βίη δῃὰ ἴῃ ἰἢθ 
ΤᾺ] δ᾽ αδηὶ οὗἨ οογίδ! πα Ῥτοβογι Ὀθα ἀυίῖοβ, Ὀαὶ ἴῃ 8 
ξοθοσαὶ ΘΟΌΓΒΟ οὗ ᾿ἰἴο Ῥγοιρίοα ΌΥ ροπυΐηο Ἰονα. 
Το ναηΐβ οὗ [86 ῬΟΟΣΥ 8.6 ἰοὸ ὍΘ Τοραγαοα, ἐδ9 
ΔΚ ηα ἀοἴοῃ 6688 Δ. ἰο Ὀ6 ΓοΒροοίο(, υβίϊσα 
ἷθ ἰο Ό6 υ νᾶΥρθα ὈΥ Οἰ( ΠΟΥ ῬΟΥΒΟΙ ΑΙ ΒΥΓΩΡΔ ὮΝ 68 
ΟΥ ἰηδιιθποο, ἰδ16- Ὀοαυτίης δυοίϊά θὰ, 411 τη ρὶςδὶ 
ατὶβ δηὰ οβοτίϑ ἰο αἰἰδῖα ζογϊ θη Κπον]θᾶκθ 
ΔΥῸ ἰο Ὀ6 ΒΒ πηρά, δηὰ, ἴῃ ἃ ποτὰ, τϑη 8 (0 60Ὲ- 
ἀυοὺ δἰ 86] ἱῃ 4}} {μΐχ8 88 ὁ 6 Ἧῖο 18 1 σοσὰ- 
τησηΐου τὶ ἢ αοα, πὰ ἰδογοίοσα βοοῖκδ 0 ΒΩΥ͂Θ 
Ηΐ8 νὶ]} εαγτὶθα ουὧἱ ἰῃ 81} (89 Ἰοιρσίἢ δὰ Ὀσοδά 
οὗ ἷβ ον ἀδὲγ 119. 

ΕΟΠΕΒΤ͵ΤῊΗ ΞΕΟΤΊΙΟΝ. 

Ῥυπὶδῃτηθεϊ ἔοσ Ὁ: ΒΟ] 688. 

“Χιρῤίηρ Ηἶοῖν ἐλε Ηἶοῖν Ορηργεραζέονε ὅν Ομεέρρ οὗ 7γγεβαγαδίε 7γαμεργ ετίο».᾽᾽ ---Ἴ ΑΝ ΟΝ. 

ΟΗΑΡΊΤΕΒ ΧΧ, 1--927. 

1.2 Απά ἴΠ6 ΓΒ} βρδῖκο υπίο Μοβοβ, βαγίηρ, Αραΐη, μου 88} βαῪ ἴο {86 ΟὨ ΤΟ 
οὗ [βγδο],  Βοβοϑυύδσ δδ δὲ οὗἩ (86 οὨ]]άγοη οὗὁἨ βγϑ6], οὐ οὗ (86 βίγδηροσβ ἰμδ΄ βο]ουγη 
ἴῃ [5τβε], ὑπδῦ γίνει ἀπῷ οὗ πὶ βεδ ππίο Μο]θοὶ ; ΒΘ 8}18}} Βυχοὶῦ Ῥυΐ ἰο ἀθβίῃ: 

8 [186 ΡΘΟΡ]6 οὗ [μ6 απ β884}] βίομϑ ἴτη τῦ ἢ βίομοθΌ ΑΠΑ 1 Μ}}] βού ΤΥ 806 ἀραϊηβὲ 
(μδὺ τη, δπα {1}} ουὐ Βῖπι οδ΄ ἴτοτὰ δηλοηρ δὶΒ ΡῬθΟρΪο; Ὀϑοβϑυβο 6 δαί σίγθη οὗ 

4 8 βεβεα υῃίο Μο]θοῖ, ἰο ἀ68Η]6 ΤΥ Βαποίυδυγ, δηα [0 ὈΓΟΪΆΠΘ ΤΩΥ ΒΟΙΥ πϑθ. Απά 
1 186 ΡΘΟΡ]6 οὗ (διὸ Ἰδῃὰ ἀο ΔΠΥ σψᾶγβ δ ἀο' {πο ὶγ ΟΥ68 ἔγοτῃ [89 ζωδῃ, τ μθῃ 6 ρίγοία 

ΤΈΧΤΟΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 ον. 4. Οἱ ἔμιο ἀδαρβοεῖ [α Ὁ} }1 διά 22 }»", 500 Τοχὲ, Νοῦο 10 οῃ, {γ. 18. 
25 
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ὅ οὗ ἢΐβ ϑθοᾶ υπίο Μο]θοῖ, δηά 1Κ1}1 ἷπι ποῦ : [86 1 πὶ}} βοῖ ΤΥ ἴδοθ δραϊηβί ἐπδΐ τηβῃ, 
δηἋἀ ἀραϊπμϑί ἢ18 ἔΔΤΆΪΥ, δπα Μ11} οὐ και οἶδ, δηά 411 ὑμαί ργῸ ἃ Ὑδβοτίῃρ δἴοσ ᾿ἴπι, 

6 ἴο οοπηπῖῦ Ἡπογθάοπι ψι( ΜΟΙ ΘΟ, ἔγοτι δμμοηρ' {μοὶ ρθορὶθ. Απαὰ (δ βοὰ] {πὶ 
ἰἈτηοἢ δον βυοἢ 88 Πα Υθ ἈΠ] 18 τ Βρὶ γι [8, δηα δου τ]ζαγαβ, ἕο ρῸ ἃ ἡ βοσίηρ δοῦ 
ἴΒ6πι,1 ψ1}} ἐσθ βεΐ Ταῦ ἔδοθ δραίηϑί (μδὺ 5ου]," δῃὰ ν}}} ουΐξ Ηἷπι οδ΄ ἔγοτα διηοηρ 

Ἴ 8 ρϑορὶβ. βδῃσοι υγ γουγβοϊγοβ ὑἐμβογοίοσο, ἃπὰ Ὅ6 γ8 ΒΟΙΥ: 0. 1 απὸ {80 [ῸΒ0 
8 γοῦν Ἡμοὶ Απὰ γο Κϑδρ ΠΙΥ͂ βιδίαϊοβ, δηὰ ἀο ἴμθῃι: 1 απὶ [89 [0 Ὲ} πο 

ΒΔΠΟΙΠΥ͂ γουῦ. 
9 τό ΘΥΘΙΥ Ο6 ὑπδὺ σΌΓΒΟΙΝ δὲ8 ΤΆ ΓΙῸΣ ΟΥ̓ [18 τη οί ἢ 6 Ὁ 8881} Ὀ6 Βυγοῖγ ραΐ ἰο ἀφβίῃ : 

δ6 πίῃ ουτγβοα 18 ΖΔ ΓΠΟΣ ΟΥ̓ Ἀ18 τοῦ. ; μἷ8 Ὀ]οοάδ δλαϊ δὲ ρου τα. 
10 Αμα [δ6 πιδὴ μαῦ οοσωτα ὑεῖ δά] ουν τι αἀποίδιονῦ τϑη πὶ, ουεπ ὧδ {δαὶ 

σοπηπλ οὶ ἢ 8 ΠΟΥ τὶ 1ν18 ποῖ θΟΥ 8 π δ," (96 Δα] ΓΟ δηὰ (6 Δ] ΘΓ ΘΒ 88}4]} 
1} ΒΓΕ ΪΎ Ὀ6 Ρυΐ ἰο ἀοαίῃ. Απά {δ τυδη ἐμαί 11ϑ ἢ} πὰ} μἷ8 ΤΑ 6 γ᾽ Β ψὶ δ Βα ὑποο- 

ψοτγρα 18 ΔΓ Β6 ΓΒ ΠΑ ΚΘ ἢ 688: Ὀοΐὰ οὗὨ [ῃδὴλ 8[}4}} ΒΌΓΟΙΥ δ6 ρὰαΐ ἰο ἄδβδιῃ ; {μοὶγ 
12 Ὀ]οοαδ δλαϊί δδ6 ἄροι ἔμβεὰ. Απά ἰ δ ταδῃ 16 ψ 1} 18 ἀδυρθοῦ ἴῃ αν, Ὀοΐἢ οὗ 

ἴΠθηλ κἢ8]} ΒΌΓΟΙΥ "6 ρυΐ ἰο ἄθδί ; (μ6 Υ ανὸ γουραῦ σοηζυβίοη ; ἐμ ὶγ Ὀ]οοαδ δλαϊ 
18 δὲ ὑροῦ ὑμοπ. [8 τηδη 4180 116 ὙΠ ΤαΔῊ ΚΙ Πα, 88 μ6 ἰδ ἢ πὴ ἃ ποδη, Ὀοΐὰ 

ΟΥ̓ [Ποῖ δυθ δοτητα 64 8ῃ ΔοΠΪ δίϊοα : ἘΠ 6 Υ 888] ΒΌΣΟΙΥ ὈῸ ρυΐ ἴο ἀφδίῃ ; ἐδοὶνγ 
14 Ὀ]οοά «λα δὲ ἀρου ἰβεβ. Απά 1 ἃ πιδὴ ἴβκο ἃ σι] 6 δηὰ ΒΟΥ τιοίμογ, 1 ὧς σ]οῖς- 

Θάμπο88 : {ῃ 6 Υ 888}} θ6 θαγηΐ τὶ} ἔτ, θοῦ ΒΘ δπὰ {86 ; ἐδαῦ ἔμθγο 06 πο πὶοκοά- 
15 Ἴθβ8 διμοηρ γου. Απά ἰ ἃ τηδη 116 τ ἃ Ὀοδϑί, ἢ6 8881] ΒΌΓΟΙΥ 6 ρυΐ ἴο ἀφδῖῃ: 
10 δη4 γ 8}}8}} Β]αΥ (μ6 Ὀοαβϑί. Απὰ ἰῇ ἃ ποπίδῃ Δρργοόδοῖ υμἴο ΘΗΥ͂ Ὀαϑβί, δπα 116 

ἄονη ἱδογοίο, μου βῃδ] ΚΙ] [86 ποιδῃ, δηᾶ {86 Ὀϑαβί : (ΠΟῪ 588}8}} βυγοὶγ 6 μυῖ 
17 ἴο ἀδδίῃ : ἐμοὶν Ὀ]οοάδ δλαϊί δὲ ἁροὴ ἰβθβ. Αμὰ ἰἢ ἃ πιϑῃ 88}8}} δ ῖκθ ἢ15 βίβίδνς, δ 18 

[αι μον Β ἀδιρ ον, ΟΥ Β1Β ταί βου 8 ἀδυρηοῦ, δηα 866 ΒΟΥ ΠΑ ΚΟ 688, Δηα 886 866 [8 
Δ ΚΘΏ688 ; 1 ὦ ἃ Ὑ]οΚοά ἐπίηρ; δῃα ὑθοΥ 88}4}} Ὀ6 ουλ οΥΥ ἴῃ [86 βίῃ οὗὨ {δεῖν 
ΡΘΟρΙθ: 6 δίῃ υποονογοα 18 βἰϑύθυ᾽ Β Παιτθ 688; μϑῖ 8884} Ὀθᾶγ 98 ἰπηὶ- 

18 αυϊΐγ. Απηά 1 ἃ τηϑῃ 8}8]] 116 ψ ἢ ἃ ποιηδῃ μανὶηρ Β6Γ 810 ΚΏ659, απ 8Π4}} ἈΠΘΟΥΟΓ 
ΒΕΙ ὨΒΚΘΔΏ688 ; ἢθ Βαὶἢ ἀϊβοογογοα [ὑποουθγθα"]) Π6Ρ ἔοαηΐδίη, ἀπ βὴ6 μαι υοο- 
νογοα (86 Ἰουΐδίὶ πη οὗὨ μοΣ Ὀ]οοά : δηὰ Ροίὰ οὗ ἰβθῆχ 8}}8}} 6 ουὐ ΟΥ̓ ἴγοτα διμοὴς 

19 ποῖγ ρϑορὶϑ. Απά δοιὰ βμδ]} ποὺ ὑποουοσ (6 πδιζθάμθθβ οὗὨ {ΠΥ τηοίμογ᾽ Β βιβίθυ, 
ΟΡ οἶ τὰν ΤΑΙ ΠΟΓ Β βἰϑίαυ : ὉΓ ἢ6 ὑποογογοίῃ 8 ὩΘΔΡ Κίῃ : [ΠΟΥ 88Ἀ}} Ὀθαγ {πΠ6ὶὉ 

20 Ἰηΐψυϊΐγ. ΑΠπά 18 ταῖῃ 5}}8}} 110 πὶ} ἢΪ8 ἀηοἰ6᾽Β τ|ὶδ, 6 80} ἀπμοογογοα δἷ8 υἢ- 
21 ο]16᾽5 ΠΑ Κοάῃ 688: (ΠΟΥ͂ 884}} ὈθΔΓ {86} δῖ ; ὑΠ6Ὺ 88}8}} ἀϊθ ο8}114]6858β. Απα 18 τηϑδῃ 

8.8} ἰδ κὸ ἢἷ8 Ὀσούδ τ᾿ β τι, ᾿ξ 8 δὴ ὑποϊθβῃ (δ ρ: 6 δαί υὑποονογοα ἷ8 Ὁτο- 
ὑπο γ᾿ 8. ΠΔΙςΘάΠ688: (ΠΟΥ 88}} θ6 οΠ}11 4688. 

22 Ὑὁ 888]] ἐβογοίοτθ Κϑορ 8}} ΤΥ βίδίιϊθϑ, δῃα 411 ΠΥ Ἰπαρταοπίβ, δὰ ἀἄο ἰμϑ: 
29 {μδὺ {89 ἰαπά, π δῖ Ὁ 1 Ὀτίηρ γοῦ ἰο ἄνγ6}} {μοσγοῖη, βρὰθ γοι ποὺ ουὐ. Απάὰ γε 

888}} ποῖ να] ἷς ἴῃ [86 τυ απηθῦϑ [ἰδία 65] οὗἨ [86 πδίϊοη,"Ὁ ψΔΙΟΒ 1 οδϑὺ ουὖὐ ὈΘΙΌΓΘ 
24 γοι: [0Γ {Π6Υ Θοπληα θα 411} {680 (Βίηρθ, δῃὰ ἱμογοΐογο 1 δρῃογγοὰ βοῶ. Βυ} 1 

ἧχι Βα απΐο γου, Ὗὁ 888}} ἱπῃοσιύ ὑἐμοὶν Ἰδηά, δηα 1 ν1}} ΕἸτῸ 10 ααΐο ἰὰς ἴο Ρο9- 
8685 ἰΐ, ἃ Ἰδηα ἐμαὶ ονοίμ τὶ τὰκ ἀπα ΒΟΏΟΥ : [ απὶ ἴἢ9 [.0ΕΡ γουγ ν ὙΠ ΒΙΘΣ 

25 ΒαΥΘ βαραγαίοα γοὺ ἔγομπι οὐδ ρββορὶθ. Υϑ 884}} ἐπογϑίογο ρυΐ αἰ δθγθποθ Ὀδίνγθθη 
οἰθδη θοαϑίβ δηᾶ ὑποίοθδη, δηα Ὀούνγθθη ὑποΐθϑη ἴ0.}]8 δηὰ οἴθϑη: δπά Υξ 88.8}} ποῖ 
ΤΩΆΪΚΘ ὙΌΣ Β00}15 ΔθΟΙ ΣΏ 8016 ὈΥ͂ Ὀοδϑί, οὐ ὉΥ͂ ἴο], οὐ ὉΥ͂ ΒΗΥ͂ Ἰιδηηογ οἱ Πνίηρ [οπιΐ 
᾿ἰνὶηρ "1 ὑδίηρ [Βδὺ ογθοροίῃ οὰ 89 ρστοιυπά, πο 1 μανθ βοραγαίθα ἕγοτι γοὰ 88 

[το ἰδδὶ μβονγούϑι, ἐδϑ Βαδ;. τοῦδ ἼΠΝ. 
ὃ ψογ. 1. ΤΏΘ Β6τη.. ὁ ΜΗΒ δυά ΟΧΧ. τοβᾶ: ἴσο αἱ, τὰθ πὴ γοῦν Θοᾶ, διὰ ΒΟΙ͂.. 
ἦγεν. 0. ᾿ 3: οον ἰα οταϊτιοὰ ἰῃ ἵψο Μ58., ἐβοὸ υυΧΧ, διὰ γυίς. 

δ σοτα. Ὁ, 11,12, 16. Οπ ἐδο γἴπταῖ ἤὥογτα ἤν λογά, οοταρ. θη. ἐν. 10: Ἐχ. χχῇ, 1. ᾿ 
8 γὲς. 10. ΤΈτοο οἵ Κϑοπίοοι 8 ΜΒΆ. οτοίὶ ἐμο ἥτει οἰμαδο οἵ [18 γογθθ. ἘΟΘΘΏΤΩ 116 οοπαίάοτα πὶ 86 τοροί οα 

ΤὨγοῖτοο ἃ ἀϊδεϊμοϊίοσι δὺς ἐμ9 βαχο οἵ υτωρμιδδίδ, τωδκίης 1) ἴῃ [Π:9 δοοοῃὰ οἰδυθθ- προ διίοα, 80 [δαὶ (Πότθ ἐφ 8 Ῥγυμι οι, 

Ὥτοϊ οἵ Δ] ΘΟ ΓῪ ἴῃ βϑηθγαῖ, ἰἤθη προο ἢ. Δ} οὗὨ δα! ΥῪ πὶ ἢ ἐμοὸ το οὗ ἃ τοϊαἰϊγο ἘῸγ 1]8 ϑδοῦδο οἵ ἴ8:9 νγοτὰ δ σοΐοσε 
Ὧἢ0 οι, χα. Τ: 2 βηεπα, χὶὶ!. 3. 8. Αὐξυσιίηο (φω. 13 ἐπ Ηερί.) ἰΑἸκθ9 ἔ.6 δαπιῦ υἱόν. 

Τοῦ, 1Ἱ, ΤΟ ΧΧ, βὅγτ. μὰ Ὑ α]ς. ματο 186 ματα. 
8 Ὑογ, 18, Τπὸ δδιίὴθ νογὰ βποι!ὰ γϑοϑῖγϑ [9 βαῖῶϑ τγδηδίδιίοα ἰω Ὀοϊΐι οἰαῦδοα. 
Φ γον, 23, διαλμίαι. 860 Τοχὲ Νοῖο 8 οῃ χυῆ!. 8, 
Ἶ0Ὸ Ψψογ. 23. ΤῊ ὅδπι. σοϑΐβ Ὁ ΔΓ, δηά 8 οὔθ Μϑ. [0] οὐγοὰ ὉΥ 4}} (δ αποίοης γογαίοηδ, δ ϑοθῖθ ἰο Ὀ6 τοι τοῦ ὉΥ [δ 

Δ ἢ δε ΤΌ, ΤμοτοῚ κοῦ δα το ὀκφεσα ἴδυ ποσὶ ἀρὰν Τα τὰν σιν φοὰ [01 δοωας σαϑειοᾶ, κα Εν τοοτεοσο ὦ πβοιιν ον, 25. ΤΏΘΓΟ 6 ποις ἰο οχργοδο 186 πογὰ δὲ ΠῚ ἐ 14 υοῖξεε 88 τοϊοσϑϑοϑ 
ἴο (89 ἀρδὰ "σάλου οἵ ἐ680 δειΐπλαὶδ, ν 

8 ει. 6. 595833. Τουν Μ88. κοὰ Οπκ. τοδὰ Σ 3, πϑίοδ ἢ Ἀοσεὶ ὑζοίεστα οὔ δοοοῦστξ οὗ ἔμο Ὁονίης Ἰ Σ. Τὸν 
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26 υποΐθραθ. Απά γο 80.811] ΡῈ ΒΟΙΥ υαπίο τὰθ: ὋΣ 1 [29 ΤΟῈΡ απ ΒΟΙΥ, δπᾶ Βδᾶτθ 
21 βογογεά γοῖι ἔγοτῃ οὐδδῦ ρθορὶθ, ἰδδὺ γο βου] θ6 ταῖπθ. Α τῦϑδῃ 8180 Οὐ σογηδῃ 

(μὲ μαιἢ ἃ ἔδυ Πᾶν βρί τὶς, οὐ ἐμαύ 18 ἃ τῖζαγά, 884}} βσεὶ Υ Ὀ6 Ραυΐ ὑο ἀθδίδ : ὑΠΘΥ 
Β8.41] βίοῃϑ ἕδοιι ΜΙ βύοηοϑ : ἐμοὶν Ὀ]οοα δλαΐῥ δδ ρου ὑδμθια. 

ἘΧΈΘΠΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

Ὧδο πδοῖο οὔ Τδῦ6᾽ 8 ΟΟπιπιθηΐδυΥ οὐ ἐδΐ8 
Θδδρίον ἰδ Ποσο χίνϑη. 

“Ουτζ βροοίΐοη ΌΓ 8 ἃ οοτηρϊοἰΐοι οὗ {π6 ῥτο- 
ΜΙ Ι τ οὴ5 σ]ιΐσ πανγθ ργοοο δὰ ἴῃ οἷ. χΥ͂ϊϊΐ., 
116 δὺ 5.1}} ἔασι μον Ἰοΐῃβ (86 Ρυπίϑῃμηθπί οἴ 
ἀδαιῃ ἰο δούθγαὶ οὔ ὑπ ΥΘΓῪ βίῃ ὑἰθ6γ6 πηδηἰϊοηοά, 
Τοὶ ε1ι18 58. σοΥ ΔΙ ΠΥ ΠΟ ΤΏ γ6 δβρροπάϊΐχ, Ὀαΐ ῥτο- 
οοϑὰβ ἴγοπι δὴ θα(ΓΟ]Υ ΠΟῪ μοϊΐπί οἵὗὨ τἱϑ. 
ΤΒογο ἰδθ9 Τυπάδτιαοηίαὶ ἰὰθα τγᾶϑ: [9 δοχυδὶ 
Σοϊαιοπδ, ρϑγιϊου τῖγ, (9 ἰμϑοογαίο 8664, πιϑὲ 
Ὀ6 Κορὶ ΒΟΙΪΥ ; 6γ9 (89 Γιπἀδπιοηίαὶ ἰά68 ἴδ: (86 
ΒΟΙΥ ἰδπὰ τηυϑὲὶ Ὀ6 Κορὶ ΒοΙγ, ἱΐ τοδί ποὺ ὃ ουὐ- 
Ταροὰ οὗ βἰϊγτοὰ ὑρ (ὁ χεολοίϊοα δηὰ σχοϑυοὶὶ 
{πγου ἢ δὴ δΔοοαιἑ πδιΐοη τ οἷ τὶ κι ἀοίθτηχΐ 9 
ἦν ἴ΄ο βρὰ9 ουὐ ἰμὸ [βγϑο)ὶίεδ δἷδο (48 ἃ Ῥϑύβοῃ 
ΒΡυ95 ουί( δοιιοίἰης πδυβοουδ ἔγοπι 8 πιοα ), 
γὸγ. 22. ΟἿ. χυὶϑέὶ, 28 μβαάὰ ΔἸγοδαῦ οχργοββοὰ 
{819 ἰπβουραί, Ὀὰὶ ἔγοαι 86 γμοϊαὶ οὗ Υἱοῦ ἐμαὶ 
μΠ6 ἰαπὰ πουϊὰ δ ἐπ ΡοΌγ ἀοβοογαίθα. [ὲΐ 18 
8130 ἤθγῸ οαἰθαυὶγ Ὀγουχδὺ οὐὖοὐ ἰδμαὺ (9 Ἰδπὰ 
ψουϊὰ ὈῸ ἰδίκθῃ ΑΙἸΤΑΥ ἔγοτῃ ἰ89 Οδηβδεηηὶϊΐοβ οἢ 
δοσουηὶ οὗ (ποὶν δορδβίϑδης δοοϊαϊηδιϊ δ, δηὰ 
εἶνοι ἰο ἐμ Ῥοορίο οὗ [ϑγδοὶ; Ὀυΐ δαὶ {9 11|κθ 
Ῥυηβηοοὺ δῃουϊὰ Ὀθ[411 ἐμ 6 πὶ α180, ἱ ὑπο Υ ἀϊά 
ποὶ Κορ ὑπ Ἰαπὰ οἴοδῃ ὈΥ͂ ὀχθουΐξίηρ {[Π 9 ῬΘΏΔΙΥ͂ 
οἴ ἀθαίιι ἀροη (86 οἴἶδηι ἄθσβ.0 [πὸ σομσορίΐοῃ 
οΥ̓ (μὸ βἰοϊκοηοᾶ Ἰδπὰ δηὰἃ {π6 σουοϊ θὰ παίῃγϑ 
1165 οὐ θη) ἰ.}9 ἰά68 οὗ ἐμ 6 Ῥϑορὶθ οοῃϑδυϊηθᾶὰ 
Ὁ υππδίυγα) β'ῃβ." [Α Βίαριον Υἱοῦ οὗ {δπ6 
χοϊαιΐοπ οὗὨ (δἷ8 ἰο 6.8. χΥΪϊἱ. δηὰ χὶχ. 8 αίνϑῃ 
ΌΥ ΟἸαγκ: “1718 οΥγἴπχαδ Ὑπὶοθ δτθ σοῃάἀοηχηθὰ 
ἦπ ἰὑο80 ΟὨΔΡΙΘΥΤΒ ΟἹ ΡυγοΪΎ δρί τ .8] ρτοαηΐᾶ, 
ἘΠ|9 δοϑοΐϊαϊο τοδὶ Ὀϊ(οα οὗὨ ομοναῖ, μδΥθ ἢ6γθ 
Βρδοΐα] ρυῃἰπβιπθηβ δἰ] οἰἑοα ἰο ἐμ 6πὶ 88 οἴἴϑῃοοθ 
δεαϊπδὶ [86 ψ6}} θοΐης οὗὨ (86 πεαίϊοῃ. [ὦ οἷ. 
Χὶχ. ὑπ 979 8 Ὧο τηθῃϊΐοη δἱ 8]} οὔ Ῥυηϊβειπιθηί 
Θχοορί ἴῃ {δ 9 δίηρὶθ οδδο οὗ ἐμ Ὀεϊγοί θὰ 5] 79 
(τοτβ. 20-22); ἱπ οἷν. χυϊὶὶ, (ΠΟΣῸ 18 πὸ βρϑοΐβο 
Ῥυπ ἰϑηιθηί αἰϊδομοαὰ ἰο 6808 οἴδϑῃσθ, Ὀὰὺ ΟὨΪΥ͂ 
{89 ΚΘΏΘΓΙΔ] δίαἰθηγοηῖ (Υ6 8. 28-80) οὔ ἐδ Ρϑῃδ}Ὺ 
ἐο 411 ἀροπ (6 ὑγδαῆργοδϑοῦ οὗ δηγ οὗ ἰδ δβἰδ- 
ἰπἰ95 δΔηὰ ὑροῦ ἰδ Ἰαηὰ 88 86 ψιοἷθ. ΕῸΥ (ἢ 
ῬΌΓΣΡΟΒΘ οἵ οἶγ!Ϊϊ χκονοτηπεδηί, ἱμβογοίοσθ, (ἢ: 6 ΡΓΘ- 
δοῃὶ ΘὨΔΡίοΥῦ ἰβ 8 πΠΟΟΘΒΒΑΥΥ͂ ΒΌΡΡΙΘηλθῃί.---, α.] 

“ ΑἸγθδαὰγ (τολοη 7γγὥλεγ) ἢδ8 116 ἄθογϑο οὗ (9 
ἀϑδί ἢ ῬΡοπαὶ ν Ὀδοπα Ὀτουρηὶ ἔογνγαγὰ [0Υ βἷῃβ 
ἐμδί ποσθ οοτατα ἰοὰ, ΠΠ2 Ἃ3 (Νυπι. χν. 80). 

τ Ό 

ΒΥ ὑμἷ8 γ᾽ οϑῆ ΟἿΪΥ υπάογϑιδηὰ δἰ ὈΟΤ ΟΥ 
διγοβδηΐ βἷῃδ; ὑἐβμβογϑίοσο ποὶ ΟΥ̓́ΟΥΣΥ͂ Θομδοίουθ 
δἷη, 88 ὁρροβϑᾶ ἰο {μι ὑποοπδβοΐουβ, Ὀυϊ ΘΥΘΣΥ͂ 
βίη το τγῶβ τηδἰ αἰδἰηθὰ ἱπ ορροϑβίἰΐου ἰο ἰδ9 
ἐποοοταῖίο αν βἀϊοι'οη. Κ᾽ ρὶθ δίηβ ταὶραὺ ΑἸ Τα γ8 
Ῥύοτο ἰὁὸ Ὀ6 δοβ ; Ὀυΐῤ 89 δοοιμτηαιΐοηβ Ὦ6ΓΘ 
τοθηἰοαϑὰ ὙΟΓΘ, ἴον (86 τηοδί ρματί, ἀθιὰΥ δἰ ἢ8, 
(8 ο89 ταοδὶ θοδειίηρς {86 Ομ ὕϑηι, 88 ὉΪ ΒΡ Βοιαΐης 
6 Ὡδ)0 οἵ «Ζ6δογαῖι, οὗ, χχὶν. 11, δῃᾷ ἀθβο- 
ογαϊϊηκ ἰδ 6 Βοῦθδιη, Νυμ. χυ. 82. 

ΦΒυὶ δἷδοὸ γὸ αν ἴογοὸ ἀϊδονγοιΐ ρσταᾶοθθ οὗ 
Ὠἰδτηδηΐ τὶ (ἢ (6 ἀϊ δετθηΐ χταὰθβ οὗ οἴἶοποοθ. 

ἢἣθ τβί οἶδδβ οὗ δἷῃΒ ἷἰβ ἀϑυἑ 8}, γοσϑ. 1-7:; (80 
ϑοοοῃὰ οἶδ ὈΣχυΐΔ], ΟΥ̓́Θ Ὀ6δδί]γ, τοσα. 10.16; 

86 ἰδῖτα, οΥἨὨ (89 ΘΑΡΏΔΙ πδίυγθ, ὈΠΤΓΌΪΥ, ὙοΣ8. 
11.21. 

ΕΪταὶ ΟἸΔ88. 
“1, ΤῊο βδουΐδοθ ἰο Μοΐοοβ. [Ιΐἐ 8 ἰο ὃ6 

υπἀοτνβίοοά ἐμαὶ (ἢ 6 Βίγδη ρον νὰ3 ἱποϊαἀοα τι} 
{86 Ιϑτγδϑὶθ ὑθᾶοτ (15 Ρτγοδὶ Ὀἰ(ΐοι ; ἴον ἢ, ἴῃ 

οῃ6Γ8)], ἢ0 δϑογίβοο ἰο ἔαϊ8βθ ροὰβ ὑγογὸ δι] ουσοὰ 
ἴῃ ἰ89 Ἰδηὰ, 8ο οουίδί ἿΥ ποὺ (6 ββοσίῆοθ τὸ Μο- 
Ἰοοῦ. ΤῊο ον, Ββονονον, τοῦ ὰ ὈΘΟΟΠῚΘ ΤΔΟΥΘ 
τί οκοὰ Ὁ διθι δὰ οδογίηρ ἰβδη ἃ Βοαίμβοη. [ἰ 
9 αἶδο ἤθγϑ ρἱαΐπ ἐπδὺ τ μδὲ 18 ϑροίδῃ οὗὨ 8 ἐμ9 
αἰτίη ὺρ οἵ οἰ άτοι ἰο ἀθαι8." [7110 Ἔσχρτϑϑ- 
δῖοηϑ υϑοὰ ἢογο, ΤΟ ΓΒ. 2, 8, 4, Δτοὸ δ δΔυτονϊαἰοὰ 

ἴοττα οὗ ἰμαὶ ἰὰ χυΐὶ. 21. [0 πιαῦ Ὀ6 ἀουδίοὰ 
σοί Βοῦ (86 τοῖον ἰο δ] γθα δὶ αἱ], οὐ ᾿ξ βο, (ὁ 
Ραϊίης ἴμθαὶ ἰο ἀθαιΒ. 860 Τοχίυδ) Νοῖθ διὰ 
Οοπιαι. οα χΥΪὶΐ. 21.---Ε, 6.] 
“1 τοραγὰ ἰο (8ἷ8, ἱξ δουηἀβ {1 ἃ ὀβδῦᾷο ἰὸ 

δχοουίο ἱταπιοαίο ἠυάρτηοηὶ οὐ {μ6 δροῖ: [89 
ῬΘορὶ]θ οὗ ἴθ Ἰαῃᾶἃ 5881} αἴοῃθ Ἀΐπι ὑἱ ἢ 
Βιίουθα, ῬγΟΡΟΥΪγ, ὈυΣΥ δἷτα ὑπᾶον ἰὨγΟῦΤα 

δίομοβ.᾽" [Ὀουδίϊε88 ἴθ 8 Ὀγίμα ἰἶνθ βίϑδίθ οὗ 
βοοί οί Υ 811 ρυρ᾽βπιθηῦ γγ}838 ΒοΙ ΘΔ ΒΟΓΤΩΠΙΔΥΎ, 
διὰ εἰιῖ8 ρατιϊοα]αν ρα αἰϑατηθαηὶ δ οὐΐοῃ ῥτουοϑὰ 

ἴον ἴῃ ἰδ9 ἰατν, τοῦ. 27; χχὶν. 14: Νυπι. χν. δῦ, 

86; Ῥεαΐ. χἰϊ!, 10; χΥυὶϊ. δ; χχΐὶ. 21; χχὶϊ. 21, 

24, εἰς. Βυΐ, πογοτί μ61088, δ ᾿γῶ8 ΟὨΪΥ͂ ἴο ὉΘ 
οὐπιϊηϊδέογοὰ οὐ δυδιεϊοηὶ ονὐϊάθησο, δπὰ ὙἱᾺ 

ἄυσο οντωβ οἵ ἴων, Ὀοαὶ. χυὶϊ. 6; χίχ. 16, εἰσ. ---- 

Ε. 4.1---Ἴὰ ἐμὲ8. σ880 ἴμ0 δυρηρίης ἰ8β 04’ 8 

ῬΟΥΒΟΏΔΙ δϑαϊν: Φοιονδα δβοίϑ Ηΐθ ἴδσθ δρδιηβὶ 

Ηἶτπα ἰο δουβαπιθ δἷπι ουαἱ οὗ Φομονδ᾿ 8 Ῥϑορῖίθ; 

ἴον Ηἶβ βίη ἰ8 6 (γοο- οϊὰ οπθ: 9 μδ8 ρίγϑῃ μὶ8 

βοϑι ἰο Μοϊβθοῖ, δαὰ ἱβοσοΐῃ 888 Ἰαά ροὰ Εἰπιδο  ; 

ἢ9 δα8 ἀεοδὶοὰ {π6 δδηοίυατυ οὐ  οπονδῆ, ἐμαὶ 18, 

ἐὴ9 Ἰαπὰ δΒαϊϊονοὰ Ὁ Ηἰδ δβαποίυδυυ; δῃὰ [9 
μα8 φγοίδποα Ψε βου 8 ΒΟΥ πδπιθ, δηὰ ἀεβο- 

οταιϑά ἰδ τοϊϊχίου οὔ Ηἷ8. ὕδῖθ. ἀπά οὐϑῃ 

17 89 ρϑορῖθ βιουϊὰ 1οὲ δἷπι ρὺ ππρυπίβιιοᾶ 

ἀῃὰ ἰμο9 ᾿ἰαβὲ οδδβο, Φοδουδλὰ Ηἰϊπιβοὶϊύ πὶ ρυτ- 

8δὰ0 Ηἰπὶ δπὰ δὐϑὴ διὶ8 σϑοθ Ὑἱΐ} Ηΐ8 ῥυάᾳ- 

διοαί, απ} Ηθ μι88 οχἰοτυπιϊηδίϑά 811 πιο δ΄'Ὸὸ 

διϑοοϊαιοὰ ἴπ δἷ8 κυὶϊ!ϊϊ. 80 5Ρο ΡΥ σαΐϊο8 [89 

ΔΟβοϊαίθ Ῥδγβοηδὶγ δεδίηδί 41}} Ὀθβαυΐϊοαν 

ἐμαὶ ορροβοά ρεγβοῃδιγ. ΤῈ ἡλυάριιοαί ἷἰ8 ἴῃ 

ἰΐ8 9488 88 ἱπιιαδηθηΐ ᾽ῃ ἰδ 6 ΘΌΪΙΕΥ 88 8 σουδα- 

τοΐϊηρ ὅτο. Οὔθ τοὶ ρὺ 8180 ΒΌΡΡΟΒΘ (δὶ “186 

ἔαοο οὗ σοιονδῃ,᾽" ἰῃ 8 σοπδίγμοίίο ρτϑσπαπϑ, ἈΘΥΘ 

εἰκοϊδοὰ 869 Απρεὶ οὔ Ηΐ8 Ῥγοβθῃοθ, δηὰ ἰδὺθ 

οχργοθβεὰ 186 ἰδβουρμὲ ἰμαὶ {86 βρι τι οὔ {μθ 

γουθαϊοιὶ σοὶ ρου πουϊὰ οχίοτταϊμδίθ (μ6 δθοωϊ- 

ποίΐοπβ ταθοϊοπθὰ ἰοροίμον τὶ τμ (οἷν ΔΌΓΒΟΓΒ. 

ΤΏΘΣΥΘ ΤΟΣ ὑνοὸ βτιδάὰθθ, ΒΟΜΝΟΥ͂ΘΡ, ἴῃ σοι οἱ 

ἴα (δΐβ φαΐ]: ἰπ [809 ἄἅτβέ ρτδάθ, ἰΐ 18 δὴ δΡοδ- 

ἰδ 87 ἰ0 [8686 τηθῃ (88 6. 4. ἰῃ (ἢ 6888 οἵ Βοϑίβθῃ 

ἩΪγ65); ἱπ ἰθ9 δοοοπὰ Ἀτϑάθ, (βτοῦρΒ {π18 

ἰο Μοϊθοῖ, εν. δ. --ἰὲ ἰδ ποι! οο8 16. {{πδὶ 

ὙἘ}16 ἐπα φυομι δἰιΐοα οὗ 86 δὶπ ἴῃ ΥΟΣΒ. 1-ὅ 

οχιθηάὰβ ἰο ἐδ δι γβΏρος οὐ [ἢ 9 ατουπὰ (αὶ δασὶι 

δ᾽οιαϊηδίϊου 188 ποὺ ἰο 6 ἰοϊογαίοα δἱ δ}} ἴῃ 

{86 οοὐβεοταιοα ᾿Ἰδηὰ ; γε "ς απ ἐῳ ο, 9 

ΘΏΔΙΑΥ ἰο οομαρ ἰοἱίν ἴῃ [86 βῖπ ΟΥ̓ ΘΟ ΘΟ ΔΙΤΊΘη 

ἷ ἀρν ἡξὰ ΟὨΪ ἴο 0 ΡῬΘΟρΪθ οὗ ἴδ9 Ἰαπιᾶ 

(τος. 4)---ἰ δὶ ἷϑ, ἰο παιίγο ἨΘΌΣΕΥΒ (οοΡ. ἷγ. 
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27), διὰ δ]8ο ἰο ἐβθτ δ] οὔ (γον: 2) 8 δοτατοϊ 6 
ἐμο ἐχϑουίίοι οὗ 9 Ῥεμ δ] ίν.---Ε, 6.] 

“2, Αἰ8ο 80 δοιὰ} δαὶ ᾿πσοΥΒ αοΣ δ ἢ 
85 ἢανΟ δι Πἔἶαν αρίτίτδ (ποοτοϊθδη 0978) Δ 
αἴτιος υυἱκατᾶδ (ὩΧΧ. ἐγγαστριμνθοίξεεν πη τ!]ο- 
4υΐδί8, ἐπαοιδοί --ε διἰηρίηρ τοδρὶο οἰ δτῖιβ, ὈΟΓῈ 
οὶ οχοζοίϊο8}}}7 εχ δυδιϊνο) ἴο ξο ἃ τ βοσίῃρ 
αἴτιος τῇ 1 --- ἡ 6., (ὁ θηρδβρβθ ἰῇ ΔΡΟΒίδϑΥ 
ἴτοαχυ 92 οιονδθ ἰο αἀδῆῖς ἴοστωϑ οὗ Φὼδυροσϑιὶ- 
ἐΐοιι,,---ἰΒογοῖοτ9 ἰηβέ ἰμοβθὸ 8130 Ψοβουδἢ 
ὙΪ11 δοὶ Ηἰς ἴωοο. [{ μοὶρβ ἔβα ποι δίην ἱ{ ἐμ ὸ 
τοιηδίη πηραηἰβμ θα οὗὨ τοθπ ; {πΠ0Υ [4}} Ὀθίοτϑ {86 
ἸΔΟΥΘ Βοδυοὶπς δοηΐθη00 ὉὈΡΟῸΠ Ῥγοδυπιρίθου 
ἩΪοθάημο9885. Φφοθουδ ῬῬυγϑῦθβ (μοπὶ ΘΥΘῺ ἰο 
ἐμοῖς οχίοσιηϊμδιίΐου, ΤῸΣ ὉΠΟΥ͂ ΔΥΘ ποὶ ἴο οογσγυρὶ 
Ηΐδ ρϑορὶϑ ἴον Ηΐπι. 

“«1ῃ γχορσαγὰ ἰο 680 δἷη5 ἰξ 8 βαϊἁ, οὐ ἐπ6 
οἶμον βαπά: Βαῃοῖν γούτσβοϊνϑα ᾿πϑζοϑίοσο, 
διηᾶἃ Ὀ6 Υγ9 ΠΟΙ͂Υ : Σαΐδθ γουγβεῖνοθ ἰο ἰδ9 αἷς- 
εἶτ οὗἩ ἰμοοογδίϊο ῬΘΥβοΊ ΔΙ τἴθ68, [0 γοῦν αοά 18 
ἷπ 7εδότωῖ, (9 δῳοβϑοϊυϊθ, ρυῦθ ῬΘΥΒΟΏΔΙΝΙΥ. 
ὝΕΣ9 ἘΠ ΟΥ̓ Οὔθοττο [89 ΟΥ̓ ΔΠ668 οὗ ἰμἰ8 ΗΟ 
Βοΐηρ, ἐμ 0 τηυδὲ υπάοτβίαπα ἰδὲ ἐξ ἰδ Ηδ νὶο 
ὧδ ἰσαϊαίης (πθτὰ ἰο Ὧθ ἃ ΒΟΙΥ Ρ6ΟΡΪΘο. 

Βοοοπᾶ ΟἸαδα. 

ΦΕΊΒΘΤ Ο(Α88.--Νοχί (80 ἰοχὶ Βρθδβ οὐ (ἢ 9 
Ὀπηδίυταὶ δὰ ρτοβίσαιο ο}1]4 τΒδλὶ οατδοῖδ Βἰ6 
ΤΑΣ οσ πὶ τοῖμοσ. Ηρ 888}} Ὀ6 ΒΌΓΟΙΥ 
ραὶ ἴο ἄοαϊβ. Απά πορονὶς ΘΟΙΏΠΠΘΏΟΟΒ ἐδ6 
ΠΟῪ οἶα58. Βα βῖποθ (6 ὀχργοδβίου Ὀθκη5 τὶ} 
ἴοσ (3), 10 αἶνοβ ἴο ἐμθ οἷδιβο δἱ {8:9 βδῖὴθ ἐϊπ1θ 

8 ΒΥΠΙὈΟΪϊ6 Ομδτδοίονρ ἰπ Του θ06 (0 80 ΥΌΤΙΔΟΥ 
οἾ488 : Ῥτοίβηϊηκ [86 Ὥδῖηο οὗ οΒουδ ἰδ ᾿1κο {1 18᾽ 
βίη οὗ ουτγϑίης δίῃ ο γ᾽ ΟΥ Ἰιοίμοτ, δίῃο6 Ηθ, 88 ([9 
ΗοΪγ Ομθ, οτϑαίθα ἴον Ηἱπιβοὶϊύ Η]ϊ8 ΠΟΙΥ Ρ60Ρ]9ὁ. 
Βυὶ ἴον ἐδ βοσοηἃ οἷδϑβ {86 δχρυϑβϑίοῃ 18 6}8- 
Σϑοιοτί βίο, 6 Ὀ]οοᾶ 6881} ὍὈὁ ροῦ Εἷπὶ, οτ 
ὍΡΟΣ ΤΠΘ ΠΣ, τοτβ. 9, 11, 12, 18, 716, [κ ἰβ ἴο 9 

οὐδοσυοὰ μδὶ τον. 14 Ὀτίηρσδ ουὐ δῷ ἴπογθαϑο ἴῃ 
Σορασὰ ἰοὸ (μἷ8 ἕοστα οὗ ρυπὶβῃπιθηῖ; ὉὈυϊΐ γογ. 15 
δογίδἰ ΟἿ {8115 ΟΣ 006 ΟδίοΟΥὙ7 ἩΪ( γον. 16. 
ΤῊο οτγὠϊπαποο οὗὨ ρμυπίϑταοοηί, οαπδὶἰσίηρ ἰδ 
καὶϊε οἵ ἐμ9 υππδίαγαὶ συγβοῦ ἱνἢ} ὑπαὶ οὗἩ (89 
οὐ άϊης οὗ Ὀϊοοά, Ὀτίη45 ὍΡοΟπ δἷαι 89 Ρϑῃδὶ) 
τοϊσϊ υϊίοη οὗ ἰΒ6 Ἰαϊϊον. ον. 9. 

ΦΒΘΈΕΟΟΝΡ ΑΝ ΤῊΙΒΡ ΟΑ588.--- ΤῈ ΟΥἾΤῚΘ 
οἴ Δ] ΟΤΥ τῖϊι ἃ ποῖ Ὀοτ᾽ 8 νἱΐθ, δηὰ (Π0 ΟΥἶ τι θ 
οὔ ἱποϑδὺ ψὶθι ἃ ἔδί μοσ᾽ 8 ἩΪΐο (8 δύϑρ-ταοί Β67) 80 
οαυδ)ἰκοὰ ππὰθν [Π 9 δθηΐθποθ οὗ Ὀ]οοά- 1688 
Ἡὶοῦ ἱπουγτοα ἀοδίῃ, δα 8186 70. ὈοΓῺ τ8ὴ δηὰ 

᾿ ΜΟΙΩΔΏ ΔΙ κ6. τ. 10, 11. 
“4 ἘΌΌΒΤΗ ΟΑ3Ε.---ὸ δδπι6 ΔΡΡΙΐΪθ8 ἰο ἱποοϑὶ 

πὰὶϊἢ ἃ ἀδυρμίον-᾽"-ἰαν,, 5 (αϊχίη ς, οΘοπέπ βίου, 

ἀοδ]οταθοϊ). [7ογ. 12.] 
“ΕἸἾΨΤΗ ΟΑΒΕ.--- ΗΠ ϑἀογαδίυ, ἸΔΟΤΘΟΥ͂ΟΣ, 8 ἀοπῖᾳ- 

Βδίϑὰ 88 δὴ δοιϊπδίϊοΏ, 88 ΘΟ ΓΑΥΥῪ ἴἰ0 ὨΔίΌΤΟ, 
8 τουο  ἱης οτἶταθ; δηὰ 89 ρυδίδῃαρηί οὗ ἀθδί ἢ 
δ Ὠ6ΥΘ ΘΧΡΥΟΒΒΙΥ τηδλὰθ Ῥτοιιίπθηί. ΤΙΐδ βίῃ ἰδ 

οδ]]οἀ ΓΞ (ἀδοταϊβαιίοι, βοστου). [Υοσ. 18. 
“«ΒΊΧΤΗ ἋΟΔ858.-- 89 ἀου 9 ἰποοδὲ 18 σηδὰθ 

σαοβὶ ῬΑΤΟΙΟΟ ΘΕ Ῥγοτΐμοηι ὙΠΟ ἃ δὴ 168 
ὉΟΓἢ τὶ ἃ ποίου δὰ δον ἀδυρμίοσ. ΤῈΘΥ 
Ὅ6ΣΟ ἴο ὈῸ Ὀυγπηὶ τὶ 680 οἰ ον (τὶ Βουὶ ἀουδί, 
ἐπ οἷν Ὀοάϊο5 δὐὔΐοσ 8 δὰ Ὀθθη βίοῃϑα). 1818 
βἷῃ ἷα οδ]οὰ ΣΤΩΣ (ἃ τοδηυοθὰ οὗ ποτὰ οὗ ἀδοὰ 
οὗ δμδῖοθ. 786 Ιὰν Ὀείημχδ οαἱ ῥγοχαΐ η ἾὮγ ἐμαὶ 

δΟἢ πΠΟΓΔΪ ΘΏΟΤ τ 68 ΒΒ ουὰ ποὶ οχὶδέ πὶ ἴϑτδε]), 
186 Βϑῖηθ ῬΘΗΔΙΑΥ 88, ΓΠΟΓΘΟΥ͂ΘΥ, ἱπιροδοὰ ὑρος 
80 ἀδυχμίον οὗ ὁ ὑγίοδί σὰο Ὀθοϑῖθθ ἃ ἬΠΟΤΘ, 
Ὀοσδῦδο 88} 0 δὰ ρμυὶ ΒΟΡ ἔδίβοῦ ἰ0 βῆδιης, χχὶ. 9. 
80 Αοἴιδῃ νδϑὲ ἢσεί δίοηδαὰ ἴῃ {8:6 Ὑδ᾽]6γ οὔ Ασδογ, 
(88 Ὀυγηοδά, δβίῃοο 6 δὰ Ὀτουρῆὶ 6 ουγβο, 8 
οογτυρίϊης σοΙΡ]Ἰοὐἐγ ἴῃ χα] ρου ἴδγδοὶ, 7οβὰ. 
γἱϊ. Βυϊΐ 7οδίαϊι ϑοὲ Ὀυγηΐης δρδίηϑι Ὀαγηΐηρ, (ἢ 6 
ἰδϑοογαίΐο Ὀυγηΐης διιδίηϑὶ πὸ Ὀυγηΐπς ἰο Μο- 
Ἰοοῦ, σδδη 86 Ὀυτπεὰ (ἰὴ 9 ὈΟΠ68 οὗἨ ἴῃ 6 ῥγτίεβίδ 
ρου ἐμοῖς δἰίδτθ, δηἀ {μου ΟΥ̓͂ ρυτδεὰ Ζυάδῃ 
δὰ σογυδδίοαι (2 ΟὨν. χχχίν. δ; δσορ. 2 Κίηρε 
χχὶϊὶ. 10). ὙΠῚ (δὲ ΔΡῬΘΑΓΒ (8:0 ΘΙΑΌΤΥΟ οὔ (6 
ἀομδῆηδ, 88 ἰ( ΘΟΙ98 οὔϊ ἰπ Βυπιῦο ὁ ἴογπι ἰη ἰδ 6 
ΟἹὰ Ἰοοδιδιοεί, ἴπ6. Ιχυὶ. 24. Το Οοξθηδδ ἰ9 
ἐπα ἃ τορτοδβοηίαίΐου οὐ ἰμ6 ὅτο οὔ Μοῖδοδ, δηὰ 
ΟΥ̓́ΟΣ ἰΐ δἷϑ0 (9 ὅτο οἵ Ἰυάριχοηὶ ἢ 88 δὶ Ἰδϑδὶ δοιγθ. 
εονρ. 14. ΤῈο Οἱά Τοδίιδιβοηῖ ὅγὸ δ δΙ Υ 'Ὅὰ8 
ΟὨΪΥ δυο] 16], δηὰ ἱητοϊγθα πὸ ἀπηδίαυτα] ἰοσ- 
ἰᾳΓ6, ἰΚ (86 πιοάΐ Υ8] ταϊτηΐ οΥΥ οὗ {Π9 ἤδπι65 οὔ 
611. [ἢ ἐμῖδθ 0859, (9 οἴὔἴδθηάον τα ἤγαὶ μυΐ ἰο 
ἀοϑίδ: δηὰ ἐδὸ Βδιηθ 15 ἐσιι9 οὗ ἰδο ΟἹ]ὰ Τ᾽ εδίδιηθοης 
διδηρίηκ. 

ΦΠἸΝΥΚΝΤΗ ΑΝ ΕἸΘΟΗΤΗ ΟΑΒΕ8.---ορΡὺ- 
Ἰδιΐοῃ τὶ 8 Ὀθδϑί, δἰ ὉΥ 8 ΙΔ} ΟΥ ἃ ἩΟΘ8Ώ. 
ΙΝ (89 ὈΘΑΔΙΪΥ Βατοδη Ὀοίηρ, [86 Ὀθ648ι ἰἰδο] 
Ἧ88 8180 ἰ0 δ ἀοδίτογοά. ΕῸΣ ΟΧΔΙΏΡΙο6δΘ, 660 
Καοῦοθϊὶ, Ρ. 607. [{9τ8. 1δ, 16.] 

ῬΕΙτᾶ ΟἹ δα. 

“ ΕἼΒΒῚ ΟΑ88. --ΟΟΡυϊοαϊΐ οη ῖΐ 86 δ] -ἱδίον."" 
[Τ|νῖ8 δ'ϑο, 88 ἰπ χυϊ!!. 9, ὨΘΟΘδα ΔΎ  ΟΟΥ̓́ΘΤΕΒ ἰδ 9 
6886 οὗ δ [1}}] δἰβίδν, 0 υ 886 νγῶ8 Ὀο 89 ἀδυρῃ- 
(6 οὔ (09 δῖ. Ὁ δὰ {0 ἀδυ κίον οἴ [ἢ 6 τοί μ6 Ὁ. 
--Ε.6.] “Ὑ{8ΘΥ 5841} Ὀ6 οαἱ οΥἔἨ ἴπ ἴδο 
ες μ οὗ ᾿[ΒΠΟΙΣ ΡΘΟΡΙΟ.--- Τὴ 5 (Β6Υ ΒΒου]ὰ ἴον 
8 ὙΔΙΓΩΪΙβ Βρθοίδο}6.᾽᾽ ΗρΓΘ (6 οΥθ ὧβ ἀθ- 

βου δϑὰ δὲ ἼΟΠΙ δυὰ [}) ἀΐδϑρτδοθ διὰ τοϊϑά οὶ, 
{ὕεν.11.} ᾿ 
“ΒΕΟΟΝ ΟἼΑ8Ε.---ΕΗΕο ἰπδὶ Δ νὶ(Ὦ 8 πιδηϑίτα- 

οὐδ νοτηδῃ, ἮῈΟ ἰῺ δυο σιθὸ Ὡποονθϑετοᾶ ἴδ6 
ἐουπῖαΐη οὗ μΒοσ Ὀϊοοᾶ---δο ἴἰο Βροδ]κ----οχροβοὰ 
δον Ἰἰἴδ-δρτίης. 6 ῬΘΏΔΙΥ οὗ ἀραὶ ἰδ ἴος 
Ὁοΐ". 10 δοηίθῃσο βουηὰβ ὙΠ 8 ΤΠΟΤΘ βΘΏ (19 
οχργροβϑϑίου : ἀδδιγυοσίΐου ουἱ οὗ ἐπ τυϊἀϑὲ οὗ ἐδο 
Ῥοορὶ6.᾽᾽ [{ὕ7οενυ.ὄ 18. Τὴο ρμυηϊβιηθηὶ ὮΟΤΘ ΣΟΙδΓ8 
ἴο ἐδο δοὶ κηονίηκὶγ οοτητϊ 64 ; 1 ΣΥ͂. 24 (86 
᾿ἰφ ῬοηΔΙΥ 15 σίνθῃ ΤῸΓΡ [Π0 58116 δοῖ τι ἰπίθη- 
ΕΟ Δ ΔΙΪΥ σοπιπι ἐἰθὰ..--Ε, 6. 

“ΤῊΙΒΡ ΟἿΑΒΕ.---[πἰογοοῦγΒ9 τ ΠὮῸΝ δὴ δυθξ οἢ 
οἱ ΠΡ 16 ΓΔ 86 γ᾽ 8 ΟΥ (86 τηοίεγ᾽ Β ο'ἰαάθ. ΤΟΥ͂ 
8.411 Ὀθασ τδοὶσ ἑπίαυἱῖγ.---Τσδ δου παᾶβ [80 
ΒΘοηΐθησ66 ἰηἀοδηϊ(6)γΥ, ἰῃ ἰσϑηβιΐοη ἰο ἐδ0 ζ0)10 γ7- 
ἴηρ. [ὕ εν. 19.] 
“ἘΌΘΒΤΗ ΟΑ8Ὲ.---Π ὁὴ9 ἰΔ΄κοΒ ἰμ9 ἩΪΐΐο οὗ Ἐΐ8 

Ὀτοίδος, ἰὺ 15 ΓΙ) (16 ἱπάυσοα ἐμ συγδο οὗ ἰδ 
τ 

ἢγϑὲ ἀθρτθο); ΤὴΘ ΘΔ ἰδ ὁ}}}} 1 658η 688, δηὰ 
ἷθ ἐδ δπίϊν ον ὁ ἀϊνίηθ αἀἰδροηδβαιίου (Ὑεν. 21). 
Ηοτο, 88 μδ8 Ὀθθῃ βαϊά, ἰμ6 ρυοδὶ Ὀϊι οι σδῃ, ἰὰ 
80 0486 Οὗ (86 [μονΐταὶθ τηϑυτῖδρο (θουΐ. Σχν. ὅ- 
10), Ὀθοοηθ ἃ οοιϑηᾶ--Διὴ οὐἹάθηοε οὗ [9 
πἰσοὶν οὗ ἰπ9 ἴδν.᾽᾿ (0 (89 πιοδιυΐῃρ οὗ 0 Ρε- 
ὨΔΙῪ οὗὨ δ. 1} ]988}688 800 8 ὈΓΘΙ Π ΏΔΓΥ Ὠοῖθ 
ἰο οἷ. χυὶϊἱ. [ἐ που]ὰ Ὀ6 Θῃ(ἰΓΘῚΥ ουἱ οὗὨ Δ ΔΊΟΥ 
πὶιὰ (9 Ὠ᾽νίηθ ἀοα]ρ8 τὶ ἢ τῆ (0 ΒΌΡΡΟΒΘ ἃ 
Ῥοσροίαδὶ δρϑοΐδὶ ἱπίογροδίιου ἐβγουχὰ ἃ]} (89 
8.685 οὗ [9.8 6}᾽8 Είἰβίοτγ ἰῃ ΘΥΘΡῪ 0886 οὗ Υἱο]εἰΐου 
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οὔ ἐπῖ8 ἴατο, δὰ ἐπ τ 18 ποι ἴπρς ἴῃ 8 6 ΘΔ οί ον 
οΥ̓͂ (1ιο ἑου ὈϊΪἀ ἀφ χοϊδίϊοη ἰο ἰπάπιοο 681} [6 58}.688 
ὉΠΟΥ {Π 0586 ΟΥαἑΠΔΥΥ Ὀἱνίηο δρροϊαἰθηίδ τ Εἰ ἃ 
ΟῚ 68}} παίυ ΓΑ] ἰᾶν 8. [Ἃ0 8 8180 τηυο δ τΠΟΥΘ ἰῃ 
δοοογάδηοο ἩΪζΓ (ἢ 6 ΖΟΠΘΓΒῚ σμδγδοίοσ οὗὨ ὑμὶ8 
Ομ δρίος ἰδδί ἐπ ῬοπαΥ βου] ά ὃθ υπάἀοτγδιοοι 
οὗ δοτι οἰ πίη ἰῃ ἢϊοϊεα ΒΥ͂ οἰδίυἱθ ἰδ ν,--ἰ 9 Σ οΚ- 
οπἷηρ οὗ [Π6 ἴδββι.6 οὗ βι σὴ σθδυγίαοδ 0 δΏο ΒΘ Υ 
ἐπα (ἢ) 9 δοίυδ] ἔα 6 Υ. 0 σιν 8. Αὐχυδιείη, 
φι. 76 ἐπ Μωρέ. Ἰὶ ἷἰβ ἃ ιγϊκίης ἴδού ὑμαὲ (ἰδ 
ῬΘΏΔΙΥ τῶϑ 8.1}} οαγγὶ θα ουὐ ἴῃ (Π ΟὯΘ 6480 οὗ 
86 Ῥγοδί ὈΓ[6ἃ ἀοςρστθαβ, τ θῃ ὑΠ 6 ῬγΟδ᾿ ὈΪ ἾΟἢ. 188 
οδδηκεοὰ ἰο 4 οομμιδηᾶ,. ἴη ἰμ6 [ον γαίθ τρλγ- 
Ταχο πὸ ᾿ιοῖγβ 6 γ6 Ὀοροίίθη ἰο (86 δοίυ] ἴα- 
ἐμον, δαὶ (ΠΟΥ ΜΟΥΘ τοοϊοηθὰ ἰο (δ 6 ἀθοοαβοά 
Ὀγοῖμον.---Ρ, 6,1 

“ἴῃ οομοϊυβίοη, δηοίδον Ἂχ ογίδιϊ ο [0110 78 
Μΐοδ, ἱπ (89 ἤγβὺ γ0͵86θ, σηϑυῖθ οὔἱὐ {ἰπ6 ογάϊ- 
ὨΔΏΘΟΒ 88 ἡπᾶριηθϑηῖδβ (14.688); Βοσομάϊγ, 6χ- 
ῬτΘ5865 {86 ἐποοῦστυὶ Υ Ὀούνθθῃ ἰδθ ἁαππηδίατγαὶ 
δοδαυΐουν δηὰ ἴδ 6 παίυγο οὗἉ (Πο Ἰδπηὰ οὗἉ σού, ἴοσ 
ΘΟ. ονθῃ ἴβϑυδοὶ οουϊὰ ὃὍ6 βραρὰ ουί ἔτοιι ἱ; 
δηά {μπῖ8 Ὀτίηρδ ουΐ, ἰπ ἐπ9 ἰμἰγαὰ Ῥῖασθ, ἐμαὶ [ῸΓ 
βυοὶ ΥΟΥῪ (δίῃ κχ8 ὑπ 6 ὨθΔί 6 ΤΟΥ ἰΒγαδὶ ουἱ οἴ 
41ὸ Ἰδαὰ. Το (δἷ8 ἰΠγχοδὶ 8. Ῥγοπῖβο 8 δρροπάοα 
ἴα οοποϊαδίοα. [γ. 241 Απὰ πῖϊὰ {818 18 
οομποοίοα ἃ ποῦὶθ 166: ἴῃ (6 βορδταϊίοη οὗὨ οἱθδὴ 
Ὀθο6α58 ἤγοπι {π6 υποΐδδη, ἰδ 6 βΒοραγδίΐοη οὗ [βτϑοΪ 
ἔγοιαῃ [86 Βαβι Βοὴ ἰ8 ἴο 6 ΒΥτ 0] 104 }}Υ τη ϊγσοσοα 
ἴοτί, Τα οἱοδίῃρ, βθηίθῃηοθ [Υογ, 27] πνουϊὰ ὃθ 
ππΐη 61} } σ Ὁ]6 885. ἃ τορι ἶἷοπ (γοῦλ σὮ ΒΡ. χὶχ. 
81); ουὐἹά θην ἰξ 18 (Π9 κογῖι οὗἩ (0 Ῥτοδι οι 
οὗ 8189 Θη  ϑ᾽αβιὰ πη ἃ ῬΓΟΡΈΘΟΥ ἴῃ 18γ86] (86 
(966 θευϊ. χίχ. 11 5Β4ᾳᾳ.). [1 χίχ. 81, ἰῃ 8ο- 
δοτάδῃοθ ἱΐ 86 σΖΘΠΘΓΑΙ οἰδγδϑοίοσ οὐὨ οἾδρ5. 
ΧΥΪΙ, δηὰ χίχ., γὸ δΔΥΘ ΒΥ (Π6 Ῥγοδὶ Ὀἑιἱου 
οἢ ἐδ δρ γί.) σγτοπηὰ οὗ (89 ορροβιίΐου ἰο οὐ 8 
ὙΠ}, τ τι ποαΐὶ τηθπιϊου οὗὅἁ βρϑοὶῆο μυῃ:Βθτη (8 ; 
ΒοΡΘ τὸ Βαγο ἱΒβτουρδουί οἷν! ρ6 πη} 1195 αἰἰδομοὰ 
ἰο ἐι:9 νδιίουβ οὔθ 08 88 δραϊηδὶ {ὴ9 ἱΠοοογαίϊο 
δἰδαίὶθ. Ασοοτάϊηρὶγ ἰμο8ο ὑμαὶ ΠΑΥ͂Θ ἔδιλ 18 Ὁ δρῖ- 
τἰϊθ ΟΥ̓ ΔΓΘ ἩΪΣΑΡὰδ ῬΘαΌΪΓΘ(Ο Ὀ6 πηοη(ἰ οημ θα ἀρδίη 
ἐπ οτάον μα ὑπὸ ἀθδὶ ἢ ῬΘῃΔΙ(Υ τπαῪ ὃθ ἀομλουηοοα 
δεδϊηβὶ {ΠΏ 611.---Ε, 6.] 
ΟΣ, 25 ἰβ Ῥδυιϊου νν ἱτηροτίαπί, βἷποθ ἱἰ 

δοηίδὶηβ ἰδ Κον ἰο 89 υπἀοΓείδηἀίπᾳ οὗ (80 [,6- 
Ὑἱ"ο8] ἀϊδιϊαοιοα Ὀθίνθομ οἴθδῃ δηἃ υὑποϊοθδῃ 
δηΐ8]158.Ύ Μοῃ ἰατθ Βουχῃ ἴοτ ρῃγϑίοϊορίσαὶ 
ΣΘΑΒΟΏΒ ἤον (ἷ8 ἀἰδιϊοιΐοη, δηὰ αὐυἱΐθ ἸΔί6} Υ 88 
18νδ6} 15} ΔΌΪΒΟΥ 88 γοΐογγοὰ ἰο ἐῃ9 ἀἰΒΟΟΥΘΓΥ οἴ 
μο 7τίολύια 88 ἰιὸ Τουπάδιΐοῦ οὗ 0 6 Ῥγο  Ὀἱ ἰοα 
οὗ ειπνὶηθ᾽ β 08. [ἴῖ0 σοβραγά" ἰ0 την οὗἩ ἰ}0 ἃη- 
οἴοδη δηΐπια}8, ἰζ610 8 ᾿ηἀ 6604 ἐπ ΣΟΔΒΟΣ οὗὨ ἐΠ6 
Ῥιγδίοϊορίοα) ἀπ ἢ 66} ὑπ ἰπ 688 οὗ (89 68}, ΟΥ̓ οὗ 189 
Ῥἰιγϑίοδὶ δνουβίου ἴο {πον Βα οί] ΔΡΡΘΑΓΔΏΟΘ; ἰο 
ἩἰΟὮ ΤΑΥ͂ ὃθ δΔἀ ἀρὰ, 648 δοππροίοα, Ββοπιοιἷης οὗ 
86 Ρῃγδβὶσα) οἴἶοοί οὗ (6 Ὀϊοοὰ οὗ π|1ὰ Ὀεδϑίβ. 
ΑἸ8ο {δ9 ᾿ἰπιϊαἰίου οὗὁὨ [Βγϑο] ἰο (86 υ8δὲ δΔῃὰ βδοχί- 

866 οὗ ἀοιηοβίϊα δηΐ τ 8}8 τὲ δνο Δ ΘΟΟΠΟΙρὶσ 
βίχοϊδοδησο, δῃα ὯΘθ, 80 ἰο Βρεδῖ, ἴον (8:9 Ὀθη οὶ οὗ 
{1:60 βιίδαῖθ, βίηοϑθ ἰΐ υογκοὰ δραΐϊηβδίὶ ἰδὸ αἰβεὶρα- 
ἐϊοῃδ οὗ (π 6 δῃοϊοηῦ Βυπίϊηρ δῃ ἢ ἸυΧΌΓΡΥ οἵ ἰδ 9 
Βοαι θη, δὰ τὶν (ἢ9 οαἱεἰγναϊΐοη οὗὨἨ ἐδ Ἰδηά, 
ἔαγιμογοά δ (86 βαῖοδ ἰὼ ἀοιηθδίϊο βαρ] ἰοἱ ἐΥ 
δυὰ οοπἰοηἐπιοηί.᾽" [718 πιυδὺ Ὀ9 απἀθγβίοοα ἰο 
ΔΡΡΙῚΥ ΟὨΪΥ ἴῃ ἃ Ἰἰυιϊοὰ ἀόρστοο ἰο ἐῃ9 1Βτγϑθ (68 ; 
ἴον (Π6Υ τ6Γ0 δ] ονγοὰ ἔγϑϑὶΥ ἰὸ δυηΐ δη4 οδἰ 4]] 
οἴεαη νἰϊὰ δηΐτλδ]θ, 89 (6 ““τοΘΌυοΚ δᾶ ἰμ9 
Βανι" (θεαιϊ. χίϊ. 1δ, εἰ6.).0 [ΙῺ Τοραᾶγὰ ἰο 8]] 
ῬΕγεπο]οκίοα] δηὰ οἰμὸς γθϑομδ, ἰύ ἷἰϑ ΔΙΊΉΤΑΥΒ ἴ0 

Ὅ6 ΤΟΠΙΘΙΩδοΥΘα (δδὲ πο δηΐπλα}8 δνὸ ἐπέν: δ᾽ σα 
ὈΠΟΪΘΒἢ ; ΠΟΩΘ ἯΟΙΟ οχοθριοὰ ἴσοι 6 ρσγϑηΐ ἰο 
ΝοδΒ, δῃὰ ποπθ ἔγοῃ ἴῃ ΟΒτβϑιϊδῃ δογοραίϊοα 
οΥ̓͂ ἰμο ἀϊδιἰαοιοη. ΤῸ ἸΔῪ γὰδ τ ΒΟΪΥ ἰθρο- 
ΤΑΥ͂, δἀάοὰ ““Ὀοοδι80 οὗ ὑγδηββγθβδίοηβ,᾿ ἰὸ 
σορϑιϊίυίο Ιαταοὶ ἃ Ῥοσυἶ ῬΘΟρΪ6.--- Εἰ 6. 
“Βα {8 δγπιῦο)ϊο τη οδηΐος οὗ ὑπ δαἰτηδὶ τνον]ὰ, 
88 ἃ χορτοβοῃίαίϊοη οὗ 18γα6] διυοπα ἰδ 6 α6Ό 1168, 
18 ΟΡ ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ Ὀτουρμξ ουὐἱ 88 ἐϊο τοϊϊ κου δ 
τηδὶη σϑάϑοῦ. ἴδγβϑὶ ψγβ8 ἰ0 αγθ 8 οοηδβίδηϊ Γ6- 
Ῥτγοβοηίδίϊομ οὗἨ 118 βορδγδίϊοῃ ἔγοτῃ 86 Βϑδίμθη 
πον] ὰ ἱπ ἐμ βδορδγδίίου οὗ (ἢ 6 οἰθδὴ δηϊΐϊτα]β, δηὰ 
ἰδ9 4160 ἐπο ποδίϊιοη που]ά, Ὁ πιϊοὰ ἰὰὺ ν88 
ΒυΓτουη ο6α, δη4 ἕἥγοτα τ] ο ἢ ἐξ γα ἰο πὰ ογθίαπὰ 
(μδὶ ἰε αἰ όγοά ἱπ τοὶ ἴοι δηὰ ἰῃ στρογ ]8, 88 
ἰο ὉΘ γοργχοδουίθά ἴθ (6 Βρθ το οὗ (6 ὑποΐθδῃ 
δΔΌΪ 818. 710 βδασγοαὰ οὔβογνβῃσα οὗ ἐμῈ αν οὗ 
Τοοὰ νγῶβ8 ἰδὺ8 8 σοηβίβηϊ γοιϊπάον ἴον [βγϑε] οἴ 
(8 ἐμβοοογϑίὶο βαῃ οί ν δηὰ ἀϊχοϊγ. Τὺ ἰἐ 8 
Ῥἰδίη μαὲ ὑπ οἹά ἀϊβιϊποιΐίοπ ὉὈθὶ θη οἱοδη βηὰ 
ὉΠ6] 68 δηΐηαὶβ τηδὲ 181} ΔΎΓΑΥ δ΄ζονυ ὑἰῃ 6 Ὀουηά- 
ΔΙΥῪ Ὀοίποοη [βγδοὶ] δηὰ (δ ἰιθδι θη 885 ἔδι θη. 
Βυξ ἰὰ 18 α]|"σ0ὺ ἰο Ὀ6 Τοοο]]θοίοα πὶ δυάαίδηι 
οἴη ΥὙΘΡΥ͂ ΒΙΓΟΏΡΙΥ ἰο πὸ οἷά αἰδιϊποίΐοπ, ἃ5 ἱξ 
αἰὰ πο 1688 ἰο {μοὸ Ῥγοβί Ὁ (οἢ οὗἨὨ ὑμ9 86 οὗἉ Ὀϊοοά : 
δηὰ ἐμ Αροδβίοἱ!ο ογάϊπδῃσθ ἰἢ τοραγὰ ἰο (9 188 
Ῥϑυίίσυ αν δὰ οορηδίθ βυ)6ο 8 18 Θχρ] δἰ πϑοὰ ἰὸ 
θῇ ἰδαΐ ἐπ 686 ἴατγα, Ἡδιοδ δαὰ Ὀδ66Ὸ φηὰρά 88 
τοὶ] σίουβ ἀοχιμδ8, τηδὲ γοῖ οΘοηἰΐδ9 [Ὁ0Γ 6 (ἶπ|6 88 
Ομ υϊϑιΐίδη σαδβίοτῃβ ἴον (89 5816 οὔ ἃ πιοϊοἀ ΟΠ γίδ- 
(ἰδ 76] ϑΐρ. Τηὸ βυδάοπνίης ἰοτίῃ οὗ (86 
Βορίμοι πουὶάὰ 'π ὑμο που]ὰ οὗἩὨ υποϊθϑη Ὀοδϑβίβ, 
ΜΒ ἰοἢ 186 Π6ΣΘ ἐχρτγοδοῖψ Ὀτουκδὶ οαὐ, 8 ἀθϑηϊοα ὉΥ 
Καὶ], ἴῃ ορροϑβίἰίου ἴἰο Κατίς, νι πουὺ Σοδβοη (ρ. 
96). ΤΊΝΙ 88 ὙΘ ΤΩΔΥ͂ δἀπηΐγο ἰδ 9 Ὀοδυν δηὰ 
ἴοτοο οὗ {06 Βγτθο᾽ Ἠ5πὶ Β6ΥΘ Ῥγοδοηίοα ὉΥ Πδῆμρ6, 
ἰξ ἰθΘ ἀἰδῆσυϊε ἰο 860 ΒΟῪ ἐξ “418 ὮΟΡΘ ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ͂ 
Ὁγουχὶι οὐἱ,᾽᾽ οὐ ογθῆ ἰῃ ΔΗΥ͂ ἯΔΥ δ] πἀοὰ ἰο ἴῃ 
ἐδο ἰοχὶ. Οογίδ ΕἸ (86 ΟΌΒΟΓΎΩσΘ οὗ ἵδο αἷβ- 
εἰηοίο, δεμοις δ ϊπι8}8 18 ρ᾽δοϑὰ ὕροὴ ἃ σοὶ κίουβ 
ἔτουπά, δηὰ (μΐ8 οὈΒογυδῦοθ που]ὰ σον α19 ἰο 
ΤΩΆΪΚ6 οὗ Ιβγϑοὶ ἐμὲ βαραραὶθ ρϑορὶο Ὑπὶοι αοὰ 
δὰ οδ]οὰ ἐμὰ ἰο Ὀ6. Ναίυγα! Υ βοὴ ταϊσμί 
ἰμ6 δτγδοὶ θβ {ποιθβοῖσοθ δᾶνο δοραγοὰ (6 
Ὠοδίμοη ἰὸ Ὁ οΐοδη δηϊπι8}8; Ὀυΐ 80 ΖΔ ἰδ Β 6 ἢ 
δὴ ἰάοα ἴγοτα δηάϊηρς οσουπίοηδηοο ἴῃ ὑπ0 πογὰ οἴ 
αοά ἐμαὶ 1 18. ΟΕΪΥ γοσορηΐϊβοα ἰο ὈΘ ΤΘιηΟΥ͂Θα, 
δὰ ἐπ Ἠδδίθ δζὸ ἢἥτγβί σεργοδοηίθα 88 υὑἢ- 
οἴθδῃ δοΐῃ8}5 ἰπ (6 Υἱβίοη οὗ 8ι. Ῥοίον (Ἀοίβ χ. 
10-16) δὲ 189 πιοιβιθῃύ βθη βθο} ἀϊδιϊ οἰ οπ 8 
ὙΕΓΘ ΤΌΤΘΥΟΡ ἰο ὍΘ ἀοπθ δαΥ. Το ΟὈ]θοὶ οἔ 
89 ἴὰνν 88 ἐο τιᾶῖο (89 ἀϊδιϊποίϊου οὗ δῃΐπι8}8 
Ὥχοὰ δηὰ υπδ]ογαῦϊθς Ὀὰϊ ἴῃ τοραρὰ ἰο (ἢ 6 
Ὠραίμϑθῃ, (ὁ ϑησοῦγαρο ἰμθπὶ ἰ0 οὔεν βου! ἤο008 
δὰ ραγίαϊο ἰπ ἐπ νουβΐρ οὗἩ 6οά, δπὰ ἰῃυβ ἰοὸ 
ὍΘ ἀγάτγη ἰηϊο ΟΥ̓ΘΡ ἱπογθαϑίῃβ, ὨΘΌΓΠΘΒΒ οὗ Σ6]8- 
οι ἰο Ηϊει.---Ε, α.] 

ὉΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ,. 

Ι. ἴῃ οἰδρ. χυὶϊ, τ89 αν 8 αἰνοη Β᾽ΤΠΡΙΥ 88 
9 ννὶ}} οὗ αΘοὰ. Ηοτο ρῥυπὶβιιταθηΐβ 8.0 δἰἰδοϊ θα 
(ο ἀἰβοθοάϊΐθῃοθ 85 ἰο οἷν] οἴθησοθ δρδαίηβί {9 
ἰβϑοογδείο βίδίθ.ιί ΤΈΘΡΘ ΘΘΘΠΒ ΠΟ ὕΓ68800}). ἩΉΥ͂ 
1686 ὑτοὔὖῪό σμδρίοτθ ββουϊὰ ἢδυα Ὀδθθῃ βορδγαιϊϑὰ 
δχοορί ἰο τοδυῖς (δ αἰδιϊποίϊοη ϑιαρμβι 681}. 
Οὐοάΐθησθ ἰο οὐδ Ἰδνν ἰδ στοψυϊγοὰ δβἰ τ ΡῚῪ Ὀ6- 
οδυδθ ἱΐ ἱ8 Ηΐ8 νὶ}}, δὰ (δ 18 5 βεύ ἔοσι ἢ ὉΥ 1ὺ- 
ΒΕΙῖ; ἰοῦ γὰβ δηὰ βορδταίου, ΡῬυἰδμ πη θη 
8ΓΘ του ἀϑὰ ἴον ἔμοδο δικοὺς ΗἾΒ Ῥθορ]θ ἯδΟ Χ9- 
ἴαδ8ο ἰο Ὀ6 χυϊἀοὰ Ὀγ Ηΐμι. 



168 ΤΕΥΙΤΙΟΟΒ. 

1. πῃ {80 ἤγοαυσθηί οχργοδδίοη ἐδ οὐ τπϑὲσ 
ὉϊΙοοᾶ 584}1 6 ΡΟΣ ἰηλ οὗ ΒΘ 8 ἃ ρἱλίη 
ἱπ ἰπιδιΐου ἐπι ἐ9 οἴἶθμαον δίῃ ἰβ γοδροῃδὶ "6 
ἴον. (0.6 οΥἱ] ἐμαὶ οοπθθ ὕροῖρ ἷπι. Τδο ΑἰγΥἱΏΘ0 
ἴανν, ἩΒΟΙΒΟΡ παίαγαϊὶ ΟΥ γουϑα]ϑὰ, ἰ8 ἑποχογῦϊο, 
δηὰ δὸ γῆο ὑπ γυδβίθ ἢ ἰ τη 8017 ΔΟΤΟΒδ 115 Ῥϑί ἢ ὮΘ068- 
ΒΆΤΙΥ ἱΠΟΌΓΣΒ 18 ῬΡΘηδ (Ϊθ68. ΤΏΘΙΟ 18 πο οσοδδίοῃ 
ἴον 8 Ὀἰνίπο ἱπιογροβιιίϊοη 0 Ρυηίδι, δὰ ἔθ 6 Γ ἐδ 
ὯΟῸ ΤΟΟΒῚ Τ[ῸΓ ἐμ 6 ΟΡ 6 οὗ ΒΟΥ ΣῪ ; (86 ΟΠ ΔΟΓ 
Ὀγχδτοδ δὴ ἰγτγοβίβιϊ Ὁ]0 γν1}1, δηὰ ἴῃ ἀοΐϊης ἐμὲ 
τουδὶ Εἰ τ.8617 δἰοὴθ Ὀ0 Βοϊὶὰ ΤΟΒΡΟΠ 81 Ὁ]Θ9 ΤῸ ἐδι0 
ἘΘ6Β0] 1. 

ΠΠ|. Το Ὀθδδβὲ ἰονοϊνοὰ ἴῃ ἔθ κυ] οὗ τηδ ΟΥ 
Ἡοδη τησδί Ὁο Ρυὶ ἰο ἀοαίἢ τὶϊ (ἢ πι. ΤΉΘΥΘ 
οουϊὰ θ6 ὨΟ τηοτδ]ὶ κυ} οα ἐδ ρματὶ οὗ η6 Ὀθαβί, 
Ὀθοδυδο ἔθ 070 ΝᾺΒ ΠΟ ΙΠΟΓΔΪ ΓΟΒΡΟΏΒΙΝ ἰἰγ ; αὶ 
χγοί δ τησδὺ ρουϊδἢ Ὀθοϑυδο Βο δὰ Ὀδ6θῃ διοβοοϊδιοὰ 
ὼ δυπηδῆ δἷη, ΒΟ οΥ ὑ8 18 τὰ 'π ΟΥΔΘΡ ἰο Γο- 
ΣΩΟΥ͂Θ (80 ἰοοΐ οὗ δΒἷη ἴγοπι δἰῃύ δ᾽ ΠΠΡΙῪ, ΟΥ ΠῚ 6- 
ἀδον ἰδ 88 Ὀθοδι80 οὗ {16 διϑοοίδιΐοη οὗ Βασηδλῃ 
δῖ, πὶ (06 Ὀθαϑὶ; ἴῃ οἴ 6  οα86 ἐξ 18 ῥΪδίη (μαί 
ἦι νδϑ οοπιϊηδη θα ποί ζ0ΓΥ (δ 8416 οὗ ἐπα Ὀθαβί, 
Ὀυϊ οὗ 82. Ηδγο Ὑ7ἷο μαῦθ 006 οὗ (ΠΠ8 ΤΩΔΩΥ ἴῃ- 
βίδῃσοϑδ ἰῃ (Π9 ΔῈ ἰὴ πϊοθ Βυπιδὴ δβϑοοϊ δίῃ 8 
δηὰ ξοοϊίηρβ ἃγὸ οασγϑὰ 90Υ δὰ ρῥτοίοοίοα, δηὰ 
τρίς 8180 88 ΙΠ0ΔῺ8 [ῸΣ μ0 δἀνδηοθηηί οὗ δο- 

988. 

ἩΟΜΙΙΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΡΕΑΟΤΊΟΑΙ, 
᾿λῆρο: “ΤΏ ΘὨΔΡΙΟΡ οὗ ἰΠ6 ρτοδαὶί (Πϑοογλιΐο 

ἾΖΟΣ (ΟΠ. ΧΧ.) ΌΣΙΙδ ἃ σοπ Γδδὺ (0 ἐμ 6 ΘὨΔΡίοσ 

οὗ [09 χτοαὶ ἰμβεοσταίϊο το ἀποδ8 δῃὰ ῬΌΣΙΥ οΥ͂ 
116. Πέετο (ἰῃ6 γαῦῖ ουβ Σηθδϑυσοβ οὗ ρθη ἰδδσηοῃξ 
Θοπη6 ἰπίο σοποίἀογδίίοῃ. Βυτπίης ὙΠ} ὅτο, 85 
ἃ ΒγιηὈο 66] δα ἀἰιΐοη ἴο (88 Ῥυπίϑτλθαεὶ οἵ ἀσδίμ, 
8 ΟὨΪΥ οοπποοιϊοὰ νυ (ἢ (μΠ6 ἀοδὰ Ὀσὰγ ἩΒΊ1ΟΝ Βὼϑ 
Ὀθθη Ῥαΐ ἰο ἀδφδί ἢ ὈΥ͂ δίοηΐης. Τὴ {0]] Ονγ8 [86 
Ῥδτγεϊου δῖ ΟΡ 8] ρα βπηοηϊ; δη ποσί (ὁ {818 ἰη- 
ἀοδηϊίο ἕοσιωβ οὗ ραηϊϑἰιδηῖϊ, ΒΘ 8881} Ὅθασ δἰ8 
ἰπ]αυ ν ; δηὰ ἤπα!}γ ὑπ6 Ῥυπίββιηοπέ οὗ οδμὶϊὰ- 
Ἰοββϑῆθβδ, ἱπ ὙΏ1ΟΙ 680 ΤἯ6 8Γ6 σου ΕΪΥ ἴο δὺΡ- 
ῬοΟΘΘ 8ἃ Ῥἢγ5ὶ6 84) ὈΔ8ὶ8. Το οοποορίΐοη οΥ̓͂ (δ 9 
ΔΌΟαἰ Πδιΐοι8 ἰδ ἐ0)6 σοποορίΐοῃ οὗ ἰδ δὶ τ ῖοῖ 18 
δραϊηδὶ πδίυγο (Βοπ, ἰ.), οὗ (μδὲ νι ϊοῖι, ον 
δοοογάϊηρ [0 πδίι ταὶ Ἰηϑιϊησί, ἰδ ῬΟΥΎΟΓΒΟ, ΒΟΡ- 
ΣΙΌΪΟ, δὰ 8 γευοὶί αραὶπϑὶ {ἰν0 ΤΩ ΟΥ̓Δ] δ νν ἱῃ ΤΩ 8 8 
πδίυγο:; ὃν ἰῃ γορατγα ἰο ἐδὲπ, ἱηάοοά,. πεΐοτα ἰἐ- 
ΒοὶΥ οοῦηθ8 ἴ0 ἰδ λυ χιηχοπὶ 1116 ἃ βρίεἰϊ οὗ σοϊγὶ- 
Βυϊϊοι.᾽ 

" 8Πο ΔΚ οὗἁἉ ἐἷ8, 88 οὗὁἨ ΤΩΒΗΥ ΟΒΟΥ ΟΠμαρίογα, 15 
θηΐοτοοὰ ου 6 στουπά (παι {16 }5Γγη611165 γγ6 Γ9 
οδ᾽ θὰ ἰο θ6 ἃ ἀοΐψ ρθοῦϊο. ἭΠΙ Βον στοαὶ δ - 
αἰεἰοπδὶ ἤοτοθ τηϑὺ ἰνῖ5 ΔΡΡΌΪΥ ἰὸ ΟἸγίβιϊδηβ. Νοῖ 
ΟὨἿΥ ἰμὸ ἴϑγδοὶἱῖο, θὰ} {})}6 βίγϑηρου αἷθϑο, ἀοδὶοὰ 
αοα᾽ Β βαποίιυΥ δηὰ ῥτοίμηθα Ηἶδ Βοὶγ ἤδπὶθ ὈΥ͂ 
βίη. Τ]1ὸ βδίῃθ {πᾳ ουδὲ ὈΘ6 τὰ δ᾽ νᾶγϑ; {μ6 γ9 
ἷθ ἨΟ Θδοῦρθ ἔγοτῃ Σοθρο δ᾽ ὈΣ ΠΥ Ὀδοαῦ386 ΟὨΘ 
ΘἤΟ0868 Ὡοὲ ἴο δοϊηονὶ εὐ κο δι] οκίαποθ ἐο Θοά. 
ΤῊΘ ἱνίηο οοτηδη 45 81}}} γοϑὺ ὑροῦ Βἰω. ΟἿ 
[6 Βδ8 1685 μεὶρ δηὰ βυρροσγὶ ἴῃ Κοορίης {ποτὰ 
Ν 8116 Π6 σϑιλδὶῃ8 δοοῦ ἔγοια ἐμ 6 σοϊδλσλοι γ 6808 
οἴ ἰδσϑοὶ. 

ΡΑΒῚ ΒΕΟΟΝΌ. 
ἙϊοΙΙπθα6 οἱ ἴδ9 Ῥατὶ οἵ ἴ89 Ῥιυίϑαϊβ πᾶ ΕΟ πϑβα οἵ 89 Οδοσίηξα. 

“ 716 :αεγεα οὗτεγυαμες οΥ Δὲ 2γἱέεείζν ροείον, οὔ λε ταεγίβεε, απ οὗ 1)ε 2γίρείζν εαλίέρο.," --ἰτιΆ πο. 

ΟΠΑΡΤΕΒΒ ΧΧΙ͂,, ΧΧΙΙ. 

Α.--ΤῊΞ ῬΕΒΕΟΒΑΤΊΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕΒ ῬΕΙΈΒΤΙΥ ῬΟΒΙΤΙΟΝ ΑΝῸ 
ΤἸΒῈΕ ΡΒΙΕΒΤΙΥ ΟΑΠΠΙΝΟ." -- μά κα. 

ΟΠΑΡΊΕΕΒ ΧΧΙῖ. 

1. ΑΝ ἰΠ0 ΠΟῈΡ βαϊὰ πηΐο Μίοϑβοβ, βὅρεδ υηΐο {86 ῥγίοϑδίβ {86 ΒοῊ8β οὗ Αδτγοῃ, δηά 
2 ΒΑΥ͂ αηΐο ἴποπι, ΤΏΘΓΘ Β84}} ποηο Ὀθ9 ἀοΒ]6οα ἴ0Υ [ῃ6 ἀ6Δα διηοηρ' 15 Ρ60ρ]9: Ὀυϊΐ ἴον 

ἢ18 Κη, {πδὺ ἰ8 Ποδν απο δἷπι, ἐλαὲ ἐδ, ῸΣ ΗἷΒ το 6 Υ, δηα ἴον δἷβ δ ΠΟΥ, δηᾶ ἔον μἷβ 
8. Β0η, 8Π4 [Ὁ 18 ἀδυρμίογ, δῃά ἴοσ Ηἷ8 Ὀτγούμδν, Ἀπα [Ὁ ἷ8 βίβίυ ἃ νἱγρίῃ, (Πδὶ ἴ8 
4 Ἐ]Ρἢ υπΐο πἷπι, το Βα. δα πὸ Βυβοδηά : ἴοτ Π6Υ ΤΊΔῪ Π6 ὃὈ0 ἀο6].α. δι [οπιῖέ 

δι] ΒΘ Β}}8}} ποῖ ἀ6Ά]9 ἰπηβ6] ἢ, δοίπο δι ομϊϑῦ τοδὶ διιοηρ ἷβ ΡΘΟρ]ο, ἰο ῥγοΐβηθ 

ΤΕΧΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

Ὁ ψος. 4. Ὁ. ὉΨΆ ρΙοὰ νε. Ὑπὸ ᾿πἰοσρτοίλιοη οἵ (8|8 ουβοῦγθ οἰδῦδο [6 ὙΒΓῪ τδτίουβ. Το ὩΧΧ., τοϊσίακίπα 

ὉΡ5, το οὐ μιανθήσεται ἐξαπίνα ἐν τῷ λαῷ αὐτοῦ, τοοδλυΐηρ δὶ [Π6 Ῥτίοϑδξ δ84}} Ὡοὶ ἀ681]6 τ π ΙΓ ΤΑΞΕῚΥ ΟΣ ΠΑ ΌΕΙ͂. 

Ἴμο ὅγτ. διὰ σας. πδτο ἱσαμδίοστοα ἐμ ργϑροβί ἴοι 3 ἴσοτι ΥἹΌΝ ἰο ΡΞ αιὰ τοδὰ διμί δ ἐλαῖ! ποί δα ἀφβ!κὰ ον α γυίαοε, 
οίο., 8ι ΘΟΏΘΘ ΒΥ δονθγαὶ οχροκίίοσα, Τδὸ Α. Υ. μδη [Ὁ] οτυϑὰ ἴο Τατε. οὐ ΟἿΚ. δὰ [86 Ατδδ., Ὑγ οὶ ἴα Ἰηογρτοῖδα ἕο 
τοϑδῃ ἴπδὲ [9 Ὀτὶ δεῖ, Δ οσσαργέεις ἃ εὐ κι ο)οία] μοδί τίου, μοϑὰ οἵ δ διτοί!γυ, αἰο., δΒμου]ὰ οοἱ ἀ68196 ἰλἰκηθοῖῖ; ἐ δ 118 σϑδο ὅλα 

ΌὍο δυδία!ηθά, ἐξ (τον βοτοο ᾿ἰχϊ ὩΡΟῚ [δ οοσδδίοσιδι 080 οὗ 112 ἴον γγυίηοε. Τὶ 16 δϑοριϑα ὈΥ͂ σΏΩΥ ὀχροηίΐοσε, οα ΤῸ 

Θοτίδοα δπὰ Κο. ΤῈῸ Ταῖς. Φοπδίμδα, δϑὰ βουδγαὶ ονγίϑῃ ἐχροβίίοσβ (ΚΙ αἶδο, δο ἃ ἘποΝ61) ππδοτθιαὰ 3 ἴθ 
ποϑδὴ λιωδακά, ἃ υ δλοῖοι 1 γ τ 611-Θδ Δ Ὁ} θμοα τηϑδηΐης οὗ (9 ποχά, δηὰ οὔϑ ὙΔοΣ ἰδ [0] οσοὰ ἰη [80 φῶ οὗ ἴθ Α. Υ̓͂.: 



᾿ ΟΗΑΡ. ΧΧΙ, 1-24. 16ὺ 

δ Βἴπι50 11, ὙΒογ" 54} ποῦ τηδῖζο Ὀ8] 688 Ὁροὴ ἰδ οὶν μοβαᾶ, πο ΠΟΥ 584}} (Π6Υ ββανθ 
6 οδ᾽ [Πθ ΘΟΥ̓ΠΟΡ οὗ ὑμοῖν ὈθδΓα, ΠΟΓ τη κΘ ΔΗΥ͂ Οὐ ορ8 ἴῃ ὑμοὶγ ἤθϑῃ,. ΤΆΏΘΥ 888}} ἨὈθ 

ΒΟΙΪΥ͂ υπίο (μοῖρ αοά, δηὰ οὐ ῥγοΐδηθ {86 πδπιθ οὗ ὑμεῖὶγ οὐ: ἴον {890 οβδγίηρβ οὗ 
180 ΒΡ πηδάο ὮΥ ἤτο, απά [οηνὶξ απ65] (86 Ὀγεδὰ οὗ ὑμεῖν αἰοὰ {Π6Υ ἀο οὔδυ: ἰῃθγο- 
ἔογα ὑΠΟΥ͂ 8881} θ6 Βο]γ." 

1 ΤΟΥ 8}}8}} πού ἰδ]κθ ἃ τυ ἱΐϑ ἐδαΐ ἐθ ἃ ΏΟΤΟ, ΟΥ ῬὈΓΟΙΆΠΘ: ποὶζῃοῦ 5881] {ΠῸΥ ἰδ Κο δ 
ὃ ποιηδῃ ρΡυὺ ΔΨΔΥ ἔτοὰ οΥ Βυβρδηᾶ: [ὉΓ πο θ ΒΟΙΥ υπμΐο 9 αυά. Του βμδὶς 

ΒΒΏΘΟΥ Ὠῖπι {ΒΘΓΘΙΌΓΘ ; ἴον ἢ6 οβδγθί ἢ [6 Ὀγοδα οὗ ὑγ σα : 6 β8}} Ὀ6 ΒΟΙῪ απο 
9 ἰμ60: ἴον 1 180 1.0ῈΡ, ΜΟΙ ΒΑΠΟΙ γου," απὶ ΒοΪγ. Απα ἰδ ἀδυρμίογ οὗ δῃγῪ 

ῥυίοϑί, 1 8.10 Ῥγοίβῃηθ Βδσβοϑὶῦ ὈΥ͂ μ᾽ υίηρ. [9 ὝΟΣΘ, Β86 ῥγοΐβηοί δ Β6ὺ ἔδιΠ6 Ὁ : βῃυ 
8}}8}} θ6 Ὀυτηΐ ψ1} ΒΓΘ. 

10. Απάδο ἐδαΐέ ὦ (88 ἰρἢ ῥχίθϑῦ διλοηρ' δΪ8 ὈγθίγΘΏ, ὑροὰ Μ͵ΟΒΟ Ποδα [π6 δηοϊ πεν 
οἱ] νἂὰϑ Ῥουγθα, δὰ ἰδμδΐ 18 οομββογαίθα ἴο ρυῦ οἡ 86 ρΆΓΠΙΘΩί8, Β.8}} ἢοΐ ὉΠΟΟΥΟΓ 

11 18 Ποδά, ΠΟΥ σϑῃᾷ [18 οἱοίϊι6β ; ΠΟΥ 88}4}} ἢ6 ρὸ ἴῃ ἴο ΔῺΥ ἀοδα ὈΟΔΥ͂, ποῦ ἀ6Ά]9 
12 ᾿υ]π|80}} [Ὁ 818 ἔ ΠΟΥ, ΟΥ̓ ΤῸΓ 8 τοί Ὁ ; ποῖον 8881} ἢ γὸ ουἵῦ οὗἩ 86 βδῃοίυδευ, 

ΟΡ Ῥσοίΐδῃθρ [86 Βα οἴ Δ ΓΥ οὗ ἷ8 αοἄ ; ἔογ ἐμ6 οσονῃ οὗ (89 δῃοϊηῃίίηρ οἷ] οὗ ἷ8δ αυά 
18,14 ἐδ ὑροῦ Εἰπὶ: ἱ απὶ (Π6 ΠΟΕΡ. Απᾶ ἢ 8}}8}} 8 Κθ ἃ νυ] ἴῃ ΠῸΓ σἱγρίηἰϊγ. Α 

ΜΙΘΟΥ͂, ΟΥ ἃ ἀϊνογοθα ψοδη, ΟΥ ῬΓοΐδησ, οΥἵ δὴ Βδγ]οῖ, [1686 8Π8}} ἢθ ποῖ ἴαἶο: μυΐ 
16 δ 588}] ἰδἶκθ ἃ υἱγρίῃ οὗ ἢΪ8Β οὕ ῥθορὶθ ἰοὸ ψῇ8. ΝΟ ΒΟΥ 8.}8}} Β6 ῥγοΐίβῃθ }}}9 βοοὰ 

ΔΠΊΟῺΡ 818 ΡΘΟΡΪΘ: 0 1 [86 ΤΟΒῸ ἀἋ0 Ββῃοι γ δΐηι. 
10,17 Απὰ ἰδο [ΧΡ βρβζο υμΐο Μοβεβ, βαγίηρ, βροαῖκ υπΐν Αδγοῃ, βαγίηρ, Ἦ Βοβο- 

6Υο Σὺ λό δά οὗ ἐγ βορὰ ἴῃ ὑμὶν ζϑηθγϑί!οηϑ ἰῃδὺ δαί απ Ὀ]ΘιἸβῃ, ἰδὲ ᾿ϊπὶ ποῖ ἃ 
18 Ῥγόϑοὶ ἰο οὔξδν (ῃ6 Ὀγεδα οὗ ἷ8 ἀοα, ΕὟΓ τῇ μδίβοουοσ ταδῃ 6 δδ ὑμδύ μαι ἃ ὈΪθπι- 

18}, ἢ 6 8}4}} ηοῦ ΔΡρρτοδοὶ : 8 Ὁ]: Πα τωδῃ, ΟἹ ἃ ]8Π16, ΟΥ 6 ὑπαὶ μιδίἢ 8 ἢδὶ ΠοβΘ, ΟΣ 
19, 20 δὴγ ἰμίῃρ' Βυ ρογβυουϑ, ΟΥ 8 τηδῃ δαὶ 18 Ὀσοϊκοηϊοοίοα, οΟΥ ὈγοΚοη μΒδῃἀ64, οὐ ογοοῖκ- 

Ὀδοκῖ, ΟΥ ἃ ἀναγ οὐ ἰἢδὺ ὨΔίἢ 8 Ὀ]6πιῖβῃ ἴῃ 818. οΥ6, ΟΥ Ὀ6 ΒΟΌΓΣΥΥ, ΟΥ ΒοΔὈ064, οΟΥ 
21 ΔΙ ὨΪΒ βίομθ Ὀσό θη ; "0 τῆϑδῃ ὑμδύ βδίῃ ἃ ὈΪΘ μα ἰβῇ οὗ {μ0 βορὰ οἵ Αδσζοῃ (ἢθ ργῖϑδι 

888}} οοτλθ ηἰσῇ ἰο οὔδν [Π6 οδδγίῃρβ οὐ [ῃ6 [ζ0Ὲ}Ρ τωδάϑ ὮΥ͂ ἔτγϑ : δ Ββαϊἑ δ ὈΪθιαἰβῃ : 
22 ὨΘ 88}8}] ῃοῦ ΟΟ1Π6 πἰχἢ ἴο οϑδν (89 Ὀτοδὰ οὗ ᾿ϊ8 αΟοᾶ. ἨΗὰδθ 5888]] δα [η6 Ὀγοδα οὗ 
28 δῖα αοά, ὀοίδ, οὗ [86 τπηοβὺ ΠΟΙΥ, δοὰ οὗ [μ6 ὨοΪγ. ΟὨἾ]Υ 6 888}} ποῖ ρὸ ἰῇ υπίο ἐδθ 

γΑ11}, ΠΟΥ σολα Ὠϊρἃ υπίο ἴδ 6 Δ] δῦ, Ὀθσδῦβο ἢθ Βα ἃ ὈΪθγ δὰ; {μα Ὰ ῬτοίΆ:0 μοὶ 
24 ΤΑΥ͂ Βαῃ οι 168: [07 1 [πΠ6 ΘῈ} ἀ0 Ββδῃο ΕΥ {π6π|.0 Αμπα Μοβεβ [0] ἃ ἐξ ηΐο Αδσου, 

δηα ἰο ᾿ἷδ ΒΟη8, 84 υπΐο 8}1} (86 σὨ!! άγοα οὗἉ [βγϑϑὶ. 

Ὀπι [819 
ἰης δῃου]ὰ 

ΤῸΘ 70» δΐε ισΐο ἴο ὍΘ δι ρῃ119, τ π᾿ οὗ ἴποτο 14 Ὧ0 Ἡγόττϑῆϊ, δηᾶ {8150 βοονννα ΠἰΚΉΤΥ ἐπι ργοῦ  ἢ6 ἔπαξ τη Το» 
Ῥϑγολ θὰ ἴυγ ἐμ τοϊδιίοηθ τηοπβοηθα ἰὰ τοτῦ. 2, 38, ἀηὰ ζογυ ἀάοῃ ΟΣ ἐδο ν» 70. Μ|οΙ Δ: 6 υυἀοτοιδηδ τἢλ6 

ἘΣ -Ῥυίοδὲ ἰο Ὀ6 ἰηϊοπ δὰ ὮὈῪ 3 Σ ναί ἰδ οοηοὶ ἰφ [}1}0 δρθοΐδὶ δυιὈ]οοὶ οὗὁὨ νοσζϑ. 10-12. Οἡ ἰδ9 ᾿ΟΪΘθ, πὸ ΟἿ 6 ἰπέοσρσο- 

ἴαδείου δοίη βιὶ ἢ οἰ ΘΠ ΕῪ Ὑγ 0 1]-Θο Ὁ} 5 ἢ 6 ἴο ἔκ [6 ῃῖδοο οὗ ἔζη ἴ ἐῃο Α. Υ͂.. ΔΙ που ΧὮ ογδη ἔνπαὲ σδ μαγὰ]γ θῸ οοποίδοτοᾶ 
88 Βαϊ 9 (ἸοίοἼγυ. ΤῺ ΝΗΥ͂ ολθ9 ἰἰ ἰδ ὈοίοΓ ἴο οπἱὶ ἐμο ἰπϊοτροϊαῖ δα ὑκέ δὲ ἐπ ὑοαί πηΐπρ οὗὨ ἔϊο τσ. Υ 

8 γοχο, ὃ. Τἴδμο Καὶ Τὶ ΠΡ ἰοαϊοδιθά ὑγ ὸ Μδδοσυϊίο Ρυροϊυδιίοι οὗ ο ἰοχὶ ΠΡ ἰο βΒυδιαἰηθά Ὁγ ἐ})0 8λῃ, δὰ 

411 [πὸ υοταΐηκ. 
8 γεν. 6, Το δοηθὸ 18 γαῖ θσγ οὐδοῦυγοα {μ8ὴ οΙροὰ ὮΥ ἐδθ ἰηἰοτγροϊαῖϊοα ἀαπὰ, τ] ΠΟὮ ἰ6 Ὀδεῖογ οὔἱ οα. : 

4 γογ. 6. Τὴο Ηοῦ. δε “Ἂν, [ἢ 19 οἰηζ., ἀοαυί!οδο ἰο Β6 ππάοτοιοοά δ δὴ αὐοίταος ἴογσια. ΤΌο 86. διὰ δὶ! πο τος- 

βίουσ ἴδνο ἐδ 6 ἈΪ] ΓΑΙ. 
ὃ ότι. Ἴ, 8. ΤΊο οὗ ὨππιῦρΡ στοαῖοθ καὶ ἸΠκἢς οὈδοτιτί ῳ ὑπὶ ἰδ Α. Υ͂. ΔΙ 701} (οἸοντα ἴδ ο ἨθΌ. 
4 ον. 8. Το ἴαμα. ΤᾺ Χ. πὰ ψυν., πάτο τμ6 Ῥγοπυῦη πῃ [ἢ ΠΠπἃ Ροτβοη 
Τ γον, 14. ΤΊ|ν6 πιἰ δίς «οἠὐαποιίοη ἰ8 δ ΡΠ! δὰ ἰῺ ἢΠ9 βδῖλ. δνὰ ἴΠπ0 γογδϊουθβ, 
8 γος. 20. ΡΠ εἰρὨἰθ66 δοτροϊ λυ δηιαιξ ΟΥ ἐλέη. Ὑ8δο ἰοχῆ οἵ ἔδο Α. Υ.. δυθιδ ὈΓεΙδυ ὉΪ9 ἴο0 ἐδ πιαυχίῃ, 88 1ξ ἰθ Βοδ ΓΟΟΙ͂ 

ἴο ὕῦο δυρροκοά {δὲ ἐἶ 9 6.80 οὔ {πὸ ἅπατί που] Ὀο οτ ἰοὰ. Ἰαοταῖ, ΒΟΥ ὙΟΥ, τοηάογα [ξ οομμιρνρίένε; Ὑυᾳ., δἰ οανισνοά, 
δηῃὰ 8ὺ Ουῇκ., δῃ ἢ δρΡρατο ΕἾ {ΠῸ0 ΟΧΧ. ἔἐφηλος. ὅτ. -ὦἡ “86. 

ΠΥΧΧ. Πδδ [89 δἰνᾳ. τὸ ἅγιον. ΤΊ μλιταὶ [6 ΚΘΏΘΓΘΙῪ ὑπάοτγοϊοοά ἴο κἰ χη Ὗ ἐδθ ΠΟΙ͂Υ Ρἷδοο διιὰ ἐπ ΒΟῚΥ 
γὰ, ΠΑΝ ἀμμτμοΝ λαϊοιοοὰ ἰλέπρε.. 

8. γον. 23. Το 
οἵ ΒοΙ[θ8 ; δ0.2)9 ἑηἰογρτγοίογε, βονοτοῦ, (Βυοι 

ἘΧΈΟΘΟΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ, 

Ζδηκθ: “Το Θγγ οἷο δά οὔ {86 1μον 104] 
Ἶανν, πἶσ τῶ Ὀτουχιὶ οὐδ 80 ῬΡον ΘΡΓΆ]Υ δἱ τἢ6 
οἷοθθ οὗ (6 ἰαϑὲ οδδρίονῃ, ἰ8 ᾿ἰϊκοννΐδο ποὶ ἰοὸ Ὀθ 
ταϊδίδίςοπ ἴῃ ἐπ 6 σοτππηθηἀβ [0Γ ἰκθορίηρς ΒΟΙΥ (ἢ 9 
ῬΥΘΘΙγ σ᾽ ης. Ονίης ἰο ἐμὸ δυιδο]ῖα τηθαῦ- 
ἱὰᾳ οὗ Π6809 σοπηηδηβ (ΠΟΥ 8.0 δοῃπῃθοίοα ὈΥ̓͂ 
ταϑῃ 018 δηλ)οχὶο 8 τὶτ ἢ ΒοδίΠθῺ ἴα δηὰ δυ8- 
Λο!Β Θηῃδοίοά ἴο Ββαοιιτθ ἐδ 9 ὈΓΙΟΒΕΪΥ αἰϊχηὶγ. 
ΟὐοτΡρΑΣΘ ἰδ6 Σοίθγθ 68 οἢ (118 Βα Ὀἦθοῖ πὰ Καο- 

πουϊά ἐχιηοϊαῖυ ἤν 

δεῖ, Ρ. 617 εα4ᾳ. : Κεῖ], ». 141. [1Ὑλη5. ῥ. 480, 
4382, “. 78 οδιἱπιοῦΐθ5 ψ ῖοι ποῦς] δηὰ 86 γ6- 
ΤΑ] οὗὁἩ [0 οάον οοτηπιδηίδίουβ ἤδῦο οο]ϊθοϊθὰ ἰο 
ΒΏΟΥ (δὶ ἐ86 ὑγοβίϑ οὗ (9 Ερυρίΐδηβ, ατσϑεῖκα, 
ΒοΙΠ88 ἀπὰ οἰ Ὠδὶ 008 δυοϊ δὰ ἔμ 678}8 δὰ 
σοῃίδοὺ τὶ} ἐπ 9 ἀοδὰ, αὔοιάἁ Ὀυϊ δὴ ἱπηρογίδος 
ΔΓΔ]Ϊθ]Ϊ τὸ {π6896 [ον οαὶ αν ΘοΟΠσοΥἷπςς 
Ὧ6. Ῥγίϑϑίβ. .... 6.6.0 Ἡ πογθυον {8 δος 
Μ88 τοσοχηϊΣοα ἷῃ ἃ οοΥΘΙ ΟὨἶ δὶ θα κο, ἐμ 9 ὑσὶ οβὲ, 
ἔγοπι ἷθ οἶοο, σου]ὰ παιυγϑΙΥ 6 οχροοίοὰ ἰο 
ΟΌΒΘΓΡΥΘ ὑδ6 μἰσοδὶ δια ἠδνὰ οὗἩ ρυγγ. Βυΐ ἐδ 
ἰανβ τ Βἱο γορυϊδιθά [9 ρυἱθδίμοὐὰ οὔ ἐλ 6 οοβθα 



160 ΓΕΥΤΤΙΟΤΞΒ. 
“-““-- τ -..«“-«-“-πἰιπεπ ποσππππ  ἰπ«.«.ννν»ν»».» φρο“ 90.τὐτ')΄  π-παπ--ιιαικακοιπασιιπιιιιαιασιααιααοα ματα ΝΕ. ππαν τ πππαπαπε πα τισπππασπσπυσαιποανπασισουσο» 

ῬόΟΡΙΟ Βαά ἃ ἀθδροῦ Ὀδ818 (8 (μ18. ΤΟΥ Βδά 
ἴυ δι ἰπεϊ εἶθ ΕΓ ἃ ἰὰνν οὗ Ἰἰέθ. ... 8. Ογτεὶ! συγ 
ΟΌποΥγ δ ἴα ἰδ Ηοῦτγον ῥγϊοδίβ ψόγο ἰδ9 ἰῃ- 
βΒιγιυπιοηΐβ οὐ (86 αἰτίπο νν1}} ἕοῦ δυογίϊηρς ἀθδίῃ, 
(παι 8}} μοὶ» βου ῆοθ8β Ἦ6ΓΡΘ 8 ἰγρ9 οὗ (6 ἀθεῖἢ 
οὗ Ομ γίβ', νῖϊοσ δι ον ὑρ ἀεί ἴῃ νἱοίοσυγ, 
δηὰ {μα 10 νου]ὰ Βανο Ὀ66ῃ ππϑυϊ 8016 (Βαῇῷ ἐμ 6 Ὑ 
βἰιου]ὰ μβανὸ Π8 δδῖηθ ἔγοϑάοτϊῃ δἃ8 οἱ δου Ῥθορ]ο ἴὸ 
ὈξσΟΠΊΘ ΙΠΟΌΓΠΘΥΒ, Ὕαἰαρήψτα ἴῃ [μεν., Ρ. 480." 
ΟἸασῖς.-- -Ε 6.1]. 

“[ὴ (Π6 ὅτϑιί ρδοο ἱἰ ἰδ ἰο Ὅ6 ποἰϊοϑα ἰδὲ (Π6Γ6 
ἐδ Βόγὸ Ὀτουχὰν ουΐ ἃ στδάδιΐοη οὗ ιἰ.0 ΒΥ τ Ὁ] ̓ 8ην 
ἐδαὺ {6 Ἰανψϑ ἰῷ τοραγὰ ἰο αἰχηϊ 8.6 δίγοῦ ρου 
ἷῃ (6 6886 οὗ (86 ἰκ-Ὀσὶοδὶ ἰμδη ἴῃ 1.)6 6886 
οὔ 86 Βο0η8 οὕ Αδτοἱ, (886 δοϊωϊγηοῦ ῥχἱθϑίϑ. Ἢ 119 
ἐμοδο, νγῆο Ψ6ΓῸ δὶ γϑὶ ΑἝγοπ Β ΒΟΏΒ, τοτα οἷθ- 
γαϊοθα ΔΌΟΥΘ (110 δοττοῃ ὈΘορὶθ (88 [816 4180 ουἱί- 
Σδηϊεϑὰ (8:6 Βοαιίἰθη ἴῃ 118 δαποι γ}, 80 ὑδὸ Εἰμὶ- 
Ῥγίοδοί δραΐπ νῶὰβ σγαϊδβοὰ δῦουϑ δὶβ δοῆϑ; δ6 
ζοτπιθα 1.}0 βυτ οἷ 64] οοηγΘ δηα ϑυτητοὶί οὗ (ἢ 6 
ῬΘΓΒΟΠΔ] βδηοί γ ἰονατὰϑ αο(, δηά οὗ οχοϊυδίοη 
88 ΤΟΒΡΘΟΙΒβ 110 αποϊοδῃ ΟΥ̓ ἐμαὶ ν᾿ ἰδ ν8 [,ου]- 
ΚἰσΑ Εν “ δοπηηοη.᾽ ᾿᾿ δῆᾳο. 
ὝΊ ἢ {8 οὐδρίον Ὀορὶπβ ἃ ποῦνε Ῥαγαελαῆ, οὗ 

ῬΓΟΡΟΥ [1μοϑδοὴ οὗ (89 ἰὰνν εχίθπαάϊηρς ἰδτουρ]ν 
οἢ. χχῖγυ. “ΤῺ9 μαγϑὶ οὶ Παρλίαταλ, οΥ Ῥτορονῦ 
1μεββοῦ οὗ (Ἰὸ Ῥσγορδθ 8, ἰ8 ἔσοϊς. χὶὶν. 18-81]. 
ψ ὨΪο δοπίδἰ 8 ΟΥΓΑΪΏΒΏΘΘΒ ΤΟΥ (6 ῥγίϑδίδ, δηιὶ 
8 (86 ὈδΒὺ ΘΟμ ΘΠ ΙΔΡΥ ὁπ (ἢ Ργοδθαΐ Ομ Αρίοτ,᾿᾿ 
Ῥοτάδυνοτνι ἢ. 

Τιιο ΡυγῚ Υ δηά ΒΟΙ 1685 γοαυϊΡοὰ οὗ (ἢ 6 ῥγὶοβί- 
δμοοὰ ἴῃ {18 οἴδρ. 18 ουϊἀθηιν ἃ ΠΟΟΘΒΒΑΤΥ 60η- 
ΒοαυθΏ09 οὗ (Β6 ροου αν το]αιΐου ἰᾳ ἡ ]ο ἢ ἐδ ΟῪ 
δἱοοὰ ἰο αοἀ δηὰ 6 Ρθορ]θ. [ἐ 1β δι βίδῃι 8 }}Ὺ 
106 8816 88 ἐἰῃδὲ χοαυϊροά οἵ 8}} {8} ΠοΥ Ρϑορΐὶο, 
Ὀυΐ ἰδ ΘΙ ρ δδὶσοα δηά οχίθι θα ΒΟΙΙΘῪ αὶ Ὀ6- 
γοπά ἐπεὶ νι σὰ (86 ΡΘΟΡΙΘ ΠΟΠΟΓΆΙΥ ΓΘ ΔῸΪ6 
0 Ὀ6ΔΓ, ὈΘΟδΌ89 ἐΐ Θαρϑοΐδιγ ἀονυοϊγοὰ ἃροῦ {θὰ 
(ο “ἀτὰν πἰρὰ πὑπίο (6 οτὰ.᾽"" ΕοΥ (δ 6 βδῖῃθ 
ΤΘΔΒΟΏ 8{1}} τηοτὸ βίτγὶ οί οὈ] σαι 008 8τὸ Ἰαἰὰ Ὡροη 
()6 δὶ -σϊοϑίβ, [ἢ ν ΓΒ. 1-6 (Π 6 δγθ ον ὈϊΪ θη 
9 ἀ68]6 ὑπ οπιβοῖ το 8 ΟΥ̓ ἰουσπΐης [16 ἀοηιά, ον ὉΥ͂ 
δα" οὗ πιουτηΐϊης ; ἴῃ 7-9 (Π6Ὲ} ἅἃτὸ τεοαυϊγοὰ ἴὸ 
σοηίτϑοῦ 8 Βροι]658 τη στίδρο δηα τηϑί ηἰ δἰ ἢ ΡΟΣ 
ἦπ ἐμοὶν δε 68: ἰῃ 10-1δ 86 Βδ6 ἀϊ 165, Βοη6- 
ταὶ οχίοηοα, Δγ6 601}}} τθογθ Θιαρ δι οα}} Ὁ Γὸ- 
αυϊτοὰ οὗὨἩ [86 δἰ ᾳῃ-Ῥσὶοβι; δὰ ἴῃ οοποϊιδβίοῃ, 
γοσβ, 16-24, {π6 Ῥῃγδβίοαὶ ἱρϑαϊτηθηίβ ἰο ὑμ0 δΧ- 
Θγοῖβο οὔ (6 ῥΡγΐΘϑΟΪΥ οἰο9 ἀρὸ ἀοίδι]6α. 

γετθ. 1-4. ΤῊΘ ῥυὶθδὶ τοῦ ποὺ ἀοδίο δἰτηβο] 

οῃ δοσοπηί οὗ ἃ ἀοδὰ ρογβοι (193) 111. α οι), 
ν 11} δὴ οχοορίϊοη ΒΟΥΘΥ͂ΟΡ ἴῃ {||Ὸὸ 6886 οὗ ἰδ0 

Υ̓ΟΙῪ ποδτοδὶ οὔ κίῃ. Τὸ υἱγαία βἰϑίοτ, 88 γοί 
ὈΠὈοίτγοί μοα, 18 ἱποϊμἀοα ἰπὰ (6 8 ; Ὀυΐ δον 
ἮδΡ Ὀοίγοί Βα] ΟΥ τῃδργίηα, Β86 Ῥαββοαὰ ἰηΐο (89 
Τατἶ]γ οὗ διυοί ον, διὰ (86 δχϑιρίϊοη 668868. 
ΤῈ6 ῥγίηοί ρὶθ οὔ ἰπ6 οχοθρίϊοῃ βϑϑιῃϑ (0 Ὀ6 βἷ πι- 
ΡῬῚΥ ἃ στομαγὰ ἴοῦ. Βυϊηδῃ θο] ημ8. Το [δοὺ ἐμδὶ 
186 ἰθηὺ ΟΥ Βου80 88 ἀοδ]οά, ἐρο 7αείο, ὈΥ 189 
ῬγοβθΏΟΘ οὗ 8 ἀοδὰ Ὀοάγ, δπὰ ᾿πογοίοτο [86 Ἀτὶοδὶ 
οουὰ ποὲ δυοϊὰ ἀοδ)οιιθαὶ ἰὰ βαυοῖι 64868 (Καὶ) 
ζοΥ το 5 50 βιιδιοϊοηϊ οχρ δηδίϊοι οὗ {1.9 ὀχοθρίΐοῃ ; 
ἴον 18 ποιὰ ὃθ ἰτὰθ ὙΠῸ 8 βῖανθ ἀἰδὰ ἰὼ 180 
δουβθ, ἩδιοΝ ἰ8 οὶ ἱποϊυἀθα, δῃηὰ που]ὰ οἴῖθῃ 
πού ὃ9 ἰσὰθ ἴῃ (80 6880 οὗ α λον, τ ὶοὰ ἰδ ἰη- 
οἰαἀοά. [Ι[{ 58 για κδὺϊο δαὶ (λθΓα 18 Ω0 26 - 
(1οπ οΥ̓ ἰΠ6 νῖῖζο---τἶἴηο ΒΑΌΙΩΒ δΩΥ Ὀθοδιιθο 886 
δηά πο Πυβθϑηα ὙΟΣῸ “006 8οδβὶν.᾽᾿ 1δηρθ (866 
Ὀ6]ΟἾΝ) Ιμ8|.68 ἃ ἀἰδβίϊποίΐοῃ ὈοίΘΘἢ 8 Ῥϑβδῖτθ 

ἀοδ᾽οπιοπί τ ΐοῖ τ͵λῈ58 ἰηον 016 πῃ ἐδ 6486 οὗ δ 
ἀθδίδ ἴῃ (89 ἢουδΒθ, δπὰ νοὶ 18 00 Βο]Γ-ονἱἀθαὶ 
ἴο τοαυϊγο δδρϑοῖδὶ τιθηϊίου ; δηὰ {μ0 δοίϊνε ἀθ- 
δΙοαϑοὶ οὗ Ῥτγοοϊαἰταΐϊῃρς ομϑ᾿ δ στίοΐ, πδίηρς 80 
ουδϑίοτΠ Δ ΣΥ͂ Τάτ ΚΒ οὗ τηωουτπίηρ, δὰ Ὀυτγγίηρ (δ 9 
ἀοϑδά, πὶιϊσ 6 οοῃδίάεγδ τοῦτο Τοσθία θη ἰὸ ἐδ 
Ῥγὶϑδίὶ, 88 Ὀοϊοηρίης ἰο {110 οἷ688 οὗἩ (9 οἰ σα θπ, 
οἱ οοσδϑίουη οὗ ἰμθ ἀόδὶ οἵ }ιἰϊδ νὶῖΐθΘ. [{ βδϑιιβϑ 
ἴΏΟΓΘ ῬΓΟΌΒΔΌ]9 ἰδδὶ ἐπ ἰηβίβ 668 τηϑητὶοηθα ἴῃ 
ΟΣ. 2 τὸ οὔ (δ Ὡδίυγο οὗὨ ἰἰϊϊδίϊοηϑ, δα ἃ ἐμδὲ 
189 τηδυσίδρα χοἰ διϊ οἷ 8 ποὲ πιδηϊϊοηδα Ὁ6- 
8.89 ἰΐ 18 ΠΟΒΡΟΡ ἰῃ8ὰ ΔΗΥ͂ οὗ ἰδῆ), δῃηὰ ἰδοσο- 
ἴοσϑ ἰροϊαἀοὰ πὶ μΐη ὑπο πὶ 41}. Νοιϊπὶιπδιδπάϊης 
(ἢ Ρογπιεβίοῃ πα {80 68868 ταρῃἰϊοπθα δον, (86 
ῬΓΪοβϑι, ὉΥ σομίδοί πνῖϊῃ ὑπὸ ἀθδὰ, διὶ}} Ὀδοδῖαθ 
(«8168 (ῸΣ Βουθῃ ἀδΥ8, δῃὰ νδϑ ἔμ θὴ γοαυϊτοὰ ἰοὸ 
ΟΣ 8 βίη οθυϊηρ “πε Εσεκ. χ]ν. 268-27). Νὸ 
ῬΘΏΔΙΥ ἰ5 ῥγονϊ θά [ὉΓ ἃ υἱοϊαίΐοι οὗ (μὲ8 ἴδνν. 
ὁὰ τοῦ. 4 βοα Ἰοχίῃαὶ Νοίοϑβ. 

γετβ. ὅ, 6. Τὸ Ῥγοβὶ Ὀϊυἱοα ἰο ἐμ ῥτἱϑδβίδ οὗ 
{86 τρᾶτκβ οὗ πιουγηΐηρ ἴον (86 ἀδδά, οιβί ἴα ΔΥΥ͂ 
ΔΙ ΟΩρ 89 δυττουπάϊηρ παδίΐοῃβ, ἰβΒ οχίθϑηἀοὰ ἴῃ 
θεαυϊ, χῖν. 1 ἰο 89 τ801]6 ὈΟᾺΥ οὗὨ (6 ΡΦ6ΟΡ]6. 
ΤῈο σοπεηδηά (0 (80 ῥγοδίβ 8 ΘΧΡτ 58} πιδὰϑίο 
Γοδὺ Ὅροι ἰμοὶν οἴἶδοίδὶ] ἀυϊὶοα. Οὐ ἐμ6 δχρσζϑϑ- 

δβῖίοῃ Ὀτθδᾶ οὗ ᾿ποὶς αοα δο69 οἱ ἰἰΐ. 11. ὉΠ) 

18. ἴα ΠΟΘ ΕΥ̓ τϑαἀογοὰ ἴῃ ἐμ Α. Υ. ζοοά, δγεαά, 
δηὰ πεαί. ΟἾΪΥ (δ9 Ἰαβὶ 18 οὈὐδοιϊ 2016 οἢ 86- 
οουπὺ οὗ ἐμ9 οἰϑηρθ ἰῃ ἰμ6 89 οὗ ἴ6 ΕΏρ 18 ἢ 
ποτά. 

γεῦβ. 7-9. ΤΌΘ πᾶγνΐδρο οὗ {86 ῥτἱϑδὶβ δπὰ ἐδ 
11}9 οὐ {Πποῖν ἔδυ 68 11 ν᾽ 89 τα υϑί ποὶ 6 ΔἸ] ον οὰ 
ἰο ῥγϑϑθηϊ ἃ οοῃηίγαβί (0 {86 ῖν ΠΟΥ οδ παρ. ΤΉΟΥ 
ταὶ νῦ ΤΩΛΥΥΥ͂ ΔΩΥ ΓΟΡΟ(ΔΌΪΟ ττοδη, ψΒοίμον [9- 
ΤΕ] 109 ΟΥ ἔογοῖ βρη δῦ, ϑχοορίϊηρ οὗ σουγθθ ποϊηθἢ 
ἔγνοια (Π080 ἰάἀοϊαίτουδ ἰγὶ 068 οὗ [86 Οδηδβδηΐι 68 
16 ΟΓΘ ΤΟΥ ἀάθῃ ἰ0 41} (86 ρμϑορὶα. ἔχοὰ. 
Χχχίὶγν. 16: Ὀϑαυί. υἱἱ. 8. ἴη δἵϊθοσ ἰἰπλοβ 8.15 186 
γγ88 ἸΩ8ἀ9 ΙΠ0190 δίσϊροηί, Εσοὶς. χὶὶν. 22, ΤΒΟῪ 
τα κεὶ ποῖ ἰδῖκθ ἰο τὶ ὶΐθ ἃ οοιησαοη Ῥγοβι αὖθ, ΟΣ 
οῆ9 ὈΤΣΟΐδ:6, ἑ, 4., α πΟΙΏΔὴ ψλῸ δα Ζ90]]6Ὴ, ΟΥ 
88 ΒΟ0116 9188} δα ον 165 Βο]ὰ, οὐϑ οὗ 1] σὶι!- 
τηδίο ὈϊσιμΒ, Βτίοδγ, (μον εῖνοϑ τηϑῖ 6 οὗ υη- 
Ὀ]ΘΙ ἰθ θἃ δη ἃ Βρο(]688 σδγδοίογ, δηὶ πο ῃ66 ἐδ ΟΥ͂ 
600 ἕογὈἀάθη ἰο ἰδΔκο οὔθ δίγοδβαυ σχορυάϊαίοά, 
Ιῃ τον. 8 ἰθ σῆδημε οὗ Ῥϑύβοῦ 8 ζϑΏΘΓΙΪΥ μοϊὰ 
ἰο ἱπά:οαίθ ἃ οβδηρδ οὔ λάγϑβ ίο 86 Ῥϑορὶθ οὗ 
ἴϑγδοι  Ὀὰαὺ ἐμ ἷβ ἰ8 ᾿ΠΏΘΟΘΒΒΘΤΥ. [ 15 ΒΙΤΩΡΙΥ͂ 
(86 οΥα π ΡΥ ἔογη οὗ ἀϊγοσὲ σου. Βοδησθο 
ἰδ τῶϑ ἐμ ῥυίϑϑί᾽ 8 οῇἕοο ἰο οἵου τ: 6 Ὀσθϑᾶ οὗ 
ΓὮῪ ΟΘοῦ, μοτοίονρο ἷβ 176 δῃηὰ βυσσουηαηρδ 
ταιδὲ ὍΘ ἴῃ ΒΑΥΤΙΟΠΥ͂ τ ΐ 8 μὲ8 ΒΟΙΥ σΔ}}[ὀΕηερᾳ. Τὴ 
ΡΥὶοδί 8 ἴδγαῖ Υ, δ5ο, ὈΥ͂ 8 Ῥσορσίοιυ [οἷν ἴῃ 8]} 
868, τηυδί ὯΘ ογάογοά ἰῃ δοσοοσάύδποο νῖϊ δῖ8 
βδογοὰ ἀιυ(168, δὰ π6 ουϊγάροουβ υἱοϊδίϊοῃ οἴ 
(Β΄18 ἴῃ 18 ἀδυρμίογ᾽ Β Ὀθοοταΐῃρ 8 ρυοϑίϊ αἱθ πχυδὲ 
Ὡοὺ ΟὨΪΥ Ὁδ ριιηϊδῃοὰ τὶ ἀφαί, θὰν (6 ἀοδὰ 
Ὀοάγ ὃθ νἱβἰιεὰ πεῖν (89 Βγι 0] 108] Ρυπβετοϑαὶ 
οὗ Ὀυτπῃίηρς. 

γοτυβ. 10-1δὅ. ΤΠ6 βαῦγθ σοτητηδ 8 ΔΤ δρΡΙϊοὰ 
τὶ τγθδίον ΘΙ Ρ 6515, δὰ νἱζ]ι βοὴ οχί θη βίος, 
ἰο ἐδ6 ἰφῃ-Ῥγίοβί. Ηθ 5 ἀδϑογῖ θα ὉΥ ἰδ ροοῦ- 
Ἰΐαρ Ζ] 688 οὔ {η6 δβηοϊηίίηρ 6 δὰ γϑοοϊνοὰ 
(νασβ. 10, 13), δηά ὉΥ δὲβ Ὀοίος οομδβϑοσαιϑᾶ 
ἴο ναὶ οὐ ἴδ6 βδσιθῃῖδ, υἱΖ., (086 δρροϊπίοά 
ἴον ἐπὸ οἰδοὶαὶ οοβίυπιο οὗἨ ὑἐμ6 δἰ -Ὀσὶϑδὶ, ἰἢ 
τοι Αδτοῦ μαὰ Ὀθοη δγγαγοα δὶ 8 σοῆδβοοῦδ- 
ἰΐοα, δηὰ ν δ ῖοῖὶ ἀοβοθηάοά ἰο κἷβ ϑισσθββοσθ. Τὸ 
εἶτα (9 ἀοσυθίοτηθα ΙΔ Σ᾽ ΚΒ οὗ τοουγηΐηκᾷ, δηὰ δὶ 
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οοπίϑοί νῖ ἢ ἃ ἀθαά ὈΟαΥ, ουϑὰ ἰδαΐ οὗ ἐμ8 ποϑὺ- 
οϑὲ χοϊαίϊνα, το ἔογθίἀἀἄθη. Ηϑθ χουδί πού κο ουὖἱ 
οὗ ἴ)6 δΒαπος ΣῪ ἴον (ἢ ἷδ Ῥῃγροδο (ποῖ δαί 
(6 βϑῃοίυδτυ Ἧ88 ἴὸ Ὀ6 8 σοηδίδηίϊ δροάο, ΒΒ ΩΡ 
δηὰ Βαυπιχατίθη), ποῦ ὑσοΐδιιϑ [89 βαποΐθδεν 
γ (μὲθ ἀφ] ποηὶ οὗἨ δ᾽8 ρόσβοῆ. Ηθ νγὰδ 8180 
τοϑιγϊοίθα ἴῃ τηϑγείαχο ἰὼ 8 υἱγρίη οὔ ἴβγϑοϑὶ, υϑῦ. 
14: Ὁ. ΔῺΥ ΟΥΒΟΡ τηλγγίαρο δ6 πουϊά Ὀσοίΐίβῃθ 
816 δοοᾶ, 

Γδυρο: “ ΠΑΙΟΥΘΡ ΠΙΔΥῪΥ Ὀδϊοπρ ἰο ἰμΠ6 ἀ66- 
Βαϑηΐ Ὁγ (06 ἀδαΐ, ᾿ὸ 18 σανίδι ΠΥ ἰο Ὀ6 ποιϊσοὰ 
ἰδὲ ποιΐηρς 18 Β6γῸ ϑ8ϊὰ ἴῃ ΔΩΥ͂ ὙὯΥ οὗ ἁγίης 
Ῥουβοῦβ, οὕ οὗ ἀδ6δι}} ἰ(8601[, αὶ οὗὨ ἀοδὰ Ὀοκΐεδ, 
Το τοσοὶ θοιΐοη οὗ Ερσγρὶ, οαρθοΐδ!γ οὔἐμο Εσγρ- 
εἶδ ουἱίυ5 οὗ ἀοδαὰ Ὀοάΐθ8 δοπηθ8 Π6γΘ ἰηΐο {86 
ζοτοατουπἃ. Τμ6 ἀοδ]οπιθπὺ ὈΥ̓͂ 86 ἀοδὰ ἴη- 
οἰαάεφά πο πῃοΥΟΥ {86 ἰουσαΐης ἴῃ ἰἰβοὶ, τ ἰδ ἢ 
ἦδθ 80 πδίιιγδὶ τὸ οχοὶϊϊ θα ρυϊοί, θυῦ 4180 186 ραγιΐ- 
εἰρδίίοη ἴῃ (6 ὈυτῖΔ], δηὰ (8 δυδίομιβ οὗ τηοιγη- 
ἴηᾳ. Βυι ἰμαΐ ψ ἢ ]οἢ διηοηρς (86 ΒΘα ΒΘ γγἃ8 8ἢ 
ΟΧΡΥΘΒΒΙοἢ ΟΥ̓ ΒΟΥΤΟΥ, 50 ἰΠαὺ ἰὶ νψγὯ8 βαϊὰ ϑυθῃ οἵ 
ΑΡοΪΪο εἰ πι8ο] Γ, [μϑὺ Εἰπιὶ βΒῃαη (86 566} 68 οὗ ἀδδι}, 
ΔΡΡΌΘΑΥΒ ΠΟΤΘ ΓΑΙΒΟΥ 88 ἃ ῥγοϊυὰθ οὗ (89 δβυὉ]}- 
τοῖν οὐὗὁἨὨ ἰδ ΟἸ τἰβιίδη νἱὸν οὗ ἀοαίῃ. Τὴ Βοτ- 
ΤΟΥ πουϊὰ ἱπάροά ΔΡΌΘΑΓΙ βἰσοηροδὺ δὲ (ῃ6 β' καϊ 
οὗ 85 ἀοδὰ Ὀοὰγ οἵ 4 Ὀϊοοά ταοϊαίϊνο, γοῦ ἢ 60 
ἨσπΘΩἾΥ Ρ͵α665 86] οὐ ἐμ Ορροβὶϊθ βἰὰθ 88 8 
Ἰἰαιῖο Οὗ 180 Ξυ πο] ἰ8η), δπα 6᾽}]Ὸὸ 8 ἐδ 9 ἀφ] δι οηὶ 
ἴῃ (6 οδ59 οὗ 6 ποαγϑϑὺ ἤβιην το] αἰ οηβ τ ἱ ἢ 
0 οχσορίΐου οὗἁὨ (᾿) 6 ΠΔΡΤΙ αὶ βἰδϑίον ὙΠῸ ΠΟΥ͂ ὉΘ- 
Ἰοπρδ ἰο δῃοίῃον ἔδυ ἢ Υ οἶτοὶθ. Ὗτγ. 4 σον δἰ ὨῪ 
ΔΡΡΟδΔΓΒ ἴἰὸ ΒΆΥ (μα ἃ δὴ 48 ἃ Βυβθδηα ΒἈ88]] 
ποὶ ἀο6Ή]6 εἱ η56 1 ἴον ἰΠ6 ἀοδὰ Ὀοὰγ οὗ μἷβ τνυϊΐο, 
88 ἰο ἴοτοροΐηρ βροοϊδορίϊοη δὰ ἀοίογτηϊηδίϊ οι 
οοποογηΐϊηρ [9 πιαντὶθαά βίον ταὶς δἰ γοδαγ ἰη- 
{ἰτωδΐθ. Οοποοτηΐηρ (πἰ8, 860 Ὀδίον,"" [αὐονϑ 
Ὀπάον τοῦ. 4]. “Τὰ τϑάβοι 18 νὸ}}] ἐχργεβϑβϑεὰ 
ἴη τοῦ. 6: ἔοσ ἴ8θ6 οδϑσείηρβ οὗ [89 ὥΟΒΝῸ 
τῆβἂθ ΌΥ Β8το, ἴ89 Ὀτϑαᾶ οἵ ἱποὲσς Θοᾶ ἴδον 
ἂο οὔοτσ.---βϑἴησο ὑπὸ Κηον, ΟΥ δἱ ἰϑαϑὶ αν 
δοῖὴ9 ἰάἀ6α οὔ νῆδὺὶ (6 Βδογὶ ἤσο β' χη} 8ῆ68--Ζ 6 ἢ 6ῃ- 
ἐἶνο τοϑίρπδίίοη ἰο (86 ᾿ἰνίης ΟΘο4,---Ἰ Β 6 7 σαηποὶ 
ΤΩΟΌΤΩ δΔηὰ ἀοιραῖὶν 88 (080 80 ἢδΥΎο [1{|]0 ΟΥ 
ὯῸ ΠΟΡΘ, σι ουὶ βἰγοη σι ϑηΐηρ [19 ἀοϊαδίοη οἵ 
ἀοδραΐν, ὈὉῚ νι  ]6ἢ} (06 [8Γ786] 168 του] αἀἰβῆοποῦ 
{89 πϑπὶ6 οὗἩ ἰμοὶν αοἀ, ΖΘ ονα!. ἸΤμοτο ἰβ δὴ 
οσχίγαυδζαηῃοα οὗ Ἰαπησηἰαίΐ ὁ. τ Εἰ σἢ (Δ }ς68 (Π6 δ0- 
ῬΘΆΓΔΩΟΘ Οὔδβ τοβοηίωθηΐ δηαὰ σοπίοηίΐοη τὶν α 
αοά ἰπ τοραητγὰ ἰο ἰδ 6 ἀδδά ; διηοῃς (86 Ρ6ΟρΪο οἴ 
Θοἱἂ ἐμῖ8 βδῃουϊά 6 δὀχοϊυάδοά ὈΥ (δ}6 Γθ6]ης οὗ 
ΣΟΥΘΓΘΏΟΘΘ :---Οἰ 6 ̓οτὰ 88 ἀο0896 ἱΐ. 

“ΤΏ γοο Κιηάβ οὗἨ ποῦθῃ δῖθ θχοϊυδοὰ ἤγοπι 
[πὸ ῬυΐοδιΥ τπαυσίαζο : [86 ὑ  ΒΟΣΘ, (86 Ρτοΐδῃθ, 
π6 ἄϊνοτοθᾶ. Τὸ ἰῃ9 δἰᾳιι-Ῥυϊοδὲ 16 ἰδἰκης 
οὖ πνίάον 5 αἴ8ο ἠογυϊάθῃ. 76. 68}} ἰο τἱηὰ 
Τδῦον, Βδδὺ, Βα, δὰ Βα Ββοῦα, 0 Ὁ6- 
680 Δηδοβίογϑ ἴῃ [8γ80] (Μάη. ἱ.}), δηὰ ἐξ 5 ὑπ 8 
Ρἰαΐη (παὺ ἐμ βιιὈ]οοὺ 18 6 ΓΘ ἃ ΡΏΌΓΡΟΪΥ ΟἹὰ 768- 
ἰδθαὶ τορυϊηϊΐοη οὗὁὨ βγη ο]ΐσδὶ δἰ ραϊβοιίίΐοη. 
ΒΥ ἰδ πιαγγίαρο οὗ (ὴ86 ρῥγίοδί νὶτὰ ἃ τἱγρὶη 18 
δἰ χυϊδοά {πὶ [86 ἰΒβοοογαῖῖο τηαστίαρο σουϊὰ αηὰ 
Βῃου]ὰ Ὀ6 οοῃηδοογαίοά (ὁ {μ6 Σοδυΐηρ ὕΡ οὗ ἰδ 6 
ΒΟΡΘΟΣΔΓΥ͂ ὈΪοββίηρ (566 90ο. ;. 13, 14), ΤυΝ 
6͵30 ἢ6 ἯὰΒ ἰο Δρρϑδν ἰὁ (86 Ῥ6ορὶθ 88 ἃ 60086- 
ογδίϑα ρουϑοῃδὶ ιν. Ἐυΐ ιΠ6 ἀαγὶς οοηίγαϑὶ 8 (ἢ 6 
Συΐϊηοα ρῥτυίοϑιγ ΓλμΪγ, Ὁ δηὰ (80 Ββαἀ ἀθβὺ ᾿Ἰπβίϑηῃοδο 
ἦδ ἰῃο τυϊηοα ῥγίοβϑι 8 ἀδι ίο ; Ἰἶ 886 888 ΟὨΪΥ 

ΦΟΥ δἷπο "ἢ ἴπΠ ΠΥ οὗ μαβίοσ. 1 ἃ ροθ ὉῪ Ἡοίῃο ἰὲ 
[8 ἀορέοϊοα ννἱτ ἀδεῖς τυποῖιοθ." 

Ὀοσυῖ ἰο ὃθ ἃ ΐΟΣΘ, 816 μ88 78] 6 ὑπο ἐδ 
δυφαηιοπὶ οὗἉ τθ. 

“«Φῃο (Βἰτὰ ἀϊν᾽ ϑΐοη ἰγοδὶβ οὗ (8) Β008 οΥ̓͂ (δ 9 
ῥυίοθίβ Ββανίπα ὈΟΘΑῚῪ ἀοίοοίθ, ΟΥἩ οὐ[βοίθα πὶ} 
ΘΟΡΡΟΓΘΑΙ ὈΪΘΙΪΒἢ 69 ὑπηρῖο ΒΡ γι] ΤΟΘΒΟῚΒ 
ΔΙῸ ον θη }Υ ἱποϊυ θα). Ηδθτθ 8190 ἐμθ ῥρσουδὶ!- 
ἴῃς ΒΥ πα θο] 168] ῬΌΓΡΟΒΘ ἷβ ποί ἰο ὈΘ πηϊδβί δ Κϑῇ. 
Τ1μ6 βδουὶ ἤσθυβ τυδῦ ΔΡΡΘΩΥ 88 86 ἴγρθ οὗ ρΡοῦ- 
ἐοοίϊοι, 88 8180 [6 Βλοτιῆοθ ἰῃ {86 ΖΌ] ον ἢ 866- 
ἰΐἰοα, Ηδθησδο (δ ὈΪὰ δαηα ἸΔτη6, [06 ΒΟΏΒ οἵ 
Αδγοῶ ἩΠῺ τα βθηδρθη πο5685 δῃἃ ᾿ἰπη 8, Βανΐης 
Βοῖὴθ ὈΟαΣΪγ ἀοίοοῦ ᾿π Βϑηά οΥ ἴοοί, ἐς. (Υ8Ὁ8. 18- 
20) Θογγοϑροῃὰ ἴ[ο ἐδ ἔδυ} βαογ βοΐ] δηΐηλα]8, 
ΟἿ. χχὶΐ. 28-28. Τ8ο βίγοηρ οχοϊ βίου ἀδιηδηάοὰ 
ὉΥ ἐδὸ οὐ ἴον [86 8616 οὗ 118 ϑυτθ 0} 183ηι ΜΓ ΔΒ 
οοπιρουδαδίοα ὈΥ͂ ὑμ6 σοτπηρδββίοπαίθ ρτονυ βίο 
{Πὺ ὑΒ0γ Βουϊά Βατϑ ὑποὶν ροσίϊοη οὗἉ 8}} βδογὶ- 
βοῖα] ἰοοά οὗἉ ᾿Β6 δοἰϊτνο ρυὶϑδίβ, Ὑ ΒΟΓΘΌΥ ΠΟΥ͂ ΔΘ 
ἢ ΒοΙη6 Βογὺ ἰο Ὅ6 σοιρατγεὰ ψ|} ἰγιογεέειδ ΟΠ - 
οἶαῖδ γᾶ ἄγαν ἱμοῖν ζυ] βαῖασγ. ΤΏΘΥ ἀο ποῖ 
οἵδοῦ [89 Ὀσθϑᾶ οὗ ἐποὶσ οὔ, 85 ἰδ οἴετίηρυ 
810 ΟΟἸ] οἰ ΟἿ ο4}16ἃ, ᾿Ἰπηκδιυυο ἢ 88 ὑλ.086 Οὐ] ηλἷ- 
παίοά ἴῃ {πὸ βῃον-Ὀνοδα; Ὀυΐ γεῦ (Β6Υ δα ἴ8 9 
Ὀτθϑᾶ οὗ [ποὶσς Θοᾶ, 88 νὸ}} οὗἩἨὨ (86 πηοϑὲ ΠΟΙ͂ 
88 οὗ [Π6 ΒΟΪΥ͂, ἑ. 6.,ὄ οὐ ΟὨἿΥ οὗὨ {ἢ9 πνᾶγνϑ οὔ ̓- 
ἴηρ8, βυβι  ρ8, δίς. (Ν πὶ. συ. 11, 19, δηὰ 268-- 
29) θαὺ 4180 οὗ (860 Ῥδου δν ῬγίθϑυΥ ρονγίίοι οὗ 
(86 βαοτ ῆσοδ, (86 οὐὈϊδἰίοηϑ, εἰο6. 60 ΚοΙ], ἡ. 84 
[Ττδη8. Ρ. 488]. Βυὶ 186 ᾿γὶοϑιΥ δο6θ88 πο 
[89 νϑὲ] δὰ πο πὸ δἰἴδσ ἰβ ἀθηϊοὰ {μόπὰ, 
ἰῦ ΡΡοδσδ {πδὺ {818 18 Β6ῦο βροΐίθηῃ οὗἉ (ποεῖν ο- 
οἶα) ἑπποίϊοηβ. ΜΟΣΘΟΥ͂ΘΡ ἰὺ 18 ΘΙ] 58] ζοὰ ἐδ 
Μοβοϑ σοϊηπιαηϊσαίθα {ἢ 680 δου δὴ 8Β ποὺ ΟὨ]Υ͂ 
πτῖο Αδεοῖ δηἃ ἴο δἰ ΒΟΙΒ: Ὀυϊ πηῖο 8]} 
186 οὨἑΙᾶσθε οὗ ΙΒ.89] νἱὸ οὐρμὶ ἴο ΠΟ ΠΟῪ 
{πεῖν ρυἱοδίβ βου] δοπάποί (ἢ οπηβοῖν 8. πο. 

Α ἄρα ἰπὰ ἃ ἀνοιης ἀοῆϊοα ΘνογΥ (πΐηρ ἰπ 
(890 ἀπο] ΐηκ, δὰ ΘΥΟΥΥ͂ οΩ9 ὙὮὯΟ οηἰογοὰ ἰ{. 
)οαὶ 8, δονθυον, τηυδὺ ὨΘΟΘΒΒΑΥΪΥ οὐσὰῦ ἴῃ 
ῬΓΪΘΒΟΥ ἔλπι 1168 Ὀθγοηὰ ὑπὸ ᾿ἰπαι(8 οὗἁὨ ἐπ 6 Δ)͵ον"- 
ΔὉ]6 68868 οὗ ἀοῇϊ]οιηοηί, θη 8]80 ἰῇ ἐμ6 ἤουβο 
οΥ̓ ἐδο εἰσ - ουδὲ ἰο  Βοὰ Ὧ0 ἀρπ]οηθηὶ ψδὲ- 
ΟΥ̓́ ὙΔὯἯ 9 ΔἸΪονγοά. 1.δηρο ἐπογοίογο Μ6}}] 88 Υ8, 
“«Ἁ ἀἰδιϊποιίου τὴυδὲ Ὀ6 πιδὰθ Ὀθίνγθοη ῥββϑῖνθ 
ΒΟΙΤΤΟῪ δηὰ ἀοδὶοτηοηί, πεῖ ἢ τα κΐ ὨΔρΡοπ ούθῃ 
ἴο ὑπὸ δὲ ἢ -σἱοδὺ ἰὼ 18 οὐγῃ Ὠουδθ, δηι βοίΐϊνθ 
ὉΏΟΙΘΒΠΏΘΕ5 Ἡ ΐο ἢ οδ6 δοουΐ ὈΥ (6 τοπάϊΐης 
οὔ ἐδ9 οἷοί βοβ δηὰ ρμοΐης ἴἰο ὑῃ6 ἀοβὰ Ὀοὰγ.᾽ 
Ασοοτάϊη!ν (ἢ 6 τοδὶ ἱ ἴοι ἰο ἐλ 6 ἰχἢ -Ὀσὶϑϑί 8 
ὁουομοὰ ἰῃ ἰθγτη8 (Υ6Γ8. 10--12) ἱπαϊοδιϊηρ (Π9 8δο- 
εἶντο ἀοδ] τη οηί. 

γοτβ. 106-24. ΤΏ ο86 ἀἱτοοίϊοη8 δοῃμοστηϊηρ (9 
ἀοϑοοιμάδηιβ οὗ Αδγοὴ τ βου ἃ ἤαΥο Δ}Υ ὈΟΔΙ]Υ͂ 
ἀοἴθοὺ δτὸ ἰουμάθα ὑροῦ ἰμ6 ροῦθταὶ ὈΓΪΠΟΙΡ ]Θ, 
ΔΡΡοδγίηρ ἴῃ ΘΥΘΥΥ͂ Ῥατίὶ οὗ {πὸ Ἰαῦγ, {πὶ ψ Βδὶ- 
ΟΥΟΡ ἷ8 ἀογνοίθα ἰο ὑΠ6 βουυΐοθ οὗ αοά ββοιϊὰ ὃθ 
48 Ῥοτίθοί 88 Ῥοββὶ Ὁ]9 ἴῃ ἰἰ(8 Κἰπὰ, “4.8 {})6 βρὶ- 
τεἰταδὶ ηδίατο οὗ ἃ πιδῃ ἰβ8 γοδοοίοα ἴῃ ἢἷ8 ὈΟΔΙΙΥ͂ 
ἴοσι, ΟΠΙΥ͂ ἃ ἴδ 1688 οοηά τΐοι οὗ Ὀοὰγ οουϊὰ 
σοΡτοβροηά ἰο ἐμο οἰ 685 οὗ ἰδ ῥγίοδι; υ5ὲ 88 
(ηὴ9 ὄτγοοϊβ απὰ Βοπιδὴβ σγοαυΐϊγοα, [ον (ἢ) 9 ΥΘΥΥ͂ 
8816 ΓΘΆ50Ὲ, ἰπαὶ (ἢ ργὶοθϑίϑ Βῃοι)ϊὰ Ὀ6 ὁλόκληροι, 
ἑπίοεστὶ οογροτὶς (ΡΊδῖο ἀ6 ἰοσσ. θ, 759: ϑβοηθοῖῦ ἐζ- 
σεγρέ. οοπίγου. 4, 2; ῬΙυίατοι φωρδί. γοηι, 78). 
ΟΟΠΒΘαΌΘΏΓΥ ΠΟΏΘ οΥ̓͂ ἰἰ ἀθθοοπάδης8 οὗἨὨ Αδύοῦ 
ἱῃ τῃϑὲτ ΚΘΗ ΘΙΘΌΣΟΙΒ, {. ε., ἴῃ 4}1 Ταΐυτο 568}90- 
Γαι οΏΒ (860 ΕΣ. ΧΙΪ. 14), θῦθ ἰ0 ΔΡΡγοδοὺ (ἢ 9 
ΥΑ]], ἐ. 6., Θῃδν (0.6 ΒΟΙΥ Ὀ͵466, ΟΥὍἨ ἀγλνν ΠΟΘ ἰο 
(06 8] δῃ (1 [1186 σουγτί) ἰο οἵου [μ6 ἔοοά οὗ 56 80-» 
γαῖ, υἱΖ., (0 βροονί οο8.᾽᾽ Κοὶ]. ῬΘΙΒΟΙΒ (δ 8 ἰὩ- 
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οδρδοϊ(αἰϑὰ ἴον (6 ὀσχϑγροἶΐθο οὗ (1:6 δοῖϊνο ἀυ ΐθβ 
οὔ {86 ρῥγοδίβοοὰ δῦ γοὶ θαρθϑοίδ᾽!Υ 8] οσοὰ ἴο 
Ῥδυίδκο οὔ (89 ρυίθδίβ᾽ ρογίϊοῃ οὗὨ ἰδ βδουὶ βοϑδ 
(νοσ. 22), δηὰ ἀουῦι]988 τοϑοϊνοά ἐμοὶ βδῖο οἵ 
180 εἰ :68 ΥΚ0Γ ὑμ6 βαρρονί οὗ (ὴὨ9 ῥτίϑδαίβυ: ΒγῪ 
ουδίοιι {Π6 Ὁ ἬΘΤΘ ΘΙ ρ᾽ οΥθα ἴῃ τηΔῺΥ ἀπ 198 ρ6τ- 
(δἰοΐης (0 ἴμ6 ῥυϊοϑδίβοοά οὶ ἀἰά ποῖ τϑαυΐγθ 
ἐδ Ῥτο  ἱ Ὀἱ 6 ΔΡΡοδοῖ ἰο {86 δ᾽ίδὺ οὐ θῃίγδιοο 
ἰπίο {10 ΒΟΙΥ μῖασο; βυσὰ 858 (9 οχϑδαιηδίίοη οὗ 
ἸΘΡΓΟῸδ ῬΘΥΒΟΏΒ, ΒΟῦΌΒ6Β, δηὰ (ἴῃ 8, 6 οδυυγίης 
οὔ ἐδὸ δδιθβ πὶ οῦΐ (86 οϑίαρ, δῃἃ ΣΏΔΩΥ αι 685 
οὗ 8 βἰυἶϊαν ομδγδοίθυ. 

Αἱ (μ6 θοχίπηΐης οὗ (86 οδαρίον Ἀἴοδοδ ἷβ ἀϊ- 
Τοοίθα ἰο τιδιθ (8 οοτηϊταηϊοδιΐοη ἴο 186 
Ῥχίϑαῖβ ἴΠ6 βοῃᾶ οὗ Αδσοῃ; δὲ (88 ϑῃὰ (τογ. 
24) ννὸ γοβὰ ἰδὲ ἢο (ο]ὰ ἰὺ ποὶ οηγ ἰο ἰἢθια, Ὀπὺὶ 
ππῖο 811 [86 οΟὨἰ ἄσθ οὗ ἴδτδϑὶ. ΤΪβ ἷἰδ ἴῃ 
δοοογάδησθο Μἱΐ ἰμ6 τ λοἷθ ΘΠΔΥΔΟΙΘΡ οὗ (896 αν. 
Ἑδοῖϊ μαγιϊουϊδν σοπιτημππηϊοαίἑ πα ἰδ ἰπησιοάϊδίοὶν 
δἀάτοβδοά ἰο ἰΐοβὸ ἮὮΟΒ6 αἰ ἴδ 5 ὁ ΘΟΏΘΟΓΠΒ: Ὀυϊ 
δὶ 80 δ851η6 ἰΐπη0, ἢΟῸ Ῥατί οὗ ἰδ9 ἸΔὟἮ ΜΩῈΩδ ἰο Ὀ6 
0 ὁχοϊυδὶνθ ροβϑεβδδίομ, οὐ πάθον ἰΠ6 δχοϊυϑὲγο 
Εαδναϊδηϑῃΐρ οὗ ΔΏΥ οἶδδ8. ΒΎΘΥΥ ραᾶτγὶ οὔ ἱΐ νγ88 
ἰο ὃθ Αἰ] ΘΏΓΥ ἰδαρμι (0 ΦΥΘΥΥ͂ ἰϑτδο]ϊθο. Τ86 
Ὀϊνΐηθ ἰδ 88 {6 οσοπιοῦ Ππονίίαρο οἵ 4]}, δὰ 
81} πόσο ἰηἰοτοδιϑα ἴῃ δοοὶος (δὶ τ 88 οὐδοσυϑά. 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἙἘΤΉΙΟΘΑΙ, 

Ἰ. ΑἹΊ (86 Ῥγβδορίβ οἵ ἐμπὶδ οἰιδρίοσ ἐθῃά ἰὸ ἃ 
δἱηρὶο ρμοϊηί---ἰϑ ρΘΟυ δ᾽ ῬαΣ δηὰ βγτθο] 64] 
Βοϊΐηθ88 γεαυϊτοα οὗ ὑο86 το τηϊεἰδίογοὰ Ὀοΐοτο 
αοάἁ. Ρτοῦι ἰ.6 οϑῃίγο οὗ {ὑμ6 δ-κλοϊυίο Ὀὶνίηθ 
Βο] 688 δρτοδά ουὐ ονὐον- ν  ἀθηΐηρ οἶνοὶοθ, δηά ἰο 
Θδοὶι 15 αἰϊδο  ! δα ἃ τυϊ οἰ πὶ οὗ βυιμ 0] 64] ΒΟ] Ϊ- 
Ὧ684 ψὶπουΐ πο 1 οὐπηοὶ Ὀ6 δηἰογοὰ. ΤῈ0 
μοί θῃ ἰὼ {89 οαξογλοδβί οἱ νοἶθ, δ στ8ὴ Ὀοΐημς, 
Β.1}} αὰ (6 ᾿ἰσῃξ οΥ͂ ηδίατο δηὰ ϑοῃδβοΐθῃοθ6 ; 
{8689 Ἰαϊὰ ὑροῖΐ ἔθ ἀυ ΐ68 ΚὉΣ (μ 6 Υἱοϊδίΐοη οἴ 
Μὰΐοῖ (ΠΟΥ ΤΟΥ οδϑί οαἱ οὗ (ποῖ Βοῖηθ98 δηὰ ἀ6- 
δἰτογϑὰ ; 1:6 Ῥ60}]0 οὗὨ [δβγδοὶ ζοσιηθὰ δὴ ἰῇ ΠΟΥ 
οἶτοῖθ οἴ δίχιον οΟὈἸ χαϊίουα; Ὀυδ ἰμο086 ΘΒ ΟΒΘΏ 
ἔτοτα ἔμοι ἰο ἄγαν πὶχὰ ἰο αοα οἱ ἐἰιοῖὶν ὈΘῈ Δ], 
τουδὶ Θοῖθ πάθον ἃ 8.1}}} βιγίοίοσ στ ]9θ. ΑἸΊ {8185 
Ῥοϊπίὶδβ υππι δι  ὈΪγ ἰο {86 Πο] 688 οὗ Ηἶΐπιὶ γ80 
δ {η6 σϑῃίγτο οὗ 8]}, δι ἃ ββονε (μδὶ [89 ρδυίαϊκιίης 
οὗ Ηἶδ Βοϊΐπθδβ ἰ8 {80 ΠΘΟΘΒΒΘΕΥῪ οΟπαϊ ἴοι οὗ δρ- 
Ῥσοδοὶ ἰο Ηΐη. 

11. Το ἔδι]ο6 οΥ̓͂ (Ὧ9 Ῥνίοδίβ τγοτὸ δὸ ἰηίϊ- 
τοδίοΥ δδβοοίϊδίϑα τ ἢ (Βοῖν οὐσα ῬΥΟΡΘΥ Ῥϑυβοῦ- 
αἰϊίγ, (μδὲ δοιιοί ἰηρ οὔ (Π6 τοαυϊγοιϑηίθ ἴον (6 
Ῥεΐοδίϑ ὑμϑιηβοῖνοθ πιυϑὲ 4180 Ὀ0 ἀοηδηάοά οἵ 
16. Τΐδβ τοϑίβ Ὁροῦ 8 ππ ἀπ οηίαὶ ῥγίο Ρ]6 
οἵ δΐποθ9, δηὰ ἰ8 δχζδΐη σοροδιϑαὶγ ἱπδὶβιϑὰ προῖ 
ἴα {86 Νὸνν Τοδβίδιιθαί ἰῃ χορατὰ ἰοὸ ἰἢ6 Ομ νι βίλδο 
τοϊηϊδίορ. 3.01 Τί. ἰἰϊ. 11, 12, Τῆι, ἱ. 6. 

ΠΠ|. Το δοδοϊαϊθ Βοϊΐθββ ζοαυϊγοὰ οὗ (8.080 
ὙΠῸ ρῥτοβϑοηίοα οὔετίημβ ἰο αοα οουϊὰ Ὀ6 ΟὨΪ 
δυτ ὈΟ]Ϊο4] : Ὀυΐ ἔμ6 ἔδοί (πὲ ἰξΐ νγγϑδ δυταθο 108] 
Ῥοϊηίβ ἰο ΘΟ σμο ἔα] 8116 (6 δυγαιθο  βαι, ον θῃ 
ἴο Ομ νδί, νῆο νδβ δίοπϑ ρογίϑοί ἰῃ [0] 688 ; 
ἐμπογϑίογο (του Ηΐπι ΔΊοπ 6 ὁ8} ΔΩΥ δοοθρίδ᾽ϊθ 
εἰἴἴϊ8 Ὀθ οὔοτοά ἴο αοά, 

Ὕ. Ῥμγεῖσαὶ ὈΪοτηΐβθ8, Ὀθοδῦθ6 ἐπ οΥ̓͂ δ Ὀ0- 
Ἰἱσοὰ δρί για δὶ ἀοἴθοίβ, δἰη ἀονοὰ {86 ὑυὶθδίδ ἔγοηι 
τϊἰδίοτίης Ὀοίογο αοα οπ τηδῃ᾽ 5 Ὀθῃδῇ; γοὶ 
{Π686 ἀἰὰά ποῖ ρῥγονϑηΐ ἰδ οἷν ϑαϊΐης οὗὨ (Π9 δδοτί- 
ἤσο65, ἰδ 8 δὲ οὔοϑ γϑοοίνἱρ ἰποὶῦ οὐ ΒΌΡΡΟΥΪ, 
δὰ τοργοδοηϊϊηρ αοά ἰη (6 τοοοϊνῖηρ οὗ ἱπδὶ 
ΔΘ (Π0 βλοτιοον οἴδογτοά, Τθυδ ἰ8 Ὀτουρδί 
οὔὐ ἰμ9 ἱπο-ο]ὰ χοϊδιΐου ἰπ (8089 ἯὦΒΟ τηΐηΐδίοσ 

ἴον {μδ9 Ῥϑορῖὶο ἰονδτὰ αοἄ : οἱ {86 οὔθ πδηὰ ἐδπογ 
ΤΟΑΥ͂ ΟἿ ἀγδν πἰρι (ο Ηΐτπὰ οὐ (δ ὈΔ5818 οὗ ροῖ- 
ἔοοι Βοϊϊηο85, δηὰ ἔον βἰαἿ] τπδπ ἐδ ΐβ σδῃ Ὅ6 80- 
Θοπρ ἰδ θα ΟὨΪΥ ἐΒτουσἢ (Π6 ταοαϊαίίο οὗ ΟὨτίδι; 
οὩ (86 ΟἾΒΟΣ, (16 ζτδὸ0 ῥγοοθοάϊΐηρ ἔγσοπι Ηΐα ἰδ 
οὶ δἰπάοτοὰ ὈΥ (69 ὑπ πον βίῃ ο58 οὐ ἐμοδθ 
ἐροῦσι τ οι ἷξ οομλ66. ΑἹ γ8γ8 νὸ τυυδὲ ““ἢδνο 
{μὶ8 ἐγοδϑγο ἰῃ δαυτ ἤθη Ὑγ6856}8. ΤῊΘ ζΓ66Ὁ]8 
Βίγοδῃι ἔγοτῃ δὴ ἰο ἀοὲ πουϊὰά Ὀ6 ἰυγτηοά ΌΔοΚ 
ὈΥ (6 οὈδίδοϊο8 ἰπ ἐἰ8 οἰδῆποὶ Ὀμί ἴον 89 4]}- 
δυδΙ ΐης ΘΟ 650Υ οὗ (6 ἱπίοτοδβδίου οὗ ΟΒ τίει: 
αι ἐπ 1} δον οὗἨ αοἀ᾽ δ πιογοΐθα ἱπ ΟἩτίδι 8 
Ροπογίι} δμουρὰ ἴο θγΘῈΡ ὉΥ 4]} βυοῖὶὶ θδγγίογα. 

ἩΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΙΟΑΙ, 

“ ΤῊ9 ῬοΓβοῦ, ᾿ἰΐο δηὰ πουῦβο οἵ ἐπ ο Ῥτὶθϑί τασδὶ 
Θβροοΐδγ ὕῦὉο Κορί Βοῖὶγ. ΕῸΡ ἐπΐβ, (89 ἴδ οἵ 
αοάὐ Κπονβ ἃ πιοῦγθ υδη ὙΔΥ ἰδ 06 αν οὗὮ 
9 Ῥορο (χσχὶ. 13). Το ἐοδίῃσο οἵ (6 5υδο- 
1198] οοηδοσταιοϑα βίδίθ οὔ {πὸ ὑτὶθϑὺ δτὸ βρίγίία - 
8}}}Υ οχρἰδϊηοά. 1ὸ ἤδανίηϊ Ῥίοίυτο οὗ ἃ ἀθ86- 
οταϊϑά, ργοΐίδῃθ, ΟΥὁἩ ΥΘΥΥῪ υἱοΐϊουβ ῥτίθβδιϊγ ποῦ δ6. 
Ηον ἔδυ αἷ8δὸ οδὴ (δ βαουϊῆσο Ὀὸ ἀοδίχηδίοα 85 
[9 Ὀτοδὰ οὗἩ ἀοα ν᾽ ἴῃ γοΐδυθῃσο ἰο (86 Βείηρ οἵ 
Θοὰ Ηϊαιδο] , ἰμ9 ἰσὰθ βδογίῆσθ 18 δ οδ]οοὶ οἵ 
Ηἰδ ροοὰ ρμοδβσο. ἴῃ σχοίθγθηοο (0 [δ8 ῬΟΎΘΥ 
οἴ Θοά, ἱέ ἰδ (Ὡ6 ποῦ]εδὲ διὰ σοοδὲ δι πιθλῃ8 
οὔ ἀγανίης ποῶν ίο Ηἰθ ὅγο. ἴὰ σοίΐίογθησο ἰο (δ 
ἰάοθα οὗἩ ἀοἂ ἰῃ (πο νον]ά, ἰἰ θα ρογτροίυδ) 9855 
οὔ Γγοβϑῃϑῃΐης, ἀθοροπίης, διὰ διἰγοηκι οηΐης ἷἰ.᾽" 
ἴβδηχο. 

ΤῈ6 ΡῬυ θα τοαυϊτοταθηΐ οὗ ϑ Βο᾽ 688, βγτηῦο- 
Ἰῖοδὶ οἵ οἷά οσ ἰ8 089 ὙΠῸ89 οἵἶοΘ ἱξ νγᾶὰβ (ὁ ἀτγὰν 
ΠΟΔΡ ἰο αοά, τηυδὺ χσϑϑὺ ΣΟῪ ἰῃ ἰἰβ ᾿ἰίοταὶ ἔοτοθ 
Ὁροῦ 4]} Ο νἰϑιΐδ 8, ““ ἃ σογδὶ ρυϊοϑδιμῃοοὰ.,᾽"" πῖο 
τηυϑὶ ΟΥΟΣ ΟΥΔῊ ΠΟΔΡ ὉΥ (86 πον δηΐ Ἰἰνὶης ΤΑΥ͂ 
οορϑοογδίϑα ἴοσ ἰβοα. Αβ ἰδ Βοδαδι!ῖρ οὗ {89 
Ῥυϊοδὲ οὐδοῦ εἷ8 Βουβομοϊὰ τοαυϊτοα ἰδὲ (ὮΘΥ͂ αἷϑο 
διιουϊὰ Ὀγϑϑοῆἑ π0 δι γἰκίηρ οοπίγαβί ἰο ἷ8 ῬΌΤΙΙΥ : 
Βο, οη (δ Βδῖῃθ τὶ ποὶρῖο, ἰΐ πλδί ὍΘ που θας 
ὌΡΟη Δ}} το δαὶ (086 ΟΥ̓ΘΡ ὙΒοῖὰ ἰδ 6Υ Πα Υ6 
ἰηδυθποθ δηὰ οοπίγοὶ ββοιϊὰ Ὅ6 8ο οτάἀεγεὰ ἰῃ 
{ποὲγ Το Β 88 ποίΐ ἴο Ῥγοβοηὶ ἰο {896 πογὶἃ ἃ 6οῃ- 
ἰγαϑὲ (ὁ (86 Ῥυίωοὶ ᾽98 (86 Υ ἐποϑεῖγρ8 ῥγοΐοϑα. 

Ἐχοθδδῖνθ πιο Τηὶῃρ 8 ον ὈΪ4ἀθῃ ἴ0 {16 Ῥτίοβίδ: 
4}} τηουγηΐϊης ἰ8Β τοδιγοιίοὰ ἰο {.:0 οἷτγοὶθ οὔ (ἢ 9 
ποϑτοδὲ στ] δίίοηδ, δῃὰ ἰο (86 πἰ σὩ-Ὀγὶθδί 8 [0Σ- 
Ὀϊάάθη δἰιομχοίμου. Τμυδ ͵ἴ5 οἰθαυὶγ βδῃονῃ δαὶ 
ΒΟΝΘΥΘΥ ΟἹ ΘΘΔΥ(Ὦ δοιῃοί ἷηρ ΔῪ ὍΘ οοποορασὰ ἰο 
16 τοϑ ς 688 οὗ δουγονϊπρ υτηδηἑΥ, γοὶ ΒΟΤΤΟῊ 
ἴον (6 ἀορατγίϑα 18 οὶ {89 ργορον ζατὺ ἰῃ πΐοῖ 
ἰο ἀγηνε ποῦ ἰο Θοἁ. 75 ἰδ τθοτθ ΤῸ} ἀθ- 
οἷαγοα τσγουσὺ Ηΐπιὶ το 18 ἐμο Βδδβυτγτοοίίΐου δοιὰ 
109 1116, δὰ ἐδ6 Οἰιτὶϑιϊδη οδπηοὶ βΒουγον [ῸΓ 
(089 ΜἫΗΟ δῖϑορ ἴῃ Ηΐηι δ τηϑ πὶ που ΒΟΡΘ. 
Του (Π 6 τορτοοῦ οὗ οσοθββῖυϑθ ἱηδυΐσοπος ἴῃ βοῦ- 
ΤΟΥ͂, 80 μἰδίη]γ Ὀγουρδὶ οαἱ υπάον (9 Π6Ὲ ἀϊ8- 
Ῥουδαίίου, 18 ΒοΣΘ ἔογοδῃδάονθὰ ὮὉῚ 19 ἰδ'νᾶ 
οὔ ἰ)9 Μοβαῖο οουϑιϑηΐ. 

ΪῺ τοῦ. 24 πὸ 800 ἰδδί, δ βουρὰ (86 ῥυὶδδὲβ 
ὝΘΙΘ δορδγδίοα ἥγοιι (89 Ῥ60}}]6 Ὁ. (μοὶ δροοϊαὶ 
ἀϊνίηϑ δρροϊπίτπιθηί, (89 αν ἴοσ ἐπ οῖν ΖΟΥΘΣΏ- 
τηθηξ ΟΥΘ γοὶ σοταπιπηϊοαίεὰ (0 411 {86 ῬΘΟΡΪθ 
(δὲ ΠΟΥ τσ! 6 υηάον (Π 0 οὈδοσυαίΐου οὗ 189 
Ὑ 016 ΘΟ Υ ἴῃ ἐποὶν οουάυοί. ὅ0 ἱὲ ταῦδί 
ΟΥ̓́ΘΡ ὍΘ ἰΥ ἐπ8 τι ἸΘῪ 18 ἰο ὉΘ ΡΥΟΒοτυϑά ἴῃ 118 
ῬΌΡΙΥ ; δὰ ἰδ 6 βογῃιβ οὗ ἀθοδῦύ ΔΙῸ ΔΙΧΓΘΒΑΥ ΒΟΤΏ 
ἴῃ (πὶ ὈΟΥ ποῖοι τοίΐιβοθ ἰο τοοομηΐζο 1ἰ8 σὸ- 
ΒΡΟΠΒΙ ὉΠ τὸ ἐδ ΡυὈ]ο ορίοΐου οὗὨ (9 Ομτὶδ- 
ἐδ οοτοιηθπὶίγ. 
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Β.--- ΚΕΕΡΙΝΕ ΗΟΙΥ ΟἹ" ΤῊ ΒΑΟΒΙΕΊΟΕ, ΟΝ ΟΕ ὙΗΕΑΊ ΗΑΒ ΒΕΕῈΝ ΒΑΙΙΟΥ͂ΕΡ."..ὦ 

μάνα. 

ΟΕΑΡΤΕΒ ΧΧΙΠ. 1-88. 

1,2 Αηά (ἢ6 ΤῈ ΒραΚο υηΐο Νίοβεβ, βαγίηρ, ὥξρϑδαϊικς υπΐο Αδζοὴ δῃηᾶ ἰο ἮΪ8 ΒΟΏΒ, 
{πὲ ὑμ6γ Βοραγαίθ ὑμοιυβοὶνοθ ἔγομα [ἢ ΒΟΙΥ ἐμὴ οὗὨ ὑῃ6 ομ!] άσθη οὗ ἴβυβϑε], βῃηά 
ἐμδὲ {ΠΟῪ ΡΓγοΐΆ 9 ποῖ ΤΟΥ ΒΟΙΪΥ͂ ἤδτη6 ἐπ ἐΐοδο ἐλίηισδ ἩὨΪΟΝ ΠΟΥ͂ ΒΑ] ὑπηΐο τω6: 1 

8 απὶ 6 0ῈΡ. ΕδῪ υηΐο ἔμοη, Ὗ Βοβοονθῦ ἤθ δὲ οὗ 8}} γοὶ βαθᾶ διμοὴρ ὙΟῸΓ 
ΒΟΠΟΓΑ ΙΟΙΒ, ἐΠαὺ σοοίῃ υπίο {6 ΒΟΙΥ͂ (δῖ ηρθ, ΒΙΟΒ {μ6 ΟὨ]]άσθη οὗὨ ἴβγϑοὶ ἤδ ΠΟΥ 
ἀπίο {86 ΤΟΕΡ, μανίηρ ΒΒ ὉΠΟΙΘΒΏΏ685 ΠΡΟῚ Εἷπι, {πδὺ 8011 888}} Ὀὸ ουἱϊ οὔ ἔγοτα 

4 Τὴ΄ῦ ῥγέΈβθῃοο: [πὶ [0 ΠΠΟΕΡ. ΥΥ μαῦ τηδῃ βοϑνοσ οὗ [89 βοϑὰ οὗ Αδγϑῃ 18 ἃ ᾿θρϑυ, 
ΟΥ Πδίἢ 8 συπηΐηρ' 5806; Π6 888]] ποῖ οδί οὗ (86 ΒΟΙΥ {πίηρθ, υῃ}}} Β6 Ὀ6 ο6]68ῃ. 
Απά σο80 ἰουομ  ἢ ΔΗΥ͂ {ϊηρ ἐλαΐ ἐϑ ὉΠΟΙΘδῃ ὃν [86 ἀοδα, ΟΥ ἃ πῆδὶιὶ ὙΠ086 βορὰ 

ὅ φοοίἢ ἔσομαι Εἴτα ; ΟΥ̓ ΤΥ ΒΟΒΟΘΥΘΓ ἑοῦ οί δηγ᾽ ογθορίηρ ὑμίηρ, ΏΘΓΘΟΥ͂ ἈΘ6 ΙΩΔΥ͂ Ὀθ 
ΤΏ8 46 ὉΠΟΙΘΆΠ, ΟΥ ἃ τηδὴ οὗὁἉ ἩΏΟΙᾺ ἢΘ ΤΩΔΥ͂ ἴδ Κ6 ὉΠΟΪΘΒΠΠΘΒΒ,᾽ ΜΠ Δίβοθυυ ΠΟΙ ΘΔ ΠΠΘΒ8 

6 δὸ μβαίῃ; [89 βοὺ] σψβίο μαῖα ἰουομθα ΒΗΥ͂ δι ἢ 88.811 δ6 ὑμοϊθδῃ ἀ01} ονθη, δηάᾶ 
7 888}} ποὺ οαΐ οὗ (86 ΒΟΙΥ͂ (ΐηρθ, 1688 ἢ6 ψϑϑῃ [Ὀδ 86] 8 ἤθβῃ τὶ πίθου. Απὰ 
ΜΉΘ ἐπθ βυη 18 ἄτῃ, 6 88}8}} Ὀ6 οἰθδπ, δηα 888}} δ οσαγα οαὺ οὗ {π6 ΠΟΙΥ (Βίηρϑ; 

8 Ὀοοδυβο ἴζ 8 ἢἷ8 Ϊ0οἅ. Τμαὶ πῖοὶ ἀϊοίῃ οὗ ᾿ἰϑο ἢ, οὐ ἰβ ἴογμ εὐἰδ, δοαδίβ, Ἀ6 8ἢ 
9 τοῦ οϑδὺ ἰο ἀ6Η]6 ΠΙτη561} {που ἢ : Ε ἀπὶ [86 .0ΒΡ. ΤΟΥ͂ 884]} {ῃπογθίοσο Κθθ 

ΤΩΪΏΘ ΟΥαΪΠδπο6,, Ἰοβὺ ΠΟΥ͂ ὈΘΔΓ βῖῃ ἴῸγ ᾿ξ, δῃὰ α16 ἐδμοσοΐοσο, 1 {Π6Υ Ῥγοΐδηθ 1: : 
{π 9 ΤΟΒΡ (0 ΒΑΠΟΙΥ͂ {6 τὰ. 

10 ΤΠοΥΘ 888] 0 βίγαῃροῦ οδὺ οὔ {86 ΒΟΙῪ ἐίηρ᾽ : ἃ βοϊουσποῦ οὗ [ἢ6 Ῥγίεδέ, οσὐ δὴ 
11 Ηϊγοα βογυδηῦ, 8ῃ8]1] ἢοΐ εδί οὐ ἰδ ΒΟΙΥ͂ (μῖηρ. Βαὶΐ 1 (86 ῥγοβὺ θυ απ 8οὺ] τι 

Ὦΐ8 ΤΠΟΠΘΥ͂, ΒΘ 888]] οδὺ οὗὨ 1, ἀπά μοῦ (Πδὺ 18 ὈΟΤΏ ἴῃ 818 Βουβο: (Π6Υ 8}}8}} οδὺ οὗ 
12. ὨΪ8 τιϑαὺ [[0065]. 1 186 ῥγοβί β ἀδυρθίοσ 8180 6 πιαγγίοα αὐΐο ἃ. βίγδηροσ, 8860 
18 ΤΩΔΥ ποΐ οδ οὗ δὴ οβδυίηρ οὗ ἔμ ΒΟΙ͂ΥῪ ἰδίηρβ. Βυὺΐ 1 [86 ργοβί β ἀδυρηίοσ 6 8 

ΜΙ οΟΥ, οὐ ἀϊνογορά, δηά ἤδυθ πὸ οἰ], δηὰ 15 τοίυσηθα ὑπΐο ΠῈΡ ΓΔ ΠΥ Β ἢοι86, 887 
ἴῃ ΒΟΥ γουῃ, Βἢ9 8}}8}} οδί οἵ μοῦ {Δ ΠΟΥ Β τηθαὶ [0045]: Ὀυΐ ἐμ6γθ 8ΒΠ}8]}] 0 βίγδηρῸ Σ 

14 οαἱ ἰθγοοῦ Αμὰ 1 8 τλδῃ οδΐ οὐ (6 ΒΟΙΥ {πϊηρ' ἁμ Π ΠΡῚΥ [᾿Ἰπηδανοτγίθη!]γ5], ἐπ 
ἢ 888]}} ραΐ {86 ΕΠ ρατγέ ἱμογθοῦ υμίο 1ΐ, πα 8..8}} ρῖνο ἐξ απο [Π6 ῬὈχοϑὲ ψ ἢ 186 

158 ΒοΟΙΥ τΐηρ. Απὰ (Π6Υ 888]} πού ῥχοΐϑμο (86 ΒΟΙΪΥ {δῖηρβ οἵ ὑμ6 Ομ άσόῃ οὐἁὨ [βϑγβϑὶ, 
16 ψ 16 [ΠΟΥ οὔδογ" υπίο 119 Τ᾿ΟῈΡ ; ΟΥ Β0 ῸΡ ὑμοπὰ ἴο ῬΘΔΡ [86 ἰπίαυν ΟΥ̓ ἔγοβρβββ, 

, ΜὮΘΩ (ΠΟΥ͂ οδὲ [ογ, 1846 {πϑιηβοῖνοθ ΜΠ [6 πα Υ ΟΥ̓ ἔγεβραβθ 1ὰ ὑμοῖσ θαυ} 6] 
ὑμῖν ΒΟΙΥ ὑΐηρβ: ἴῸγ 1 [86 ΤΟΒΡ ἀο ΒΠΟ ΟὟ ὑμουι. 

ΤΕΧΥΌΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 Ψὸος. δ. Το ὅδ. δὰ ΤΧΧ. ΒΌΡΡΙ͂Υ ἔπο νοσὰ μποΐσαπ, Αοσογάϊηρ ἴο ἴδ ἴδυν, (86 “ ογοορίης τδίηρ "ἡ ΘΟΌ] ἃ ΟὨΥ Θοτὰ- 
ΤῸ ΪοαῖΘ πη ΘΔΏΠΟΒΒ ἩὮδη ἀσπά, 

3 Μοῦ, δ., Ἐοθθητα ἐν ἐσαπδίδίου: Οὗ α πιαρ τοῖο πιὰν δα μποῖοατι ΟἩ ἀσοοιηξ ΟἿ ἴΐ, δο. ἰὩ0 ογοορίος ἰδίπα. ΠΟ τοΐοσ ἐδ ὸ 
Ῥεοποῦς ἰπ ὦ γλζ. 

8 ον. ὅ, γ᾽. 800 Τοχίπδϊὶ Νοίο δῦ οἱ χίγ. 8. 
“τ 

4 γόον. 9. ΛΟ Ὅτ ΠΝ 9 Ὁ. Τρ νδῶξ οὗ δὴ δρργορσίαϊο τσ διὰ ΠΟ ἴγοτα ἐδ βδῖθθ τοοῖ πη ἘΏΡ ἸδᾺ τοαῖκοῦ [ὲ δ ξι ἀ πιοϑ.δ, “.-- 
τ ροδα Ὁ[9 ἴο εἴνοϑ ἐδ) [Ὁ}} ἴσοϑ οὐ ἐμ 8 ῬὮΓΑΒΟ Βὸ οὔϑηῃ ἰπρυραδίγοῖ Υ τοροηϊοῦ, Ε'90 θη. χχτί. δ; ἴον. Υἱ!]. 85: ΝΏχΩ, 11}. 
ἽἼ1Χ. 10. δῶρο 0868 ἃ ῬΔΙΏΡὮΓΣΩΒΟ: [{π6] δἰ6 δηῖζρη δεοδαοσλίεν, τσαῦ ρεσθη τηϊον σὰ δεοδαολίσῃ ἐδ. 

δες. 11. ΤῊο βδιη. ἴἃ, δηὰ Οδα]ά. δύο ἐδθ ὈΪΌΓΣΑΙ. 

6 Τον. 11. ἸΏΓ 73. Βε0 Οοπι. οῃ χχί. θ. Οπ ἴπ6 ἀαρΆσελ [πὰ ἔδο 72 φ00 Ταχίμι] Νοίο 10 οὐ 1γ. 13. 
Τ ΥοΣ, 13. Βιχίθου.: 158. ἴον ἔππο μασγίοῖο οὔ οοσηρεγίϑου 3 ὕδγο 3. 

8 σὸς. 14. ΤΊ. β8ο0 Τοχίμαὶ Νοίο ἴ οὐ ἵν. 2. ' 

8 γόον, 15. "Ὁ, ". τολίον δεν δεανα ΟΥ ἰὑ ωρ; Ὀαπὲ οΥἀθΏ 17 [δ 6 ΤΟΙΌΓΘΏΟΘ 18 ΤΔΟΥΘ ΘΏΘΓΔΙ ἐῆδη ἴο ἐδ Ὠεδυγοϑιοῦδοχ. Ἑ, 
ἰωρη. πὰ {ἢ 957 ν᾽ οὐ ἴπ Α. Υ͂. 18 ὮΥ 41} τηόδῃβ ἴο Ὀ6 τοξαἰποᾶ. 

16 Ὑῶνγ. 16, ΤῊθ σθ:86 οὗ [815 τοῦδ [8 ἀοτιυϊς{η], ΤΠΘ Α. Υ͂., Ῥαϊτίοκ, Ῥοοῖ, ΚΑ] δᾶ οΥἤοΥ8 τοῖον ἔπ Ῥτοῃοῦηϑ ἔλεης δηᾶ 
ἐγ 109 μρορῖθ, πὰ ππἀογδία πα ὑπ ργεςορι ἔπδὲ [ἢ 9 Ὀγίϑδίβ βδῃουὰ ργούθηςξ [Ὧ6 Ρ6Ορ]9 ἔγοτη οϑείπα οἵ [ἢ ΒΟΙΥ ἐμίημϑ 

ΒΊΟΝ [{ ὈΡΙοηροά [ο [η9 ῬὈτίοβίβ ἐὸ 6δὲ; οὐ ἔδο οἴπον ἤδινἃ, [9 τηατρίη οἵ ἴπο Α. Υ͂., Οαἰνη, Κπὸποδοῖ, ΖηηΣ, Πίσρο πηὰ ᾿πηρο 
Ὁπάογπίληδ [ἴ 85 πιραηΐπς ἰαάο ἰδνπιδεῖσος ιοϊ ἢ (ἦσ ἀξκιρε. 97 ἔγεπραδο πὶ (δεὶν ἐεαἐΐησ. ΤΏ Ἰαίίοσ 15 ΣΠΟΓΘ ἧι δοοογύάδησο πὶ ὶϊὰ 
Ἐδ9 ζοΏΘΣΑΙ δι ]θοὶ οὗ ἐδ9 ΟΒΔΡΙΟΓΣ, δῃηὰ [89 ρχοίθσ Ὁ]9θ. 80 ἴδ χὰ χ, υπαὰοτοιοοὰ ᾿ν 80 τυϑ0 οὗ ἑαυτούς. 80 Ἠουδικδηξ. 



164 ὙΕΥΝΙΤΙΟΟΒ. 

17,18 Απὰ (δὸ Γ[0Ε"}Ὁ βραΐζο υπίο Μοβοβ, βαυίηρ, βρεδαϊκ υπίο ἄδγοῃ, δῃᾶ ἴο δἷβ Βοπ8, 
δηὰ υπίο 841} {μ6 ΟὨΠ]άγθη οὗὨ ἴβγϑοὶ, ἀμ β8Ὺ υπίο (μοι, Ἧ μβαίϑοουοσ ὧδ δὲ οὗ {δο 
Βουθθ ΟΥ̓́Ϊβγδεὶ, οὐ οὗ (16 βίγϑηροιβ'" ἴῃ ἴβγϑϑὶ, ὑμδὺ ψ}}} οδδιν 8 οϑ]δίίοη [οβεσι πη ρ"5] 
ἴῸΓ 4}} [ΕΥ̓ 017 ἢ͵8 σονβ, δῃα [Ὁ 411 [δ0γ οὗ] μ18 ἔγϑ-ν1}} οβδγίηρθ, ποῖ (ΠΟΥ 

19 ν1}} οδὸγ υπίο {86 [080 ἴον ἃ θυγηΐ οβδείηρ; ψὸ δέλαϊί οἵἵον αἱ ὙοῸΣ οσὰ Ὁ} [1ῸΓ 
γοῦν δοοθρίβῃοθ᾽ ἢ] ἃ π18]6 Ἡϊουῦ Ὀ]ΘΠΒῃ, οὐ (6 ὈΘΟΥΘΘ, οὗ εἴο ΒΏΘΕΡ, ΟΣ οὗἁὨ (86 

20 ργοαίβ. Μδωέ ψμδίβοσνο δίῃ ἃ Ὀ]θιαίβῃ, ἐδαΐ 888}} γο ποὺ οδδι: ον 1ΐ 8841} ποῖ 6 
21 δοσορίδ}]6 ἴοΣ γοα. Απὰ ψΒοβοθνον οβδγοὶῃ ἃ βδου βοθ οἵ ρϑδοθ οβδσίηρβ πηΐο [80 

ΤῸΒῸ ἴο δοοοι 18} ἠτϑ νΟΥ͂,, ΟΥ ἃ ἔγθον}} οβδγίηρ ἴῃ Ὀθονο8 οΥ βμθορ [οὗ (6 Βοος κ᾽], 
22 ἴύ 888}} Ὀ6 ρογίθοεϊ ἰοὸ 6 δοοορίρά : ἴμθγθ 8[18}} Ὀ6 πὸ Ὀ]θπιϊθα ἐμϑγθῖῃ. ΒΙ]1η4, ΟΣ 

Ὀτοΐκθη, ΟΥ ταδὶ πηθα,.δ ΟΥΓΎ ΠΑΡ ἃ 6 [ΟΥ̓ υ] ΟΓΟΙ8᾽5], ΟΥ̓ ΒΟΌΣΥΥ, ΟΥ̓ ΒΟΔΌΟά, γ9 
88.8}} ποὺ ον ὑμ686 απίο ὑπὸ 1,.ΟΒ, ΠΟΥ ἸΏ Κα 8ῃ οθδγίηρ ΌΥ το οὗ ἴπθπὶ ὈΡοη εἶ 

28 αἰίδν υπίο 89 0ΒΡ. ἘΠΙΒΟΓ 8. ῬΌ]]οοΚ ΟΥΓ 8. απ [οπ6 οὗ {86 Π0οΚ᾽7] {μαὺ Βα 
ΒηΥ(Βἰηρ ΒυροΓ οι 8᾽" οὐ Ἰδοκίηρ' ᾽π 18 ρατία, [δύ τηϑγαβὶ ὑμοὰ ΟΠΈΓ [0 8. ἔγβθν}} 

24 οἴεγίην ; θαὺ ἴον ἃ γον 10 888}} ποῦ 6 δοοορίϑα, Ὑ8 888}} ποί οϑο7ν απο {πΠ6 [.0Ε1ν 
{μα τ Ὡ]Οἢ 8 Ὀγυϊθοά, ΟΥ οΥυΒ θα, ΟΥ Ὀγοΐίκθη, οὐ ουΐ; ὨΘΙΓΠΟΓ 88}8}} γ9 ἴδ Κ αηῦ 

20 οἤεγίπο ἰδογεοῦ [το 86 διυιολ}5] ἰῇ γοὺγ ἰαπᾶ, ΜΝ ΒΓ ἔτοπὶ 8 βίγδηρο Β᾿ πδπά β84}} 
γ8 Οὔ Σ (Π0 ὈΓοβδα οὐἉ γοὰγ αοα οἵ ΔὴγΥ οὗἉἨ [86860; Ὀθοδυϑα ὑμὶν ΘΟΥΓΌρ(ϊοη 18 'η ἰΒθῖλ, 
απα ὈΪΘΙΛΙΒΗ68 δδ ἴῃ μοι : [ΠΟΥ͂ ἔν! ποὺ Ὀθ9 δοορρίοα 0 Υ γοῦ. 

20,27 Απά (86 Τ:0Ὲ} βρβῖθ υπίο Μοθβεβ, βαγίηρ, Ὑ ΒοΩ δ΄ ὈᾺ]]ΟΟΪΚ, ΟΥ 8 ΒΏΘ66Ρ, ΟΥΓἹ 8 
βοϑῖ, ἴΒ Ὀσουρβὺ Τοσῖῃ, (μ6η 1ὑ 88.84}} 6 βούϑθη ἀδὺβ ὑπάοσ {ὑπὸ ἄδιὴ; δηα ἴγοῃαι [86 
οἰ στ ἀΔΥ δηὰ {μϑηοοίουι ἢ 1 888}} Ὀ6 δοοαερίραά Ὁ δὴ οἤδογίηρ τηδὰθ ὈΥ τθ υηΐο 

28 {86 10 ῈΡ. Αμὰ υυλείλον' ἐξ δὲ ΟΟὟ ΟΥ ΘΘ Γβτμαῖο οὗ 89 Βοοϊκ ], γο 8.}84}1 ποῖ Κ1]]} 
10 δα ΠΕΡ γουῃρ Ὀοΐἢ ἰῃ οὴ6 ἀδγΥ. 

29 Απά χρὴ γ0 Μ}]] ΟΡ ἃ βδοῦιῆοο οὗ {μῃδηϊκδρί νίηρ υπίο ἰ80 1.0 ΕΡ, οδδν ὦ δὲ 
80 γοῦν οπῃ Μ11 [[ὉΓ γοὺγ δοσαρίβδῃσθ ]. Οὐ [86 βαπιθ ἀδγῪ ἰδ 8}8}} θῸ ϑαΐβῃ ὕὑρ ; 78 

888] ἰΙθᾶνο ποῃθ οὗἉ ̓ ξ υη11}] [86 ΤΔΟΥΤΟῪ : [ απιὶ (ῃ6 .ΟΒΡ. 
81] ὙΠΒΘΓΟΙΌΓΘ 888}} γ6 Κθδρ ΤΩΥ̓ ΘΟ Θηἀπηοπίβ, ἀπ ἀο ἴβοπι: 1 απ (86 ΟΕ». 
82 ΝΕΟΙΓΠΘΓ 888]} γθ ῬΓοΐΆΠ6 ΠΙΥ͂ ΒΟΙΥ πϑῖῃθ; θυ 1 ψ1}} Ὀ6 ΒΑ]]οτθὰ διποὴρ ἱμ6 0}1]- 
88 ἄγοη οὗ ἴϑγβεὶ] : απ 1:60 1,0ΒῈ} ὙΒῖοῖ Β64]]Ὸὸν γου, ὑμαὺ Ὀτουρδὺ γου ουὖ οὗ δε ἰαπὰ 

οὗ Ἐργρί, ἰο ὈΘ γοὺν αοἀ: 1 απι [86 1.05}. 

Ἷ ον, 18, ΤΠ βδπι., 14 ΜΒΞ., δηᾶ αἱ! πο δηοϊδης υοσαίο!δ ΒΌΡΡΙΥ (λαέ ὀῳ οι. 
12 γεν. 18. 13... ὅο9 Τοχίυδ) Νοῖο 3 οὶ ἰΐ. 1. 

5 γον, 10. 32. 2. δ8ο9 Τοχίῃδιὶ Νοίο ὅ οὐ ἰ. 8. Οὐ. αἷδο τοσ. 21, 

16 Τὸν, 21. 2 Ἰποϊαάθα δοΐδ οδδερ (Α. Κ΄.) διὰ ξοαῖὰ (ῶδσᾳ.} ΙΕ ἰε Ὀοέίος ἐμοσϑίοσο ἕο Ὧδο ἐμο ογάϊμδσυ οοτωρτονθα. 

οἶνο ἴεγιη. 
16 γογ, 22. Οα ἐδιο ρμγϑοίθο δϑῃδο οὗ ΥΠ, ἴδ δυίμογίο6 ἀἰδοτ. ΤΧΧ. γλωσσότμητον.-λαοίπο (λ6 ἔοπρας οί; ἕασας. 

τ 

3οη.--λαυίηρ ἰλ6 οσνεῖ ἂς ἰογΉ ; Φοτοτηο, οἰσαένίοετα Ἀαῦσπα. Τλο Α. Υ, 65 [0] Ἠὁνοᾶ ἰδ Ταγα. ΟὨΚ. ἴῃ 8 βοὴδο ἩΔΙΟΝ ΣΏΔῪ Ὅ90 
οοῃδίἀογεὰ 88 βυϊῆ οἰ 1} βοηθγαὶ ἴο ἰμοϊυἀὁ 4}} 1116 οἴδοζα. 

16 Ψεγ. 25, Γ 73)", δά]. ἴϑτα. ὕγοσα [73".--ο Μοισ, Ιὲ [6 ἄπ. λεγ., Ὀπὲ (Βοτὸ δϑοῖης Ὡο ἀομδὲ οἵ [2 ταεδαί:ς. 
Ἵ γον, 23. πῦν ὩΘΥΓΠΟΓ φρεοί βου ν. α ἰαπιὸ (Α. Μ.) ποῖ α Σά (ππᾶγᾳ.), Ὀὰπξ ΠΙΔΥ Ὀθ αἰΐποτ, β6ο Ἰεχίυδὶ Νοίο Ἡ οἱ 

γος. 21. Οεδθη,: “8 πβοῦῃ οἵ ΠΥ ουγτεθροπάϊης ἴο ἴδ 6ο]]θοῖ. ἸΕΣ, 8 Ποοῖκ, δ. οὗ ΒΒθοΡ οὗ ζοδίβ. : 

18 ὙοΥ. 23. Σὺ [6 δὴ δηίτηδὶ πο ΒΔ δῷ ᾿Ὡθαυδι!Σ Ὀεΐνοϑη 1η9 σοτγοδρρηδίϊος ρμαγίβ, δας ἐο ἔνγο Ἰδθζβ, οὐ ἔπο 

ΟΥ66, 80 (ῃδί οη6 οἵ [Ποθπὰ [8 ἰΟΏΟΙ ΟΥ ἴαυον ἐδ ἰδ βῃουϊὰ Ὀ6; ὙἘ119 Ὁ, οἱ ἐδο οἵεῦ δηά, οἰκο δεα οὔθ μαυΐπα δυςοῖὰὶ 

Ῥδεὶ βτηδη ον ἔπη 19 που Α}}} ἀουοϊοροα ἔθ] ] ον. 
19 γον, 24 Αοοογάϊης ἰο 411 δυςμογί εἴθ ἐη6 Ὀγοοοάϊηκς οἴλυβο γοΐοσα ἴο πο 0 σατο οὔ οδδί γα [ὁ Ῥγδοιδοὰ δανοσρ πο 

Θηοίοηϑ (560 Ατίδίοί, λίαί. α". ἰχ. 81, 8, δΔῃρ ὰ πὸ οἱβοῦ διυιϊμογι ει 9 οἰϊοὰ ὈΥ Κποῦεϊ διὰ [Κ9611}}; [πὸ Ἰαίτοτ οἰαῦθη σοπίαίπ, ἱποῖ- 
ἀϑαία!ῦ, δὴ δ ϑο! εἴ ρσοδευΐτίοη οἵ δας συδίοπιβ ἔῃ 1110 ἰπἀ. δπὰ 1.188 ποι ης ἴοὸ ἀο π|Γἢ δδογ!ῆοο, ποτ οί πὸ ποτὰ 
ῖοσ αἤεγίασ ἰπ ἴηΠ6 160. Βποῖ ἐδ (π6 ἰπἰοτργοίδιίου οὗ Φοδορῆυδ (πέὲ. ἐν. 8, 40) διὰ οὗ (9 “ον 8} δυϊδοσγ θα σἜΠΟΓΆΙ 
80 {16 ΟΧΧ, ἴυο Ταγρι., απὰ (ἢ 9 ψυ!α. 0.9 σϑῆφθο οἵ ἰἰπ Α. Υ., Βονότογ, [6 ἡουηᾶ ἴῃ ἴπο Ηγτγ., δηᾶ (96 δυσϊἰηοὰ Ὁγ 
Ἐνο οὶ δά 1}: 6, ἨΠῸ Βε8 ΘΧΡΓΘΘΕΙΥ: ἡ 1 ἰθ ῥμαγ σεν ἴο Ὀ6 Ὠοϊοεὰ ἴπδὲ οδοίσαείοῃ οὗ δηϊτοδὶδ τῶ ποῖ ὑπ γ ΓΒ 
ξοτ  ἀάδη πῃ ἴογλο]. ΟἿ πο οὐδέγα θα δηίπια]8 πΐρμε ὕ6 οἴδοτοα ἐπ βδουῖδοθ." 

Ὧ γος. 25. 2.13, 8 ἀϊδογοης ποτὰ ἔγοιῃ ἰδ9 Ἢ οἵ γοσ. 10 διιὰ 1:9 "Δ οὗ τοσ. 18, δινὰ ῃγοραΌυ τουτί ἴὸ ἃ ἴσε.- 
"5" .5 κα πῷ 

οἰξυοτ, ποῖ ὁσϑῆ ϑο᾽οαγηίης ἴῃ ἴδ Ἰαηά, 
8. γοτ, 28. 866 Νοὶθ 17 οἡ τοσ. 93, 3 ΠῈ ἸΠῤὲ ἴθ ταδεο. ἴοστη ; νυξ Βοδοιτη 19. ποῖεδ ἔπαξ ἴὰ τοσζοσ ἰο ὑτχοῖο δϑὲ- 

ΣΩΔῖα, (δ τοῦδ, δα ψνοΪ] δα ἐδ βοιὴδ δηὰ δάϊοοΐέτοα, ἴδκο πὸ Ὡοΐο οὗ ΒαΣ. 

ι (6Υ ν͵δβ (1) ἰδαὺ πὸ ῥτΐϑδί νῦο δὰ θθοοπιθ Ὅγι- 
ο᾽δδὴ ὙΩ48 ἰο ἰουοσἢ οΥ οδὲ ἔμπθπὶ (ΥΟ 8. 2-9), δῃ ἃ 

ἘΣΕΘΕΈΙΟΔΤ ΑΝ ΡΟΘΒΤΊΤΙΟΝΙΣ (3) μδὲ πο οῃ9 γγ88 (0 6δδΐί οὗ (οπὶ ἯὮΟ ν͵ῸᾺΜ38 ποῖ 
ΤῊ Δ ΠΑ] γβἷβ οὐὔ {μῖ8 ομαρίου αἴνθη ὉΥ ΚΚοὶΪ ἰδ] ἃ θη ̓ οὗ {Π|ὸ Ῥγίοδι ἔδτϊϊγ (νοτβ. 10-16). 

8 Υ̓ΟΡῪ οἷεδῶν ὁπ06. “Ἴογϑ. 1.16. Ἐξθυθύθῃοθ  7οτϑ. 171-38. ΑοοΘρΡίδΌ]9 Ββαοσίῆοϑα." ἴδηᾷο 
τος τἈΐπ ρα δας ῆθᾶ.--ΤῊο δ οα (ὲ5 πιαὺ- | ἱπισοάυοοδ ἰμ6 ομδρίος ἐδυθϑέ “Ἴ1μὸ. Κδορὶῃ 



ΟΗΑΡ. ΧΧΙ͂Ι, 1--88, 166 

ΒΟΙΥ οἵ 8ὸ δβαδογὶβοθ ψγδ8 (ὁ οογτγεϑροπὰ ἰο ἰδ 
Κοορίπα ΒΟΥ οὗἨ 0 ῥυϊοδίμιοοά, δίποθ {18 18 
ἱναοοά δὐ 89 Ὀοίϊΐομι δὰ Θχργϑδϑίου οὗ Κοορίης 
0 Ῥεϊοδιβοοὰ μοῖὶγ. 1ὲ ΔΒ ταηοβί βίγοῃ αὶ Υ ἰη- 
εἰδίθὶ ἀροῦ.Ὁ 1116 σσΏϊΓα, ΒοΟΥΘνΟΡ, οὔ ἰδ6 
ὙΔοΪο [μου ϊ ἴσα] δγϑίθιι 8 σίου (89 δδοτίθοθ 
(8δὴ ()0 ργυὶοϑῦ, διὰ {π6 ρῥυὶϑϑὲ 18 ἴον (89 Βαῖκα οἵ 
(09 βου ῆ66, 83 ἰδ ἀϊβί! Ὡο.}Υ Ὀγουκηῦ οὐν πα {88 
δδδρίον, γαῖ πον ἐμ 8π [Π0 ΥΟΥ͂ΘΤΒ6. Οογίδ  ὨΪΥ [0 
Βδοιῖῆσο 88 ΘΑΥΪΪΕΣ, δὰ ἐπ9 ποοοϑϑῚΥ ἴον ἰΐ 
ἸΆΟΤΟ ἰᾳπἀλιηθηία]. Τ9 βυιο οὶ ἶοαὶ μοιΐῃ 685 οἵ 
18ὸ τοδί οοά τηυϑὲ ὑἱπογοῖογο ὈΘ οοπδίἀογοαὰ 88 
δ Θ5530Ώ 14] γτοαυϊγοιχθῃξ ἴῃ ογάὰον ἰο ὑμ οἷν οὔἶὔθτ- 
ἰὰκς οὗ δοσορίαν]θ ϑδοσίῆοθοβ. 1δρβο ἴδὺ5 818- 
Ιγζθβ ὑἰμ9 οδβδρίοσ: “ὦ. ἴῃ σχοϊαϊΐου (0 ἰ}18 δοῃ- 
ἀυοὶ οὗ 86 ῥτγὶοδίὶ, γοσβ. 8.9. ὁ. ἴπ στοϊαϊΐοῃ ἰὸ 
186 οοπάυοί οὗὨ ἐμθ ]Ἰαἰίγ, γοτβ 10.16. ὁ. ἴὰ 
τοϊδιΐοι ἰὸ ἰδ8 οουάϊίζοη οὗὨ (9 Ββδογὶ βοὶαὶ δηὶ- 
ΤΆ]8, δη ὦ Θβρϑοΐδ! νυ ἰο {86 ζδοὶ (μΠδὺ νου πα 
ἀοΐοοινθ νῶϑ οχοϊυάοά, τόσα. 17-2ὅ ; Ὀὰὶ 4180 
ἐμαΐ ΘΟΥΘΡΥ͂ Ῥγοροῦ οδονίης 8 ἴο ὃ6 οδετγοὰ ἰο 
(80 ᾿οτὰ ἴῃ ἐμ τἰχίιὶ 80, ΟΥ 10 ὈΘ Θδίθῃ 88 8 
πη Κ- οθονίηρ, νυοσγϑ. 26-88.᾽᾽ 

ΤΒῸ ομδρίου οσοῃβὶβϑίϑ οὔ ἰγοθ Ὀὶνῖηθ οοσηπια- 
᾿ἰσθίϊοδ, 81}} ρίτοῃ ἰοὸ Μοβοβ, ἰι6 ἔἤἄτγϑέ (ΥὙθγ8. 
1-16) ἰο Ὀ9 οοπημαιππϊοαίθα ἰο ΑἜτοη δῃά μἷβ 80}8, 
Ῥτοθουϊ δίς ὑυπάον τπδὲὶ οοηά ϊομ5 {8:6 Ῥγίοδίϑ 
δΓΘ ποὺ ἰο ἰοβοῖ ἐμθ οἴδοτίηκϑ (1-9), δὰ τσ 
Ὀοϑίαοὁ (86 ῥγἱϑϑὶθ πηὶ κεῦ ρασγίδϊο οὔ ἐμϑπὶ (10-16θ}}; 
(80 δβοσοῃὰ (17-26) 186 ἰο ὍὈ6 οοπιπλπἰσαϊθὰ ποί 
οὨ]γΚ 0 Αδγοη, Ὀυΐ πηῖο 411 86 ΟὨ!] ἄσϑι οὗ 
Ταται 6}. ἀοἰοτνϊηΐης [16 αυδ)} γ οΥ̓͂ ἐπ6 υἱοί πη ; 
ὙἘ110 (86 ὑμϊγὰ (260-88) ἰ8 ἰο Μοβθθ 8]ο0πθ, Ῥγθ- 
Βοσυϊἱηρ οοτίδία οοπαϊιΐοηβ ἰο Ὀ6 οΟὐϑογυϑὰ τὰ 
811 υἱοιΐπιβ, δηὰ οσοποϊυάίης (ἢ. 6 ΟΠ Ρίο. 

γέεγβ. 1.9. Εὸν ἷβ υἱὸν οὔ {μ6 αἰ Β᾽ οαὶ Ῥαδθαβ9 
ἴῃ τοσ. 2, [ῆμὸ τοίοτϑ ἰο ͵8 ὑγαῃϑ]αιΐοη, νυ δῖ ο ἢ 
Συη8 ἰδυ9: [88 ΓΏΘΥ ῥσζοΐδῃϑ ὩὨοῖ ΣΔΥ ΠΟΙΥῪ 
Ὠδ8156--Θυ 9 ἴδον, το Βανο ἐΐ ἴῃ οδδσρθ 
ἴο 090 ΠΟΙ͂ ἴον Μίο,᾽ ἰμυ8β τοΐθυσης (86 

τοϊδιϊνο ὝΕΣ ἰο [9 παθθ. ΟΥ̓ΔῈ Σ οοταπιθηίδ- 
ἴοτϑ τοίου 1 ἰο 86 ΒΟΙΥῪ τπίηρπ5 οὗ ἴ80 Οἢ]]- 
ἅσϑθῃ οὗ [5189], 88 ἴῃ (6 Α. Υ,, ΧΧ, δηά 
γυϊς. (Βοθοησΐ} ον, Κποῦοὶ, Κα]ΐποι, ΜΌΓΡὮΥ, 
Κοὶ!, ΟἸατκ, δί6.). ΤῈ δθῆὴ89 οὗ ἴμ9 τ 80]6 ΥΟΥ86 
ὧδ ΘΟΥ ΔΙ ΗΪΥ ἰμδὲ ὑπ 6 ῥγὶθϑὶβ βου ϊὰ ποῖ Ῥτοΐδῃθ 
186 ΒΟΙΥ͂ αἱ 8 οὔ (8 ρϑορὶο ὈΥ δρργοδοδίηῃρ ἐμϑηὶ 
8 6η (ΠΘηηβοἶῖγοβ πῃ 8 οοπαϊοα πῃ] [ἢ] ΓῸΡ 
ῬΥΣΘΒΕΥ τοϊπἰβϑίγαιίοθ. 16 οχρτοϑδίου 860Ρ8- 
ταῖθ ἐμβοιδοῖνοβ ἴσοι ἴ86 ΒΟΙ͂Υ τ 65 δ 
ΟἸΘΑΣΙΥ ἴ0 ὉΘ τιηἀοτβίοοα 88 τηϑδῃΐηρ ὑπάον (ἢ9 
οἰτουπιβίδ 098 Ἰτηθπἰἰοπθὰ Ὀοΐογ. “ 371 τὴ ιἢ 
13, ἰο ΚΘῸΡ ΔΙΔΥ, βαρδγαΐθ ὁ" 6᾽Β 8617 ἔσοτυ δῃγ- 
Κη, ἑ, 6. ποἱ ἰο Τορανὰ οὐ ἰσοδὶ ἰπϑὰ ἃ8 οἢ 8 
τὰ 1} υποοηβοογαιοα ἰμίημΒ." Καὶ. ΤῈθ 
ἱνΐη δοοορίβδῃοθ οὔ {86 Βδου 8068 γγ88 ὀχργοδβοὰ 

ὉΥ (86 ῥγὶβϑίβ᾽ οαϊϊηᾳ δογίϑδί ῃ Ῥατὶβ οὗ ἰμϑῆιὶ 88 
80 τοργοβϑηίαίἷ νο8 οἵ ασοὰ. Τὴ θ86 νγοτο δ]]ονγοὰ 
ἴο ὃθ οαίθῃ ὉΥ͂ (8089 ΒΟ ἯΘΥΘ ῬΘΥΤΩΘΏΘΗΓΥ ἃΪ8- 
αυδ]ἔθα ὉΥ͂ Ρῃγβὶο81 ἀοΐοοία ἔγοτι οἴοτίηρς (89 
Βδοιϊβοθδ (χχὶ. 22); Ὀμΐ ἰΐ δοιϑυτιθαὰ ὈΥ ἰδ ο80 
ἷῃ ἃ βίαίο οὔ υποϊοδθῃθ8β, Ὑουϊὰ Ὀ6 ἃ ῥτγοίδηδίιἑου 
οὗ (89 ἢδὴ9 οὗ ἰἰθ οσά. 786. ΡγοΒὶ ἰο 6Χ- 
ἰ6ηἀ8 ποῖ ΟὨΪΥ ἰο ἰδ δδιΐῃρ, Ὀσὶ ἰο [80 ἰουσδῖηρ; 
ἴδθπὶ δὶ ἃ]}]. γεγ. 8, 884}} ὍΘ ουἂϊ οδ΄ ἔχοι 
ΤΩΥ͂ ὈΙΘΒΘΏΟΘ ἰβΒ οοῃδίἀογοαὰ ὈΥ̓͂ Βοδϑητα 6 Σ 
πὰ οἰ 6 ΓΒ 88 Θαυϊγα]θηί ἰο (ἢ.6 ΕΣ ΡΥ βϑίοι “ 814} 
6 ουἱϊ ΟΥ̓ ἔσοτῃ (1.10 τιὶ δὲ οὗ "8 ρθορὶδ.᾽") ΑΔ Ῥοϊ- 
(06. ἱπίογργοίαιίοα (Κποῦοὶ, ΟἸασ) ἰδ ἐμαὶ ἱξ 

ΘΔ Π8: ““88}8}} 06 οχοϊυδοα ἔγοτῃ ἐΠ 8 Βδῃποί Δ ΥΥ ̓  
-“,ἀορνίγοα οὗἩὨ μὶβ8 Ὀγὶθϑυ] οδῆοο. [Ι͂δηρο, μοτ- 
οΥον, ἰριογρτοίβ ἰὺ ἐδοὺ “186 ῬΘηΔΙΥ οὗ ἀοδίῃ ἰκ 
Ργοῃουπδθα ὕροῖ ΘΥ̓ΘΡῪ ΟὯ6 οὔ [86 ὈΥΐΘΒΟῪ Τατα ἰΥ͂ 
ὙΠῸ ΔΡΡΓΟΒΟΙΘΒ ἢ ΒΟΙΪΥ ὑπίηρο ἴῃ ἃ βίδιο οὗ 
ὉΠΟ]ΘΔΏΏΘ688, ὙΒΘΙΠΟΡ ἰΐ Ὁ6 ἰο οὔἶονυ οὐ ἰο δαὶ (Π 0 
ΡΥΐοϑυ δδογιδοίαὶ ἴοοὰ." Βυὶ 9 αἴδου νσὰϑ 
δάἀὰβ: “ ΠΝ ἐμ Ῥοδὶ(ἴνθ ἀθϑι δ ΡΘΏΔΠΥ 15. οΘο0ῃ- 
ποοίοα δἱ 80 88:10 {ἶὖτὴ6 8 τπιγδίογίουβ ἀθβί ἢ Υ 
οὔ ἀοδὶβ, νυ ϊο Φοβονδῃ ΤΟΒΟΓΥΟΒ ἴ0 Η]Ἰαδο , 
Το Ἰορί δ᾽ διίοα 85 88 γοί Ὡ0 ἰάϑθα οὗ {89 συ θοῦ 
[οττη8 οἵ ἀθδοογδίϊοη οὗ {πΠ6 δβδουὶβοθ ἰῃ 89 ζαΐαγθ 
85 6. 9. 1 ὅδ. ἰΐ. 12 5η4ᾳ. Τηϊ8δ να8 (80 ρ9" 
ΠΑΪΓΥ δἰίδοδοὰ ἰο ἐπ υἱοϊδίΐοη οὗ ΒῸΥ οὗ 89 ῥ᾿Γ6- 
οορίβ ἴῃ ἐδΐβ Ῥαγαζγαρῇ. Τὰ ὑπο] ΘΔΏΠΟΒΒΟΒ 
τηϑηϊϊοηοα ἰῃ γογ8. 4-6 ἔδύθ δἰ γοδὰγ Ὀθθὴ ἰγοαιθα 
ἰὰ {μοὶ} δρργορσγίαίθ ρἷδοοβ.0 ΤΠΘΥ ΔΥῸ ΟὨΪΥ͂ 
ταϑηἰ ομθα ΠθγΘ 88 βιοτσίης ἐπὶ ὑθΠ0Υ οχοϊυάοά 
89 ῥυϊοδὺ ἔγοπι σουίδοὶ πὶ μον (δἰ ζ8. 765. 
θ, 7, Ῥτϑδοσῖθα ἴον (89 ῥγὶϑδί, 88 ζοὸν 0: 8 ῬΘΟΡ]θ 
ἴη βἰτλῖ αν σ4868, (ἢ 6 Βἰ παρ] δὲ ἤοτϑ οὗ ρυγὶῆσδα- 
ἰΐοῦ, δὰ σδη (ἢ686 δἂγὸ οὐϑογνυϑά, Ἰἰαἰν (89 
ἐπ οὔ {89 Ὁποίθδ ἢ! 688 ἰ0 δ ροϊης ἀονη οὗ (89 
Βι:,. ἴη δοοογάωποθ σι ἰ.6 οοπδίἀδγαὶθ οἶδ" 
τδοίον οὗ {89 Ὠἰνί:θ Ἰοκίϑ]αιΐοη, ἰΐ ὑΒοἢ 8110 0018 
εἶτα ἰο 68 οὗ ἰδ βδουϊῆοο, ὈθοδῦΌδβο ἐξ ἰα ἷβ 
οοᾶἅ. ἴη τον. 8 (6 οαἰΐϊηᾳς οὗ ἐμαὶ πνιΐσὰ δαὰ 
δοΐ Ὀ6ΘῺ ῬΓΟΡΘΥΪΥ 5]δίη, δηὰ γ͵}ὰὼὰβ ἱΠοΓΟΙΌΓΘ 8{}}} 
οοπἰδιϊηδίιοα πιὰ ἰπ0 ὈΪοοά, 5 ογ ὈΪΔ ἀθη Ὑἱιὰ 
οδρθϑοΐδὶ δ 8318 ἰο ἐ86 Ῥγὶθϑίὶδ τ 8086 ΟΠσθ νγ88 
ἰο τη] διἰοηοϊηθηὺ τὶ {86 ὈϊΪοοά. Τμὶα δὰ 
ΔΙτοθγ Ὀδοη ἡογθἱ ἄάθη ἰο 41} (86 ρϑορὶθ (σὶ. 89, 
40) ψὶ ἢ Ῥυΐ 8 δ᾽ κι αὐ ῬΘΏΔΙΥ ἴ0Γ ἰγϑη ΒΥ 6891 ΟΏ. 
Ηργο ἰδ ὑγδηδργοββίου (0 (ἢ γι δὲ δΟπη68 
αυᾶον 80 ὨΟΘΑΥΟΡ δοωίθηο6 οὗ υϑγ. 8, Οα] νη 
ποίοϑ ἐμπ8ὲ δυσὶ ἃ Βρϑοὶδὶ Ῥγοιὶ ἱ(ἴοη 88 ποοάρὰ 
ἰεβύ (89 Ῥγΐοβίβ ταϊ οί ἰΒἰηἰς (μϑιθοῖνοβ, ἰῃ Υἱσίαθ 
οὗ ἐμοῖς οὔ θ, οχοπιρὶ ἔγουι (9 ἴδτν8 Ὀϊπάϊης 
ὕροῦ ἰδὸ σοβῖ οὗ (86 Ῥϑορῖίθβ. Υογ. θ. ,θβέ 
ΠΟΥ Ὅθϑασ αἷμ ἔοσν ἱἰῖ, δῃηὰ ἅϊθ τ᾿μϑχϑίοσϑ, 
Εἰνοδ 8 ῬΘΏΔΙΓΥ ἴῃ ζοηοΓα] οὗὨ ἃ Ῥγι δ Π6- 
εἰοοὶ ἰο Κοὸρ Οοά᾽ δ οσγἄϊμιαιιοθ, Ὀυϊ ἱβ ποὶ 
ὨΘΟΘΒΒΑΣῚΪ ἰο ὉΘ υπάογδίοοά οὗ (0 ῬΘΏΔΙΓΥ [Ὁ 
[86 Ὀτοδοῖὶ οὗ οδοῖι ραν συν Ῥγθοορὶ τηϑῃἰοηθά. 
Τὴ σοτηϊοδηᾶ ΠοΥΘ, 88 ΟΥ̓ΟΥΥΨΜΊΘΙΘ, 8 τηδὰθ ἰὸ 
γοϑύ Ὁροῖ (86 οοηδἰἀογαίίοι, Σ ἴ8 9 ὩΟΒὮ ἅἄο 
βΒοιλοιδέν 01. 

γόοτβ. 10.-16, ΤῊΪΒ ΦΌΤΙΩΒ ἰδθ6 Βοοοπὰ γεδτὶ οἴ 
{πὸ ὅτι Ὀϊνίϑ δουιυπίοαίΐοη, δ ΡΧΘϑοσ Ὁ65 
Ὑ{0 ὈοΒὲ ὁ (8) 6 ΤΊ 68.8 {ἢ ΘΙ ΒΟΙγ 68 τη χὐ ΟΥ πιϊρδῖ 
Ὠοὲ οδὲ οὔ ἴ9 ΒΟΥ ἐμ χθ. [Ὁ 68 ποιϊπίης ἰο ἀο 
νὶ ἢ (0.6 πιοδύ ΒΟΙΥ ἰδίηρ5 Ἠδΐσμ οου]ὰ ὃ Θαἰθῃ 

ΟὨΪΥ ὉΥ ἐδο Ῥυϊεβϑίϑ ἐμπθιηβοῖνθθ. “71η9 Ἢ ἴθ 
(9 Βίσβη ΚΟΥ το ἱΥ6}Υ ; δοοογρακἷγ ἰμο86 τ 0 

ΑΤΘ πο 8Γ.86}1.66, ποὶ [ΟΥ̓ 66, ποὶ τοϊϑὶΐγοθ » 
670, ὑπο86 ἮΒΟ ΔΙ’Ὸ οὶ ὑυὶθδίβΌ Ηδς ἱχηῦ ποῖ 
οϑὺ οὗὨ {80 ΒΟΙΥ ἵοοὰ οὗ ἱπ0 οογίηρϑ, ΒΟΎΘΥΘΡ 
ὩΘΆΡ 0 ταΐρῶϊ δίδηα ἰο ἐπ 6 ὑυὶθϑῦ 8 ἃ ποίου, 
ΟΥ 8 ἀδγ ἰΔΌΟΓΟΡ; Ὀυὺ οὐ ἐδ οἷον Βδῃὰ, ἐδ 
ΡΌΓΟΒαϑοα βῖδυθ, βῖίῃοθ 8 Βαά Ὀθϑοοῖηθ ὉΥ͂ οἷτ- 
ουτηοίδίοι δὴ Βγδο} 10 δηὰ οὔθ οὔ (9 Βου Βα οϊὰ 
οὗ 189 ῥγίοϑί, αἱχαῦ οΟΥίδΙ ΩἸΥ δαὶ οὗ ἱΐ, ἰοχοίθ! Ὁ 
πὶζ (080 θοΥγπ ἴῃ ἐμ ῥτίθϑί᾽ δ βοῦβθοθ. “πα λεγὰ 
αφαΐη ἰλ6 ἦοιιϑ6 ἀρρεαγϑ8 ἐπ {8 7μϊδ ἰλεοοσταίϊς δίσηὐ- 
σαποο. (Οομαρ. ὕοπι. οα Μαί(., Ρ. 146.) [( το- 
8}16 ἕγοσι ἐπΐδ, (μδὺ (86 τηδυτὶ θὰ ἀδυκμίοσ οὗ 
8 Ῥγίοβί ἰ8 δχοϊυιἀϑα ; 880 Ὀδϊοηχοὰ ἰο δηοί μον 
ουβο ( ἰξ ττοτὸ ἃ ρυίϑϑν ἢου86, 8.16 πὶ οἴ 
ΘοῦΓΒ6 οδὲ ἔμβασο Ἡΐι ἰμο). Βον σαι Χο ΥΪγο9 
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δῴζδΐη, ΒουοΥον, ἰΓ δὲ}9 σοτ!65 Ὀδοῖς ἰο δδν δι π τ᾿ 
Βουδβθ 88 ἃ οἰ ὐϊά 988 πίάονε οὐ ἀϊνοτοϑὰ ; δι ἰἶ 
δ δὰ οἰλ! ἄγοι, 886 Τογτινδὰ τι {86 Ομ ἄγ θη 
δηοίπον ἤοῦδθ. [{ οπϑ γδὸ Βαὰ πο τὶ δὶ δίϑ οἵ 
{86 ΒΟΙΥ (μἰη 8 ὉΥ ταϊδίδκο, ἢ τιυϑὺ τηαἷςθ Σϑδί ἷ- 
ἑαϊΐοι το ἐμθ ρῥσίϑδί ἴον νβδὲέ 9 δὰ οδίθη, δηὰ 
8δ(Ὰ ἃ δέιδι ραγὶ ἰβοτοῖο. “186 Υ8Γ860 Γοΐοσθ ΟὨ]Υ͂ 
ἴο βοιποὶ ἷῃρς υπἰπιρογίδηϊ, ἔογ ἴα ἰδ 9 6886 οἵ 
ετεαίον (δἰ ρ8 ὁ νᾶϑ οοτηπϑη θά, ΠΙΟΤΡΘΟΥ͂ΘΣ, (0 
οἵου ἃ ἰγϑβρδϑὲ οὔονγίης (οἷ. νυ. 1δ).᾽" Κπορθεὶ. 
79 ἀϊδογοησο ἰδ ἰῃ (δ ΐ5, [μαὐ ἤότο {86 58.766. 5 
{80 ἐγδηβργοβδίου οὗ οδιΐϊηρς ὑ86 ρῥγίθβιΥ Ῥογίΐου 
οὗ (9 Βοαᾶτϑ οδογίης; ἰμογο, οὐὗὁἨ ᾿664}688 ἰὈΪΌΤΥ 
ἄοπθ ἴο ἐΐιΘ βαποίυυΥ ἴῃ τοραγὰ ἰὸ ἐδ ρογίϊου 
δ] ονοὰ (ο Φθονδὰ. [1ὺ 86601Π1|8 τόσ ργοθᾶ- 
Ὁ1]6 ὑμδὲ ἐμ σαϑοὸ μοῦ σχοίογγοὰ ἰο 18 Ἵσδοίἷῃ 
ἱποϊαάοα ππάογ ἐμαὶ ἰπ υἹ 1δ, 16, δηὰ (μὲ (89 
ἰγο8ρ888 οὔουγίηρ ἰδ Ὠοί ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ τηϑηἰἰοηθὰ ΒοΓΘ 
Ὀϑοδυβθ ἰΐ ἱβ ΟὨΪΥ ὨΘΟΘΒΒΔΤΥ ἰ0 ΒΟΥ ἐδδὶ {8 
0Ά.86 ΘοἴηΠ608 υπον {9 σαί ΩΟΥΥ οὗ ἰΠ 080 ΤῸΓ τΒὶο ἢ 
189 ἰγϑβϑρϑββ οδογτίηββ γδ8 γοαυἱτοὰ, Οδὶνὶη πο]} 
οὔδεγ τοδ (δὲ (ἷ8 ῬτοΒ  ὈΪ (05 Τ8ῶ5. 8 ὨΘΟΘΒΒΑΤῪ ἰ0 
Ῥγονυϑθῃί 86 “ΒΟΙΥ (πἰπρθ Ὀδίης τορδγάθὰ δε 
δοιλοῦ ἔοοἀ."--Ε. 6.1] “ἘΠ τὸ ἴἰοο ἴδ ἰὰτν ἷ8 
]9ὰ Ὀδοῖς ἰΟ1 ἴ86 ὯΟ ἅο δου ἐν ᾿.6 8:1. 
ΤᾺ6 Βίδίουυ οὗ Ὀαγνϊὰ (1 βδη. χσὶ.) διὰ (09 Νὸν 
Τοδίδιιοπὶ οχρίδηδίξου οΥ̓ ἰὶ (Ναί. χἰὶ. 8) ΒΙ10Ὺ 
ἰδαὶ ποοοϑδὶγ Ῥγουϊἀ δὰ ὀχοθρίϊουθ ἰο ἐμὲ σὰΪθ. 
Βαὶ ἰδ τυΐϊο σϑϑὶϑ ὕροῖῦ ἰδθ σαι ἐμαὶ τοὶ κοι 
ταυϑὶ Ὀ6 Καρὺ μοῖὶγ, ἴῃ (ἢ δίγοη οδί Β6Ώ80, ΟΥ̓ ἢ 
ἐμ ἰἰ5 ββουίβοββ, οἱνοῦνβο σα] νὶ1}}} δοουϊουδὶθ 
ὍΡΟΣ {9 Ρ6ορ]ο νῖο Ῥγοίΐθθβ (μ6 Το] κίοα (Υου. 
16). ὙοΩ ἀδοοὶν 8 ῥγδοί ϑοιὶ δραϊπδὶ Ψο βου ὶ 
ἔῃ ΔΩΥ͂ ΝΔΥ, 4. 9. ὍΥ ἰεἰχησα κείθ, ὈΥ δινοοί οἷβαι, 
)οἰποὰ ψίιἢ βδοογοὶ βίῃβ, ὮΥ ἤδμαίιΐο δὶ} Ἰοϊῃθά 
ψΠΓῸ ἃ 116 οὗ μἱυπάοτν, ἰδθ τη} 688 1867 οὔ 
(89 παίαταὶ ηϑὴ 5 ὈυτὶοΘἃ πιοτὸ δᾶ πιογθ, δηὰ 
(110 ἰηίθγοοῦγδο οὗ {}} 6 ῬΘΟΡ]9 [0508 0Γ6 δη ἀ ΙΟΓΘ 
ΟΥ̓͂Σ 8 βανίηρ βα]ὶ οὗ τοῦδ] ἰσυ})--οοὐ ἰο Βροδὶς 
οὔ (6 γοδηΐϊης ἅτο οἵ (68 πρὶ εἰϊ οὔ ὑπ πον Ὀϊτίἰι. 
-- ] 890 ἴδον θϑαῖ τ᾿μοὶσ ΒΟΙ͂Υ μὲ :686.---ΤΌ δι 
σοῦ 85 ΒΟΥ ἐπί κθ. Ὀοϊοησοὰ ἴο ἔδθῖι πο Ἰοηρ- 
ον." ᾿δῆχο. Οἱ ἰδθ πιοληΐηρ οὗἁ ἰδ 168[ οἷἶδυξθ 
800 Τοχίυδ] Νοίο 10.0 Τὸ γον βίου ἰπ τοραγὰ 
ἴο (06 Ῥυτομδβοα βοσυδηί ἰΏ υϑγ. 11] ἷ5 οὗ ἱπιροῦ- 
8η06 88 δυοπὶηα, ΠΟῪ σου ρ᾽ οἰ6Ὶ} δυῸ}} βασυδίδ 
Ὀοσδῖηθ ἰἀσϑπιβοα τὶ ὑπο ἢουδ86 οὗ {ποῦ τηδϑ- 
ἰοσθ. Τι|ιῸ οομδηἃ ψἢᾷὶ8 ρσίνοη ΟὨἿΪΥ δϑουΐ 8 
γοδῦ δἵϊθογ (6 Εσχοὰυβ πίιθα ἐμ ἰγὶ 098 οὗ [β8γδοὶ 
ἀοι1688 ἱποϊυ ρα ἃ ἴαγάθ συ οΣ οὗἁὨ (0 οἷτ- 
ουτηοϊδοα ἀοποοπμάδοϊθ οὗὁὨ {π6 βογυδηΐβ οὗ ἰδ9 
Ῥαϊτίδγοϊιβ; Ὀπὲ (Β6γῸ9 σδϑὴ ὍΘ ΠΟ δίΓοΏ ΟΣ ἰάθῃ- 
ἐἰδοαιΐοι ἐῶ ἰδ Βοτο σίνοθῃ ἴῃ δον ΐης ἰ6 ρυτγ- 
οἰιαβοά βογγαηίβ οὗ 109 ῥγὶϑδὶϑ ἔγουη ὙΒδίουοῦ 
πδιΐοη, ἰῃ σοηϊταα δἰϊοιΐοα ἰο ἃ δβουυϑδηΐ δἰγοὰ 
ἔγοπι ΒΥ οὐδοῦ ὕδαὶ ἰὼ ἴβγδοὶ, ἐο οαί οὗ ἰδ9 
ῬΓί ΘΒ ρογίϊΐϊου οὗ τ186 μοὶ (μΐημρ. 

γοτβ. 17-26. Μοβοϑ 8 ἀἰγϑοίθα ἰο σοῦγνου ἐδἐ5 
οοιμπιπἰσαίΐοα πἀπῖο 8411] [86 οδϊᾶσθιι οὗ 
Τδταθὶ, Ὀοοδῦβο ᾿ξ τγδϑ ἰαιροτίδηϊς ἴο ἴδ ύθ ἐπ θῖλ 
81} δι γον ἤδη ἶν τὶ (80 οοπάϊἰοπδ π6668- 
ΒΑΥΥ͂ (0 δῇ βοσορίδο]6 Υἱοίϊπι. ΤΉΘΥ ΜΟΥῸ ἰο 
ΚΠΟΥ αἷἱ 19 ἴαννϑ8.: Ὀυὲ (Ποῖν διιοηϊίου " που]ὰ 
ΒΑΙΌΡΑΙΙΥ Ὀ6 ποῖ ἄχο Ὁροὺ (0866 ψδὶδ Ψ6ΓΘ 
ἱπιπιοαϊδίοϊγ οἀἀγοπβαεὰ ἰο ἰοὺ. Τὴ6 ἰδ ἴῃ 
τοχαγὰ ἴο (:6 ν]᾽ οἱ 8 πΘΟΘΘΘΑ ΡΥ ΔΡΡΙΐΪοΒ ἰο δ]] 
08868, ΠΘΙΒΟΡ (ΠΟΥ͂ 610 οδοτοὰ ὉΥ͂ Ῥ6γβοῦβ οὗ 
[86 Ὠουῦδθ οὗ ἴδιαθὶ, οὐ οὗὖ ἴ86 δίσβηβϑοσα 
(τον. 18), Ὀοοδῦβο ἰξ ὑτοβογὶ 98 ναὶ ἨΔΔΒΘ ΓΘ- 
ᾳυϊτοά ἰπ {119 Υἱοίττα ἐἰδο0 17 πὰ ὁσάον ἰο ἱΐ8 δοοορί- 

δΔΏ06. ΤῈ Ὀυτηὶ οδἤοτίηρς ἷ86 ἄγβε ἐγοδίϑα οἴ 
(νογα. εὐβει δηὰ ἐμδη (86 ρ6866 οἴἶοτίης. ον 
δηὰ ἔγϑο- ἘΠῚ οδουΐη κ8 πιϊχς Ὀ6 τοδὰο οὗὨ οἷος 
κἰπὰ οἵ βαδοτίδοϑ; Ὀὰὲ ἰῃ9 τοραϊδίίοη5 δουσδογη- 
ἰης ὑπο νἱοὶ πὶ αἰ δογοὰ. [ΙΓ ἐϊ 88 ἃ Ὀυταὶ οὔδον- 
ἰηρ, ἰξ πιυδὶ Ὀ6 ἃ 1181]16, 825 Μ0Ὶ] δ τυϊϊβουξ 
ὈΙΘΙ 8, δοοοτάϊηρς ἰο ἐμβ6 ἰᾶὰν οὗ (9 Ὀυτοὶ 
οἴἶενίηρ ἴῃ ἱ. 8, 10; [Κ΄ 1ὰὶ τῶϑ ἃ ρεδοθ οὔεγίηρ, 
ἰΠ6ΓΘ Ἧ0Δ)5 ΠΟ ἰδ δοποου πίῃς ἢ 9 ΒῈΣ οὗ ἰδθ νἱο- 
ἴἰπι; ὑυὲ ἱΐ τῶβ β.}}} τοαυϊγοὰ (γον. 21) ἘΒθσθ 
88}8}} Ὀ6 πὸ ὈΪΙΘιΣδῃ ᾿μοσϑίμ. ΤὉᾶμο τὶ κί πο58 
οὔ ι8ὸῸ ἰδ νγ8, ΠΟ ΘΥΟΣ, ΒΟ ΘΗ δὲ τοϊαχϑὶ ἴα 
6,890 οὗὁὨ (86 ἔγοϑ- Μ}}}} οἴὔἶετίης (τον. 28), δο ἰμδὶ 
ἴον {815 βῬΆΓΡΟΘΘ ἃ υἱοίΐτη νγὰ8 αἰϊοισοὰ ἰο ἢδνυϑ 
Βοὴ9 [δπρ δΒυροσηποῦδ οὐ Ἰδοϊκίηρ ἰη δα 
Ῥασῖίβ. ον (9 ἀαἰϊδιϊαοἰΐοη Ὀδίνγθθ (6 ΥΟΥ 
δὰ 1Π6 ἤγϑϑ. ν}}} οἴδενγϊηκ, 866 σοῦ. οὗ νυἱὶ. 16. 
ΤΗο οἱπον Κκίηὰ οὗὨ γῬεδοο οἴδεγίηρ, ἐδ9 {μη 
οἴξενγίης, ἰθ πο ταϑηϊςοημϑὰ μονα; Ὀσὶαρ ἐμ 6 Βἰμἢ-" 
ὁ8ὲ οὗ δἱ], ἰὰὶ οὗ οουσβοὸ γοαυϊγοὰ {Π|ὸ ρετγίοοί υἱο- 
ιἶπι, Απποπᾷ ἰδ Θ δας 1}65 8150 8 Β6}86 οὗ ἡηδίυγαὶ 
Ἀιῃ 988 ΠΟΏΘΓΔΙΥ τοαυΐϊτοα μι {πο νΥἱοιίπι δου 
δ6 ἐπίεστωδ δῃἀ τελείοςς. 8.66 δουπάδπί γί δοδ 
ἴ Βοβϑημ ον δἀ Καοῦδὶ δόγο, ἰῃ Ουἰγοοι ἴ,. 
Ι, ο. 9, Δηὰ Βοοδατὶ Πίεγος. 1. ".. 1{. 6. 46. γον. 
24 δι'θδβοϊυ οἷν Ῥγοβῖ 15 (86 οἴδενίπα ἴῃ βδοτῖθοθ 
οὗ δῦ οδϑίγαίθαὰ δπίηδίβ. 866 Τοχίυδὶ Νοίο. 
μδηρθο: “189 σαϊπυίθ, Ῥγοοΐϑο ἀοδαηϊ( Ιου οὗ (ιἷα 
ἀοίοοί τοαυΐνο8 ἐῃ6 Ροσγίοοὶ δίποϑα ἔοῦ Ὀτγοοῦϊησ 
ἰὼ 86 τη8]6 δυΐηαἶβ, σίϊπῃουϊ τ ϊοὰ ἰὑ ἰοδὶ ἴα 8, 
ἔτοδὶ ἀοζτοο ἰ(5 δἰχηϊβοοιίοη οὗ 8 πόγί;ν γοδὶρ- 
παιΐοη." ἴῃ τοῦ. δ ἰὴ Ῥνγὶοδίβ δρὸ ἤου υ ἀθα 
ἰο δοσορὺ ϑϑϑῃ ἔγοϊῃ ἃ βίσβι κοσ᾿ 5 δια ντἱοίϊσιθ 
ται κοὰ πὶ ΔΏΥ οὗὨ 6 ἀοίοοίβδ ἴβδὲξ ἢατθ Ὀθοι 
ὀπυπιοταίοα, ὈΘΟοΘΌ66 ποϑὶς σοτταριτίοι [5 ἐπ 
ὈΏΘΙΩΩ, ἑ. 6. Ὀδοδυδο ἴΠ|680 ἀοίεοίΒ χοῦ δ ἐδ 6. 
υηδι ἴον δαοτ ὅσο. 89 Ὀγχοδᾶ οὗ γοῖσ ὁο 
““γηυϑὶ θ6 ἀοτίγοα ἔγοασι ἃ ρογίοοί υἱοϊΐτα ἰὸ ΤῸ Ρ- 
τοδθϑηὺ ἐδοὺ νι ΐσἢ 8 δοοορίδ0}]6 ἰο αοά, πϑϊοῖ 
ἴπ ΟΓΔ] ἐπί χα 8 ρογίϑθοι σἰ ζ θουβη685.᾽" δίυτν- 
ΡὮΥ. 
ὙΕΙ͂ 26.838, Τ9 Βπ8] οοτισπὶ οαἰο τοδάθ 

ἰο Μοβοβ δῖίοϑ. ἴβδηρο: “Ετϑῃ ἴῃ ἰδ 6856 οἴ 
δου βοὶδὶ δηΐπηδὶθ ψἱλποῦϊ Ὀ]διἶθ8, ἰΠ 6 Γ6 γοῖ 
ΔΡΌΘΑΣ Ῥαγίϊσυϊδν οοπαϊ ἰοῦ οΥὗἁὨ δοσδρίδοϊ πο 85 
ἴοσ (9 οἴἴοσογσα. Εἶσαι, (86 νἱοιΐιιν πιυδὶ ὃὉ9 εἰσὶ ε 
ἀδγϑ οἷά ; ἰΐ τωυϑὲ Ὀ6 Κερὶ δουθὴ ἄδγβ υπᾶος 
[89 ἅδ:λιΊ.ο δ} 0Υ (δ ζ0}} ρΙοαϑυτγο οὗ εχ  ϑίοῶςς." 
560 (0 Βδ)ο ἴανε ἴῃ ἔχ. χχὶϊ. 80 ἴὰ τοραγὰ ἰο 
βνβι] 8. “7109 τοδϑοῦ [ὉΓ {118 τγῶϑ, ἰδδῖ ἐπ 
χουῃᾳ δηΐῃα] μ8α πῃοὶ εἰἰαἰηοα ἰο 8, τοδίῃτο δᾶ 
80] -δυδίδἰποά 16 ἀυτγίης 89 δτβί πϑοκ οὗἉ 18 
Ἔχ βίθησθ,᾿ Καὶ]. [Ιἐ 8 ποιίίσοδοϊο (μδὲ (86 δ 
δὐὺ ψϊοἢ (86 δΔηΐπ)81 Ὀθοδπιθ δά πιἰβοὶ Ὁ Κ0. 5δ80- 
Υίδοθ 18 (10 βδῖηθ 88 ἱμαΐ εὐ το! δὴ τψ)δδ 
τοοοϊγϑα ἰαίο οΘογϑπδηὶ τοϊαϊΐο ὉΥ οἱ Γσῃτηοϊ 5, ἢ. 
ΑΥ εἸν8 δζο, ἰοο, (86 δυϊπηδὶ ᾶγδὲ Ὀδζδῃ ἰο ὃὉ6 
οδίδΌϊο, δηὰ ἐμπὶ8 ἔαοί ἀου.1688 δὰ 18 δὶ χκηϊᾶ- 
6Θπ60 ἰῃ ἐπ ἴᾶ'τγ)͵ [ὉΣ (0 Βγαι Ὁ01168] ἔοοιϊ οΥ̓͂ 
Φόβον. ᾽ν τοδιγίοἰϊθη οὗὐἠἨ δα σόγο ἴα 
086 διοοιρ ὑπ Βοπιδηδβ, Ρ] ἸῺ Λα. Ηἰΐεὶ. υἱ[ιἹ. 77. 
ΤΊιΘ Ῥγοβιὶ οἰκου ἴῃ τσ. 28 οὗ Κὶς ὈοΐΒ ἄδπὶ 
δηὰ οθρείηρ οὐ {ἰδ βδῖὴηθ ἀδὺ 8 δηδίοβουβ ἰο 
86 ἰμγίοο γορϑαιϑὰ Ῥσγϑοορί: “ Τῆου δ884]} ποῖ 
Βοοίδο ἃ κίἀ ἰὼ ἰἰ8 πιοί 6.8 τοὶ κ᾽" (Εχ. χχὶϊ 
19; χχυχίν. 26; Ὀϑυί. χίν. 21), δῃὰά σεοδῖίβ Ὅρος 
86 βϑῆῖθ Ὀγίποὶρὶθ ἀθ (ἢ 6 Ῥγοδὶ δἱἐΐοα ἰο ἰδῖζα 
ἔγοτω ἃ Ὀΐγὰ 8 ποδί {6 τϑοῖδβοῦ ἰοζοίθον τι (86 
γουης (Βευί. χχὶϊ. 6, 7). ΑΙἹΊ {μ686 ργοοορὶδ 
ἍΘΣΟ Οὗ 8Δὴ οὐπορίομδὶ μδύδοίοσ δηὰ ἱπιροϑοὰ 
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ὍΡΟΥ (6 ἸΒγαϑ᾽ (68 ἐπ ἀυὶγ οὗὁὨἨ Κοορίης βδογϑᾶ, 
ΕΥ̓ΘΏ Διηοη ἰδ6 ἸΟΎΘΕΡ δῃΐϊτη8]5, ἰμ6 γοϊδίΐ ἢ 
ἩῸ σἢ αοα Βη8 οβ8(4 0} 8ῃοἃ Ὀδίθοη ρδσθηΐ δηά 
οἴϑρτίηρ. Το αν σοιἹὰ ποὺ δΥθ Ὀ66} 70} {8:6 
88 Κὸ οὔἰὲ Ὀγαΐθ, Ὀυὺ τγαβ δἰϊοροί ον [Ὁ τηδῃ᾽ 8 
ΒΆΪΚΟ ; 6 τηϑὶ ποὲ Δ]]ὁὸν Ὠἰπμ8ο] ἐο Υυἱοϊδίθ (89 
ΠΏΘΥ δυβοορ( ὈΪΠ165 ἐπ ρΙδηίο ἃ ἴὰ 8. ὨαίΌΓΘ, 
ΟΥ̓Θἢ ὙΠ 6 Πη6ΓῸ υἱ}1Π{ν΄ἴδη γοδβοηΐϊηρ σου]ὰ 809 
ΠΟ 1860 ἴῃ (ἴιοὸ δΘοπιπιδπὰ. Το Τατρ. Φ0η. ΡῥΣθ- 
ἴλοοβ 86 σοπιπημαπὰ τἶϊπ ἰδ9 πογὰβ: “Α8 ΟἿΣ 
Ἐδίδθον 8 τιογοϊ(] ἴα μοδύϑῃ, 80 Ὧ6 γο τπογοΐζαϊ 
ου φαγί. ΤῸ σοππηοοίΐοηῃ ᾿ΘΥΘ ΒρΡρἾ168 [89 
τοοθρὺ Θϑρϑοία ΠΥ ἰο εἰς ἔον βδονὶ ῆσο; Ὀσί ἱὲ 

18 Βο(Ϊ ΘΔ Ὁ] ἐμαὺ ὑπ ψογὰ υδοὰ 18 {6 ΙΠΟΤΘ 

ξεποσαὶ ΘΓ, 68 1 {π6 σοπιτιδπᾶ νγδϑ τηθδαΐ ἰο 
ΔΡΡΪΝΥ ἰο 84}1 Κι Πρ Ἡμδίοτοσυ. [Ι͂ἢ στόν. 80 ἰμ0 
Ἰαῦν ἴῸΓ οδίϊηρ (86 ὑβδηκ οὔονίηρ οὐ {Π 9 Βα 
ΟᾺΥ οὐ ψηΐϊσὰ ἴθ 8 ργοβϑηίοα 15 γορϑαίθα ἔγοτῃ 
υἱὶ. 16. Κυοσιι τοροι(ἰοη8, 1 ποὺ οὗὨ ποοραβί(γ, 
δτο γοὶ αἱ 1θα8. δἰ ὮΪγ ἀραὶ γα Ὁ]ο ἴῃ ἃ ἰοηρί οηθὰ 
οοάο οὗ αγϑ. Τὴ οομοϊυβίοη, ΥΟΓΒ. 8[-88, ἰδ 
1κὸ (ηδὲ οὗ ομαρίογβ χυϊἱὶ. δηὰ χίχ., δηὰ σϑβίβ 
ὌΡΟΠ ἴΠ6 ἴδοὶ ἰδαὶ Η6 ψγῶο κἶνϑβ 1:6 δοϊη τη 8 
5 Φεπονδὰ -- Φο ον ἢ ὙἂξβΔ0 Βδηοίδο5 (ἢ πὶ, δὰ 
ὙΠῸ 48 Ὀγοῦρ,!ιῦ ἰμθ1 Ρ οἂΐ οὗ ἴδ Ἰαῃηᾶ οὗ 
Ἑαγρῖ. Ι͂αῆρο: “ΓΙ δὺὶ δοδονδὴ ἰδ βοϊὰ 
δρϑίη (ὁ 864] (μἷ8 οοηπημδη, πα ἰμ6 {0 ον ίης 
οχρ᾽λπδίΐοη βῆ οννβ ᾿ΪΔΙΪγ 86 οἀποδίϊομδὶ τἷον : 
8δὺ ΦοΒοΥ ἢ δ66}8 ἰο τίη (ἴθ ὉΡ ἰο ὃθ ἃ 
ΒΟΙΥ ροορὶθ οἵ αοἂ ὍΥ πιοϑηδ οὗ {086 ἤχοα 
ἀϊτγδοιίουϑ. Τηο οἀυσδίίοηδ), ἰάθα 8 πορλίϊΐνο : 
ΟὨΪΥ σογί δ πο ἰκϊῃα οὗ ἀἰβοπον, οΥ ἀθοαὶϊ, ΟΣ 
αὶ! ΕἸ ΒΘ 688 18 δἰ] οὐ ὉΪ0 ἴῃ τπδίίοστθ οὐ σο]ὶ- 
εἰοη.᾿᾽ 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΈΠΟΑΙ, 

ΤΙ. “Το δυο ϊοαὶ πὰ ἀοδηῖϊί6 ἰμβουρῶξ οἵ 
δο τβο]6 σα ρί Σ᾽ μδ8 ὑῃ9 Εἰμιιοβέ τηθδαΐϊηρ ἴον 
ΟΥ̓ΘΤΥ͂ ἴογι οὗ τεϊὶκίοη, Ὀυὺ ΡαΡ συ ΡΥ ἕον ἐπ 9 
Ομνειοιϊαα σαντο. [{ 50  κθ ἃ ἴδι}.1685, ΠΟΡΠιδΪ 
Ῥυϊοδίμβοοᾶ, 6 ρυϊθβίβοοὰ Ὑίοδ ἀ068 ποί ἀδτίκθη, 
Ὁυΐ σἱοτί ο8 το] σίοη, (9 βουυΐοο οὔ θΘοὦ. ὙΒ θη 
γὸ ἰμϊηἷς ΟΥ̓ (Π0 584 ἔδοὺ ἰΠδὶ ὑγίοβίθ ἤαΥο οἴϊθη 
Δ᾽ ο ΠΡ, ΟΣ ἰΏ 8 στοδί ἀοζτθο, ΘΟΓΣυρ θα ὑπο ὶγ 
τοὶ σίου ΘΟΙΒΠΙΏΪΥ͂, ΟΥ ΔΥΘ ὨΟῪ σογτυρίίϊης ἰΐ, 
{Πδὶ 50 πιδὴν βρὶγἰἰυ8] δὰ ὮΙ Υ οἶσ681 ΟΥΡΡ]68 
οὗὅἨ ΘΥ̓ΟΡΥ Εἰπὰ ἀδγίζοη δηὰ ἀϊβῆχυνγθ 80 ΤΩΔΗΥ͂ 
οοπρτοραιίοιδ, (ἢ 9 οοπίθηίβ οὗὨ ΟΌΓΡ βεοοίϊου νὶ]}} 
Εἶνθ υβ ἃ βίγοηρβ τἱίποθθ δραϊηϑί 8 ἰαχὶ γ δὰ 
πηγαί πολ 18 σα ΠΥ Θδροοὶα}}Υ οὗ ἐδ 6 ΘοΥταρ- 
(Ἰο ἢ οὗ 19 τοϊ κου ἴθ. ΤῸ οδυτοῖῦ ἰσδίηΐης 
Ἧ828 (0 6 Ὀθίοτγο 4]Ϊ ὑμίημβ 86] [-ἰγαϊηΐης, (89 
Ἰλά ον οἵὗὁἩ ἰδ σμαγο οι 16. ΗΟ τηληῦ τοβοο- 
(1088 ἐπ γοζατγὰ ἰὁὸ {0 οἰιοῖοθ οὗ {86 ὑποοϊορίοσαὶ 
Ῥγοίοδϑίοη, ἰδ ἰθϑίβ, (89 ογαϊΐηπδιϊΐομβ, δὰ ἐδ9 
εσοϊοπἰ αϑιἰσαὶ υἱϑἰἰἰΐοπδ Ὀθϊοης ἰο (δ ΐ8 ΘΠ ΑΡΙΘΓ. 
ΑἸ80 [8:9 δι! οἱ γουταϑίϑηοοθβ οἵ βρὶ γἰ 8] Ρ6Σ- 
ΒΟΏΒ ΔΓΘ ἢ6ΥῸ Θοδἰϊταϑίοα δοοοτάϊπρα ἴο ἰμοὶν δβἷκ- 
αἰ βοΔΏ06.᾽" ΓΔ 6. 

11, Το τοϊαϊίοη οἵ (ἢ ῥγ᾽θδίβ ἰο {δ} ρϑορῇθ 'θ 
Βοτο δρδὶη ἀἰβιϊ ποῖ] Ὀγουσμί οαἱ. ΤΟΥ ποτ 
ὈΠΔοΥ Ῥγϑοίβον (Π68 βΒϑῖῃθ ἰανγϑ 88 οἰαγθ, ὈΘΟΔΠ.Θ 
πποΐοϑηῃ ἔγοπι (16 βίῃ! σϑυβοβ, δΔῃηὦ τοῦθ ἰὼὸ ὉθΘ 
Ῥαυνγίδεοὰ ἴῃ (9 88π|0 ἯΔΥ ; ἴῃ βδογί, {0} ἯΘΥΘ 
701} οὐϊἰΐχομθ οὗ [89 δοιωσωοθυγθα! ἢ οὗ [δσϑοὶ. 

Βυὲ ᾿ἰπδδιυυοϑ 856 ἰδον δα 8150 ϑροοῖϊαὶ ἀυ(ΐ 95 
ἰοπγατὰ αοα, ἰὸν τϑῦὸ ἱποαρδοιἰδι θὰ ὕογ ὑβοῖγν 
Ῥουΐογδησ6 ὃγ ὑμὲ8. ΠΟ ΘΑ ΠΏ 688. 

Π͵|. Τὴο ἰἀοπιϊοαίϊου οὗ ὑ86 Πουβοβοϊὰ τὰ ἢ 
1.15 ποδὰ, δἰ σαν Βίγοη ἾΥ τανε ἰη (89 ΠοΌτον, 
ῬΟΙγ, ΔρΡϑατθ ἴῃ (6 ο886 οὗ (Ὧ6 Ὀγίοδὲ σι ἢ 
οϑρϑοΐδὶ οἴϑδγῆθββθ. Τὸ ἔδπιγ 8 π6 υαπἷἰῤ οὗἁ 
(η6 ΗΘΌΓΘνΥ ΘΟ ΠΟ» 68} δὰ (ἢ 6 Ὀλ518 οὗ [86 
Τρνσανα Ἰερὶδ]δίϊοα. (ὁ)ὰ ἐμπὶβ 8906 Μαδΐπθ᾽Β “ποίεηΐ 

10. 
ΙΓ. Το Ἰὰνν οὗἩἨ (ὃ9 οοηάϊἐΐοηα οὗἩἨἁ ἰ.6 Δοσορίδ- 

Ὁ]9 νἱοιΐ) τνὰ8 Ῥγϑοΐδοϊγ ἢ} βδῖηθ [Ὁ [Π6 [8Γ86]- 
ἰϊο δηὰ {μ6 ϑβίγτβησοσ. Τὴο δ ἰδτ18. ᾿ηἰἰπαΐθ8 
Ὡοὲ ΟὈΒΟΌΓΟΙΥ (Βα ἰη ὑμοὶν ΔρΡΡυοδοῦ ἰο αοὐ 4]] 
ΘΠ" δίδηἃ οὐ ῬγϑοΐίβοὶΥ ἐπ δϑῖηθ ζοοίΐ πᾳ. 
“ΤΒΟΤΘ ἰδ η0 ἀϊδιϊηοίΐου οὗὁὨ Ῥουβοῃδ.᾽" 

ἨΟΜΙΓΕΤΙΟΑΙ, ΑΝ ΡΒΑΟΤΙΟΑΙ, 

Γδῆρο: “ΟΡ. χχὶϊ. 8 σοῃοοσῃϑὰ Ὑἱΐὰ (ἢ 6 
Ρυγθ σοπάπυοί οὗ (λ6 ργ]οδὶ8 ἤδοϑ ἰὸ ἴβδοϑθ τ|ὶϊ ἢ (86 
βδοσῆοθ οὗ (6 σοηργοζαϊΐοη ; ΟὈΒΟΥΥΔΏΘΘΒ οἴ 
6] 6858 655 οὗ {118 τηοβὶ γαγὶοα ἰεϊηᾶ, δηὰ θβρϑοΐδὶ 
οὗ βαλοσίβοββ δοοονάϊηρς ἰο {πον βρίσἱϊα 8] πιθδῃ- 
ἱηρ.᾽᾽ 

ΑΒ Βύπ|80}168] Ο] ΘΒ ΏΠ688 τῖῶδϑ γοααυΐτοῦ οὗ ἸΏΟ0Β6 
γῆ ο Ρδσγίοοϊς οὔ 86 βϑδοῦὶ βοθ8 μοῦ ἰγρ᾽ θα ε116 
ἀρφαί οὗ Ο γὶϑὲ, 8ο 18 βρίυἱι 8] οἰ θΘ ἢ ἢ 688 Π6668- 
ΒΆΓΥ ἴῃ (0896 ψἢο ζοθὰ ὕροὺ ἰδ6 τηϑιηοτΐαὶ οὗ 
ἰ89 βδῖηῆο. 8.601 ΟἋονυν. χί. 28, οίσ. Ὑοτάβν ουίἢ. 
ΤῊὴθ νῆοΐθ πουδβα αΥ̓͂ (86 Ῥγὶοδί νγὰ8 δαῃοίβοὰ 
ὑπγου ρα Εἶπα ἰο Ῥαγίδϊθ οὐ (9 ΒΟΙ͂Υ {πῖηρβ:; 80 
9 {ῃ60 8016 ἢουδθ οὗ ἰ!6 ατοδαὶ Ηἰκὶι Ῥυῖθϑι 
βδηοιϊβοὰ ἱμβγουχὰ Ἠΐαι, οὐ Ηἰΐβ Ὀοᾶγ, ἐδ0 
ὈΪοΒβοα ΘΟ ΡΘΏΥ οὗἉ 81] ζα γα] Ῥ6ΟΡΪ6. 

Βαυὺ ἴο ὃθ Ραγίδίκοσθ οὐὨ ἐδο ἰδ Ὁ]6 οὗ (ἢ 595 Θατοοὶ 
ΠΙκἢ Ῥσχίοβι πϑὴ τὴυδὺ Ὡοὺ ὍΘ ΤΠΘΤΟΙΥ͂ ΒΟΪ ΟΌΓΠΘΥΒ 
ἰῃ Ηΐδ8 πουδο, ΟΥ βογυΐηρς Ηΐπιὶ 85 ἰγοὰ βογναηΐθ 
ἴοτ καΐη, ὈὰΧὺ ἰγὺ}]} ἰάθη δοἃ νι Ηἰΐπι, δπὰ 
οττηΐϊη δὴ δοίπδ] ρασί οὗ Ηΐ8 βουβοὶ. ἢ οταϑ- 
πορίῆ. 

Αφϑΐη αηὰ ἀαραΐη (86 1δνν ᾿ἰπδἰ δία ἰπαὶ (δ 8 Υο- 
{{π ἕο ἐι 6 δοσδρίδὈ]6 βδογ δθ τησδὶ Ὀ6 τὶ πουὶ 
ὈΪοτα ἢ. ἸΒαίουον ἰ8Β οὔοτεὰ ἰο αοἀ τηυδί Ὁθ 
οὗ (86 Ὀοβῖ ; 6860 1}}}7 ταδί {π6 οἴδοντίρ οὐ ἰῃ9 
δαὶ Ὀ60 ροτίθοὶ δῃὰ οοαρ]οθ. Ομ τὶ ΗΪπ βοΐ 
ἰθ ἀοβοσι Ὀθὰ 8 ανίηρ οὔογοα Ηϊσυιβοὶ “ νἰμοαῖ 
Βροί,᾽ δὰ (π6 Ομ υγοῖ ψεΐϊοῦ Ηθ Ῥγοϑϑηίβ υΐοὸ 
Ηἰπ 861 τὴυδὲὶ “06 ΒΟΙΥ δὰ πίοι ὈΪΘμ}18}}.᾽»" 
Ερδ. ν. 27. 
ΒΥ ζογδίἀΐηρς (μ6 Ιατϑοϊ 68 ἰο Κὶ] οἡ ἐδ9 

8816 ἀΔΥ (δ ἄδΔη δῃηὰ 18 οἴδδργίης αοὐ ἰδυρι 
{π6π, απὰ ᾿Βγουρὰ ἰμοπὶ ἰμ 6 σματοῖ ἱπ 411 8.368, 
(ο ὍΘ τιοτοὶ] : οὶ ΟὨΪΥ͂ πιογοῖζαϊ ἴο ὑΒο80 τΠῸ 
68ῃ υπἀδεγδίδηα δηὰ δρργοοίαϊο ἱΐ, Ὀὰϊ ἰο ΟΧΘΟΥ- 
οἶδβο ὑμΐδ υἱτίαο ἴον 18 ΟἼΤΏ Β8 Κθ---ἰο ὍΘ τηϑγοΐ[α] 
ΑἸΤΑΥΒ δ ΘΥ̓ΘΥΓΥΤὮΘΙΘ, ΟΥ̓́Θ 88 ΟΣ ΕΔΙΠΟΥ ἷπ 
ΒΘΑΥΘῺ 8 τι Ροΐζι}. 

Οεϊνίη ἄγαν ἴγοια ἰμ6 οἵϊοη τοροαίοὰ βηὰ 
ἢ6γῸ οσχίθηἀοὰ ῥγοδορὶ ἐμδὺ μα βδοσὶ ἔσθ τυδὲ ὉΘ 
Ρογίοει δηὰ υἱιοαῦ Ὀ]Θμ 88, {18 Ἰθ88οὴ : ἐμαὶ 
ΛΒ ΔΙΘΥΘΡ Ὑγὁδ ΟΡ ἰο αοα πιπδί Ὀ6 ν}}016- οδτί οὰ 
διὰ ἰσῃο. ἦο οδϑηποί δοῦτὸ αοα τη τηλτηποῆ. 
Ηδθ δρρὶΐοβ ἐμΐβ ἰο ῬΤΆΎΘΥΒ ἱπ πΐοι [86 λιοαγὶ ἰ8 
ποῖ ουκαροά, δηὰ ἃ του] ἰϊυἀθ οὗ οἴβον (δίῃ 58 ἴῃ 
ΜΔ ΘὮ τη ΤΩΔΥ͂ ὑπάσγνίοκο ἰο ΟΡ δῇ ἱπιροτγίοσοι 
διὰ ἀϊνἰἀοὰ, διὰ ἱποσοίοσο ὑμδοσορίδὈ]9 ΒΟΣΥΪΟ6. 



168 ΓΤΕΥΙΤΙΟΥΞ. 

ΡΑΒΤ ΤΗΙΒΡ. 
ΒαποιῖϊβΒβοαῖτίοι οὗ 89 Ῥοϑαδῖα. 

“«Αρερίηρ ἀοῖν ἐάε ἐλεοεγαξίς ἐΐρεες ανα ῥίέαεες, ἐλε ,α::ς ἀκα ἐλεῖ»γ εμὐέμς, ἐλξ σεοσέ ἀοίν νασεξ 
οΓ “ἀφ εουεπαν Οσά αν»α “Πὲς ἀοΐν Ἰα»ά." --ἰλκαβ. 

Οηδλρε. ΧΧΙΙ͂Ι..-- ΧΧΥ. 

ΕἸΕΘΞΘΊΤΎ ΘΞΕΟΤΙΟΝ. 
ΟΥ ἴλο ΒαθῬαῖδ δᾶ Αῃῦαὶ Εἰὁδαῖ8. 

“71. ᾿ἴοἵν ϑεα!οης, ζατος οὔ ἐλε  δατίς, ϑαῤδαίά, Ἐατίον, Ῥερείξεοσί, ἐλε δευερίὰ Λύριυ- ἴοοντε οὗ ϑαδΥῥηζᾷ 
οὔ έάε γξαν, {ε αν οὐ “ἐομονεοη αμα ἀφ δ εαςί ο7 Ζαδεγαεζε:."᾽ -- να. 

σβαρ. ΧΧΙ͂Ι. 1-44. 

ΡΕΕΙΙΜΙΝΑΕΒΥ͂ ΝΟΤῈ. 
Τηο ΤΟἹ]Ἱον ἢ, πᾶν ᾿,δηρο 5 Εχοροίϊοαϊ, Δ Ὺ 

ῬΤΟΡΟΥΙΥ ὃθ ρῥἰδοοὰ θγθ. “Ἴδο Ἰουηάδίίοι οἵ 
ἴμο80 ἀονοϊοροά ογαάϊῃδΏοοβ 705 {6 δδϑὶβ ἢ 88 
Δ᾿Ιτοδαγ ρυγοβοηίοὰ ἰἰδο]ῦ ἰῃ ἔχ. χσχ. 8-11 δῃά χχχίὶ. 
14 [εἀὰ ἔχ. χχιϊΐ. 14-19; χχχὶν. 21-26, δῃὰ ἴῃ 
Τοχανὰ ἴὸ ὑμ6 Ῥαββουύου, ἰδ 7.1} δοοουμῃὺ οὗ 18 
ἰποιϊιαϊίοη, ἘΣ. χἰὶ. 8-21, 48.δ0,---Ε. 6.7; “189 
Βοοίΐοῃ, Νυτα. χχυϊὶϊ. χχὶσ., οομ δὶ ἢ 8 ποτ δ8Ρ6- 
οἶδο ἀϊνοοίϊ ου5 δοουαὶ 86 βϑουὶδοθβ ἩΠ’6 610 
(ο Ὀ6 οἴετγοά οὨ (δ6 ἴοϑβδὶ ἀδυβ." [ς7Τ6 (᾿Τθ6 
ατοδὶ ἔδδι γα }8Β ΔΣῸ 8180 ἀϑδοσι Ὀϑὰ ἱπ Πϑαί, χυΐ. 1- 
17, δῃὰ ἐμ6 τοδαϊηρ οὗ ἱμὸ ἰδὼν τοαυϊτοὰ δἱ {86 
ἴοδϑὶ οὗ (δ δοὶθα ἰῃ (86 δα δ ΐο8] γοδγ, Ὠοαί. 
χχχὶ. 10.18.--ὶ 6.1]. ““ΒΠοτο {μ0 ἰγοδίπηϑηὶ 5 
οὔ ἐμ οὐζϑῃΐο δρρθδγδῆοο οὗ (9 σι 0}]6 οδ  Υἱἐγ 
οὔ [8τ86] ἱπ {8 ΠΣ Ὺ οὗὁἨ 18 οοἸ] οι νο ὨοΙ͂Υ [68 58, 
ψὶ( {89 οτάΐδη090 οὗ (!0 ζοδίδὶ ου]Ἱίυδ (“Βοϑδοί- 
οδἰοηάδν," Κποθοὶ δαγβ, οὶ ἰδ βοὶ δϑοϊὰθ ὉΥ 
611); ἰὰ ἐπ Βοοῖκ οἵ Νυϊαῦοτβ ἐπ βδουὶ 8968 ἃΣῸ 
Ῥ᾽ δἰ δροοϊδοα 86 (μ8 σοαυϊγοτηθηίδ οὗ 89 ἐδ9- 
οαγδίΐο βίδίθ, δὴ ἱμαϊοδίΐοη ὑμδὲ ὑπο ῦ 6ΓΘ οὶ 
1.6 ρνυϊποὶρδὶ ὑἐλίηρκβ ἰπα ἰΒ6 ἰάθα8 οἵ (86 ουἰίπθ. 

“« Ὅροι {15 ἱπιρογίϑηϊ δβοοίΐοῃ ἐμὸ διίϊοἷθ ἢ δίς 
ἴῃ ὙΊΏΟΣ δηὰ οἰβοσβ, 15 ἰο 00 σοπιραγοά, 848 ν)9]} 
88 ἰμὸ τοι ᾿ἰἰοταίανο ἴῃ Καποδοὶ, Ρ. 841, ἰο Ὑπό ἢ 
δοἀὐὰ Κνδηοὶϊὰ, οοηιποπίαίϊο ἀ6 ἀπῆοὸ Τοδτοοογώης ὅ6- 
δέαο. Αοἰιΐηρεο, ὈϊοίνγίοΒ, 1888.» [3.66 4180 
ῬΕΙ.ΟῸ περὶ τῆς Ἑ βδόμης; ΒΑΒΗΒ, ϑννηιδοὶέκ ὉΚ. 
ἦν: ΕΜΑΙΌ Αἰενιλῶπιεν; ΚΑΙ ΒΟ οΝ. ΕἸ. :2., 
εἰ6. ; ΜΙΟΗΑΒΙΙ8Β ζαιο οὐ ἤοεεε, Ατί. 14.--16, 194-- 
201: Βοσπαδτ, Τϊΐεγος. δὰ (89 δρρτοργίδι 6 
δι ϊοἶθβ ἴῃ ὅϑΜΙΤΗ 5 διδίε δὲοί., Ἐτττο ΒΒ Ονεῖορ. 
ο. διδ. {ἰϊῖ.., ΗἩΞΈΣχοο᾽ 8 εαϊ- Επονκῖ., δὰ (86. νᾶγὶ- 
οὔβ Ἰἰοταίατο οἰἰθα πῃ 18686.---Εἰ, 6.1]. 

“890 Ηδοῦτον ἔδβιΐνδὶ]β τὸ ἰο ὃὈ6 γεβρδν θὰ 68- 
ῬοοΐδιΥ ἴῃ ἃ ὑνο- ο]ὰ δαροοὶ: 1. Τὸ Βοὶγ 8δθ8- 
ΒΟ. 8 (ΓΤ “1»}9). 2. Το ἰάθ88 οὗ (λ6 ἀἰἶεν- 
οηὶ Ζεαδὶα, [89 ΒΟΙ͂Υ οοπνοοαιίοσδ (Προ 

Ὁ) 

“ΤῺ9 ΠΟΙ ΒΟΔΒΟΏΒ ΔΓ6, δοσοτάϊηρ ἰο {δοῖγν 
Ῥτουαϊοηὶ ἵἕυηάδιηιθηίδὶ πυτηῦοῦ, [86 Ὠσ ΟΡ, 
Ββουϑῇ, Ἵοἰϊοοϊἑ γον, τηϑιλουὶαὶ ἔδαείβ οὗ (6 ογθ- 
δίΐου ; 119 ΒαΌΌΔΙΝ, 86 1}0 δουθηῖϊ ἢ ἀδγ ; Ῥοπίθ- 
ὁοβί, 88 89 ἔδδαί οὐ {6 βουϑθηϊῃῃ τοοῖς (8 86- 
ΥΟηΐ ὨΘῊῪ τοοοῃ, ἩΠῚ} ἰ(8 70] ον ὍΔ οὗ 
διομοτηθεὶ δπὰ ἴοδδϑὶ οὐὔ ἰδΌρυ δοὶοβ, 88 (δ 6 ἔδαδσι 
οὗ 10 βουθῃίῃ τοί ; 86 Βα αι: 68] γοδν, 88 
ἰ ἤοβέϊναὶ οὔ 89 δϑουϑῃ βαῦ αι γϑδτδ; δηὰ 89 
Ῥγδαΐβθθ γϑδὺ ΟΣ γϑδνρ οὗ 9001166; (πὸ δι γϑδσ, 
88 (9 Τοδιΐγα] οἵ ἰμ6 δοταρ]οιοα βουϑθῃ, (86 βου 
ἀἰπιθο8 βούϑῃ, (06 Ῥγορμοϑίῖο ἔδβϑιυδὶ οὗἩ 6 ΠΟ 
οἴοσδὶ οδίδ] βοϑβοι. (οἢ. ΧΧΥ.). 

“ Ἐγοϑη ὑἱβτου σα (06 δἰηρὶο ἔδασίβ {5:8 ΠυΤΩΌΘΣ 
ΒΟΥΘΏ ΤΌΩΒ δαὐρδίη: δούθῦ ἀδγβ οὗὐἨ πηϊοδυοηϑὰ 
Ὁγοδὰ, βουύϑὴ ἀδγδ ἰῃ (δ ΌΘΓΏδΟἾ6Β, πὰ ΠΟ 1685 ἴ ἢ- 
ἀοοὰ ἰδ ἐξ τοβοοϊοα ἴῃ {πὸ βουϑηζοϊ ἃ πυῦοΣ οὗ 
(89 ζο8(8] εδονγϊ ῆοθδ. 

“ ΤῊ9 ἀδίυτι, ΒΟΎΘΥΟΣ, ὕγοτιῃ Ὑδῖοῖ ἰ86 πδοΐθ 
οοπδίγυοίιϊοι οὗὨ ἰδ ἴδβίδὶ δοϑδοὴ Ῥγοοϑϑδβ, ου 
τοῦ [86 ὙΠοῖ9 Βυϊἀϊηρ Τοδίβ, 86 80 ἀαίμπε οὗ 
ἐλ6 ἱψρίοαϊ ἀεἰζοεγαποα οΓ ]Ζεγαεῖ (γον. 1δ). ἸδΦ 
Ἰΐῃθ οὗ ζοδβίβ σαϊπιΐϊπαίο8 ἰπὰ ἷῃ 86 ἰοδεϊναϊ 
[ΤΑθοτηδοῖοβ, (89 1δϑὲ ἔθδαὶ οὐἠἨ μ6 γ981} τβῖομ 
Ῥ᾽ αἰ, 88 8 βυταδοὶ οὗ ἐπ οοπιρ]οἐεα ἀο᾽ γοΓΔΏσὁ 
δἰδηὰβ ΟΥ̓́ΘΡ δέδῖπϑί (9 [ῬΘΒΒΟΥΟΣ 88 ἃ ΒΥΎ{500] 
οἵ {86] ἷηκς οἵ ἀοἰϊϊνοταηοο.᾽ [Εσοπι δῃ- 
οἶον ροΐπίὶ οὔ νἱενν (89 Ῥαδβονονγ (δῖ ἢ, 85 ΒΌΟΘΒ, 
8 Ὡοΐ τηρπἰϊοποὰ ἴῃ ἐμΐα σμαρί θυ) 18 ΚΟΉΘΓΘΙΙΥ 
τοζδιδοά 88 ἃ τωϑιογὶαὶ οὗ 1.6 ἀο]σοταμοθ ἤγοσα 
Ἐκγρί ἴῃ ἐΐ8 ἰοίδ! ν, δηὰ ἴα 15 ἰὐρὶοδὶ δὶ β- 
6806 ἱξ ροΐπίδ ἔογσατὰ ἴο (πΠ6 ἀθ] γοσγδμο9 ἤγοπι 
βἷη ἰῃτουχὰ ἐμὴ ἀοδίδι οἵἩ σμτὶδὲ; δὰ {818 δρδὶη 
Ὧ.88 ᾿ὲ5 τπιοτηογὶδὶ ἴὰ ἐδ μοι 8 βίρρογ, ροϊδιΐς 
[οτνατὰ ἰοὸ ἐδ ἴδασϑ οὔ ἰδ ζδιὉ ἴῃ Βοδυθη. ΤἘδμο 
ἴοδδὲ οὗἉ ἐδῦθγῃδοϊθθ, οα ἐμ6 οὐδοῦ δηά, 88 ΟΣ- 
ῬΓΘΕΒΙῪ ΘΟΙΙΔΘΙΩΟΤΔΟΪΥΘ οὗὁὨ (16 ΥΘΤΎ ἰΘΙΔΡΟΣΆΤΥ 

ἁποιϊης ἱπ Ὀοοίδα (ΠἸΘΌ -ξ- μβαίθ τοδὰϑ οὗ 
Ὀγδησθθα; 89 ΤΊΞΩ ἴδ ο Ὀ6 ἀϊδιἐπρυϊομοὰ ἤγουν 



ΟΗΑΡ. ΧΧΙΠΙ. 1-44, 

{9 γῆς Ξξξ ἰθαΐ, ἐμ9 δοτοραγδι  γοἷγ Ῥοσιαδηθηὺ 

ἀν οἰ πρ οὗ ὑπ 6 τὶ] 6 ΓΠ.658) 866 γογϑ. 42, 48, δπὰ 
ΘΟ Ρ. ἔχ. χὶϊ. 87; χὶδὶ. 20.--Β. 6.1. ἘΚ 
“ὙΠ τοραγὰ (ὁ 86 παίι ταὶ δϑροοὶ οὐ ἰ89 18- 

ΣΟ] 1 {18}} ἔοδϑίβ, ἰμΠ6 0 δ᾽ ἀϊνἱ δὰ ἰωϊο ργο- Μοϑβαῖο, 
Δίοδαϊο (ἴον (δὶ ἐμ ἔδδϑίϑ 'ϑσγὸ δρροϊηιθά Ὀφὶοηρ 
ἴο (10 οΥτἱρίηθὶ] Μοβδὶο Ἰοκίϑ]αιϊου 8 δἀ μι θὰ 
ΌΥ ΚηοὈΘ)), δηὰ Ἰδίοσ θδδίβ. 

“ΤῊ [ἢς ἤτοι οἶλβϑ, ΠΟΎΤΘΥΘΡ, σὴ ΟἾἾἿΥ 6 ρ]Δοοά 
ὙΠῸ σογίϑ ἰγ ἃ ἰγδαϊτίΐου οὗ (6 Βα θαιϊα, (86 
ζεαβϑὶ οὗ 9 ΠΟῪ ποθ, δηὰ ἰδ6 δαγνοδὶ ζθαϑβί. 
ὕρου {δμ6 δοδίμβθῃ ζδδίαϊ ΒΘΌβδῸὴ8 8660 ἰδ6 {1]} 
Ὡοίθ8 οὗ ΚηΟΌΘ], ᾿. 687 βΒαᾳ. 

“41 5 ΒΟΤΤΘΥΟΡ ἴῃ (6 εἰριοδὲ ἄοστθο ποίο- 
ὝΟΡΙΒΥ, {πα (86 5ταθ} 18} οτάἀοτίης οὗ (0 ἔδα 918 
ἔοττοβ δὴ υπτηΐϑί κα Ὁ1]90 οουίγαδὶ ἰὸ ἐμ θα 6 
ουαβίομα. Αἰ ἰμ6 (0 οὗ 86 ϑργίης ἴοδβί (6 
Φουα Εδδίορ τγ)δβ Καρί, βίοι, ἰπ σοπηθοίΐοη 
ἩΓΕ (5 υὐ]θαυθηθα ὈΓΘΘα, ΟΧΡΓΟ5868 ἃ ΥΟΣῪ Β0- 
Ἰοπ ΤΘΘΏἾΠρ,, δηἃ 15 ποὶ αἵ 4}1 ἰο ὃὉ6 ἡυάμεα ὮὉΥ 
(86 Ομ γϑιΐδη Εαϑίοσ. Αἱ {6 {(ἰτπ9 οὗἩ [9 δαϊιτῃ- 
ὯΔ] ΘΑΌΪΠΟΣ, ΒΟΥΘΥΘΡ, 6 α (6 ϑγυίδηβ (δᾶ 
116 ΕαΥΡ 88) τηουτπϑα ΟΥΟΥ {16 ἀοδίῃ οὔ Αἀο- 
πἷἶθ {9 Βα οΥ βυη (Ἰἰκὸ (86 αοττηδηΐϊο Βαϊζάμτ), 
..6 Φονγ8 Καρὶ ὑποὶν τηοϑὲ Ἰογίμϊ [οδϑί, δὰ ἔγϑοὶ 
ϑοἃ (Π9 στοϑῃ ὈΓΒΔΏΘἢ 68 οὗἁ ΒΌΠΊΠΙΟΡ ὈΘίΌΥΘ ἐμ 6 Υ 
1.ἀοα.᾽ [186 δοηίταϑδί νψουϊὰ ὈθΑΥ (0 ὍΘ ΘΥΘΏ 
ΤΏΟΣΘ ΒΙΣΟΏΜΙΥ ὀΧργοδβοα, ἴον ἰμ9 ζεδϑὶ οἵ ΤᾺ 6 :- 
ὨδΔοῖο8 οσουγΓοὰ τοῦθ (8 ἃ τοδί Ἰδαίου {ἢ 8 
1116 δ τ 8] δαυΐῃοΣ.---Ε. 6... “1 νὰβ 88 ἱΐ 
(Π6Υ 84 πὶϑμοα ἰο οθ]θΌταϊΘ (ἢ ἰγὶ παρ ΟΥ̓͂ {}}6 
(Βεοσταιΐο δρίτγῖς ΟΥ̓ΘΥ {10 πδί αΥ 8] Βδ ἢ 688 (Ὁ 8 6 
ἀραιὰ οὗἩ Ὀθδυϊ Ὁ] Ὠδίατθ; 88 ἐπ 6 Υ ΘοΥίδἰ ὨῪ 80- 
οοῃξ ἴδ 6 Ὀἰοδϑίης οὔ Θοὰ δηὰ Ηἰ Ἰυάρηιοηὶ ἰπ 
(18 ργθδϑηΐ 116 ἴπ σοηίγαϑὲ ἰο ἐπ ἀδτκ ΕρΥΡ- 
ἰδ ὨΘΟΤΟΙΙΔΉΟΥ ἩΪΓῈ ἰ08 ῬΤΟΡΈΘΟΥ ἱῃβρὶγοα {18 
βἷ46 ἐμ6 σταᾶνϑ, δῃὰ ἴῃ ΘΟ! Γαδ (0 (89 τη Θ᾽ ΔΘ ἢ ΟΙΥ͂ 
ουϊίυ8 οὗ 86 πογ]ὰ οΥὗἁὨ ἀθδίἢῃ Ὀδγοπά ἐδ ζτδᾶγνο. 

“ΑῚΚ8 ἴο ἢ δχρ᾽απδίϊοῃ οὔ (9 ΔΡΡΑΓΘΏΙΥ 8ὺ- 
Ῥογδυουβ ἀΥ8 ἢ ἐπ 6 ΒΟΥΘΏ ΟΔΥ͂ [δαϑίβ, ἐμ οἷσι ἢ 
ἀδΥ οὗ υπ]οανοηοὰ Ὀγοδά, δῃηά [6 οἱσῃ! ἢ ἀδγν οἵ 
(πὸ ἴοδϑίὶ οἵ ΤδΌΘτ 8 6105 (8 αὐθαίϊοη Ἡ] ιΐο δ 8180 
ΘΟΏΘΘΤΏΒ (Π6 δΟΙ(ἢ νγθ6]ς οὗ {6 δὲ γοδὺ 85 ἃ γ98} 
οὗ 7001166), ἰι 158. σον Ὺ βυϊδοϊοηξ ἴο 880, ἐπαὶ 
ἐμ6 ζοδίδὶ οοβο οὗ βυσῖ σγοδί ἀδΥβ οὐ γθο 8 δηὰ 
ΥΘΑΥΒ Μγ88 (0 ὯΘ ΡΔΙ ΘΟ ΔΥΙΥ Θιαρμδϑίζοά, (Ὁ ρ. 
Κυοῦοὶ, Ρ. 849). 
“1 βροοῃκὰ Εμϑίοῦ ΑΥ̓͂ 85 (δ6 7οϑ8ὶ οὗ (ἢ 6 

ἔτϑι Ὀορίπηΐης οὗ (6 δατγνοϑί, (86 Ὀερίΐηρ οὗ 
180 ὈΔΙΪΟΥ͂ Βαγγοδὶ, [80 16 88ὲ οὐὁἩἨ (Π6 θδῦβ (ΑὉΪΌ, 
ΘΔ Υ. π] 0} 0}}}, ΘΟΥΤΟΒρΡοΟπ δ (0 (ἢ δοτιρ]εἰοαὰ πδθαί 
Βαγυοϑί ὙψἘῖ ἢ νγὰϑ οαοἰοὈχαϊοὰ δύ (ἢ 9 7688ὲ οΥ̓͂ Τ8- 
ὈΟΓΔΟ01]98 (ἰδίοσ, Ῥοηίθσοϑθὶ Ὀθοάυδο ΗΠ ἀδγ8 
ἬΘΓΘ τοοκοηθὰ ἔγοιῃ Εδβίορ ἰ0 ἰ(8 σϑ] ται: ἢ), 
δηὰ Ὀο(]1 ἰδ 9890 αγνοϑὶ 16 6ϑί8, οὗἨ {8 6 ποθ β8ὶ 1168 
οὗ 9 διὰ οὗ 6 δϑυπάδησο οἵ ̓ ὲἴο, ἤοτι ἃ δοῦ- 
ἐγδϑὲ (ὁ ὑμ9 πασυθϑϑὶ ζθδϑί οὐὗἁἨ 70 [ἔοθαβί οὗ Το Σ- 
Ὧ.8668] [ὉΣ 80 χοΐγοβιίης δηὰ σοιήονίϊς κἰδδ 
οὗ αοά, ἐδ ἤγαϊί, (9 οἱ] δηὰ (89 πὶπο. 
“Α δἰτὶ κἰησγ ἰϑοϊαιθα ροβίιΐοη ἰθ αίνθῃ ἰο 89 

7οδὶ οὗ Ῥοηϊοοοθὶ Ὀοίγθοη [Π6 οὐδοῦ [6 88.868. Ξ᾽η06 
Δ5 ἰδ οὨἱοῦ ματυϑδὶ ἤἴθαδὶ ἰὺ βϑθιη8 ἰ0 ὮΘ ΟΠΪΥ͂ ἃ 
ὩαίαγδΙ ἴθδϑί, ἔἤθγῸ 88 δου δὶ, δηὰ Ἰἰδίοσ, (ἢ 60 
ΔΒ 8Ἶ50 ἰουπά, ἱπ δαάϊιίου ἰο 115 παὶαΓ8] δϑροϑοί, 
8. ΒΟΥ δηὰ ἰδοοογϑιΐο δϑρϑού 8180, ἴῃ ἐμαὶ {18 
ἴοδϑι 888 Ὀθθὴ ἀοβουὶ δε 85 (πὸ 7688. οΥ̓ ἐπ ἴα 
(βπος Μαϊτιοῃἱάθθ. 8.696 οὐ {1 οἶον πδηὰ Κοὶϊ, 
Ρ. 161) [Ττδηβ]αἰΐϊοη Ρ. 444, ποί9]. " ἢ Ἐ 

τ ἥτις ἱποῦϑδϑθα ϑδοσὶῆοθ8 οὗὨ (110 ΥΘΔΡῚΥ ζοδϑὶ8 
6 

169 

Σηυδί ἤοστη 8 Βυπ 168] οχρτοβδίου οὐἁ ἐμ βο]ΐ- 
ϑυττοηάοσ οὗ ἰδ παίϊουῃ ἰ9 Φοιοναῖι, Γομον οα ὮΥ͂ 
89 ζοδϑίϑ, 88 ἰὑ νγὰβ οἱοναὶθα ὈΥ [86 ἐπα η κερί νης 
ἴον Ηἰβ ρἰ{18,---ἰ 6 ΘΥΟΥ ον βῚ [15 οὗἁὨ οσγοδιίοη, (8 9 
ΘΥ͂ΘΡ ὩΘὟ αἱ 8 οὗ δἰοπϑηηθηΐ δηὰ οὗἉ ἀφ] σου ῃ06. 

““ἼῊηαὶ ὙΔοὮ ΤῊΔΚΚ6Β ολ8.8 ἰ0 Θ ἴδδ8ι8 18 88 
ἔοἸ ον: 1) ΤΉΏΘΥ δτὸ ΒΚ ἢ ΒΘΑΒΟΏ5 δρροϊηίθα ὉΥ 
αοά, Β68480}8 οἴ {80 18] οὶ οὗἨ ᾽ν] ῬΤΟΙ 89 
δηὰ οὗ πυδῃ ΒοΟῦΘ. 2) βοββοὴϑ ἴῃ Ψ δῖοι (89 
υπΐοι οἵ Θοα δῃηἀ τη8Ώ, 85 νγ͵ὰϊΐ 48 οἵὗὁὨ τῃϑὴ Ὑ10Ὲ} 
006 Δποί ον, δὰ (8 [6] Ο 5} }Ρ πὶ αοα δηὰ 
τοι βογβοοά ννῖτἢ τη 88 σο]οταίοα, 8) 5:68- 
ΒΟΩΒ ἱῃ ψὨϊσὰ παίατο, ἴον ἢ τηϑῃ, ΔΡ- 
ῬΘΆΓΒ ἰη {δ ἀγο88 οὗ ἰμεοογδιῖὶο βδποῖ βοαίίοη. 
4) ἴῃ νῖσῃ 86 δἰ χμοϑὺ Βαρρίῃθ58 οὗ δΒυπιδῃ 
[6] ον 58}}ν ατἶβ68 ἤγο 88 ἰ χ68ι Ἰογζ.} 688 οὗ 
βδογίβοθ ἰο Φϑβουδῆῆ. δ) βοαϑοὴβ σι ϊοθ δδγο 8, 
ἔτοαδι βοαᾳυθησο, δηὰ ότι 8 ομαΐη ἤγοια (8:6 ἴδαϑι 
οὗ ἀο᾽ίτογαηοθ ἴῃ ὑμ6 πἰχμὶ οἵ Ἰυάρηηοηΐ δηὰ οἵ 
ἴδ᾽ ΠΡΉΒΌΤΕΙ ἰο (6 ζεδϑὺ οὗἩ οἷν Γγοϑάθμ δηά 
)0Υ (Τ᾽ ἌΘΓη 80} 68).᾽᾽ κῃ ζο. 

Ϊὴ σορζαγὰ ἰὸ ἰδ {ΐπηθ8 οὗὨἨἁ {6 ζοϑέϊγα θ, ἴ( ἷβ 0 
Ὅο Το ογοαὰ (πὶ ἀοὰ ἰῃ Ηΐ8 ἀθφα]ΐη 5 τὶϊ 
ΤΩΔῈ ΒΙΑΥΒ ΒΙΟΥΒ δ ΘΠ Υ Τορατα (Ὁ. [0.0 Π8- 
{υγθ τὶ ἢ τ 16 Ηδ Ὧ88 σοῃδίϊτυἱοὰ τηδη. ΤῈ 
ΠΕεΌτονν ζοδιϊναὶθ 6 Γ6 ὑμοΣ ΌΓΘ 80 δισδηρθὰ 88 
ἴο σου Ὀΐηο 86 πιοδὺ ᾿ππρογίϑηῦ ΓΟ] σίου.8. ΤΙ ΘΙΏ0- 
τῖΔ}]8 δῃὰ ἰγροβ τῦῖϊ (6 οοσϑβίουβ οὗ πδίϊομαὶ) 
δΔηα 8βοσΐαὶ ποοὰ. ΤῈ ῬΆΒΒΟΥΘΙ τΔ28 6 ρτοδίοδι 
οὗ 411 9 δηηπδ) Γοβἰγα}9 οἴ ἐϊ6ὸ ΗἨοῦτονϑ, δὰ 
ἯΔ5 ἰῃ:0 ΟἾΪΥ 050 Ταδίΐϊπα Ὁροὴ 8 αἰδβιϊποί πἰδίο- 
τοὶ δπῃὰ τηϊγδουϊουβ οὐθηΐ, δπὰ ὑμ 6 ΟὨΪΥ͂ ΟΏΘ, 
ίοο, {6 πορφὶθοὶ οὗὨ πιο ἢ 88 δοοοιηρδηϊοὰ ψ 8 
(89 ΡΘΏΔΙΟΥ οὗὨ ἐσχοϊδίοη (Νυτι, ἰχ. 18). Τ86 οὔ- 
Ἰϊκαίου ἐο ΟΌΒΕΣΥΘ ἰὶ γἃ8 80 υτρϑηΐ ΡΟ ΘΥ̓ΘΥΥ͂ 
δάυϊὲ οἰτοαπηοίβοα ἴδγαο 6, ὑπδι Δ] 0:6 οὗ ἃ}} (89 
[οδΔ8(8 ἰὺ Βαὰ διἰιδοιιϑὰ ἰο ἰΐ ἃ βεοοῃὰ οΌΒευ 69 
δἰ {11ὸ 88:16 (πη ἰη (86 [0] πίη ς πη οπί [ὉΓ ἰΠ086 
νο 67Θ Ῥτονϑηίθ ἤγοιι Κοορίηςβ ἐὺ ὈΥ͂ ΔΌΒΘΙΏΟΘ 
ΟΠ ἃ ᾿ΟΥΓΏΘΥ͂, ΟΥἹ ὈΥ ἀοΠ]οΙηοηὶ ἴσου οομίδος τ ἢ 
ὃ ἀοδὰ Ὀοάὰγ----ἰ 9. ΟὨΪΥ Θᾶι868 ὙΔΙΟἢ ἰηἰοτίοσοα 
νι Β (86 δαἰϊς οὗὨ (6 Ῥάβϑοβδὶ ἰἸαμ!ῦ. Ἡϊδβίοσὶ- 
ΑΙ, 1ὰ τγδϑ (7 ΤΏΟΥΘ ΦΘΏΘΖΔΙΪΥ ΟὈδου θα μη 
οὐ ΠΟΥ οὗὁἨ 116 οὐδοῦ ζεϑίϊν]β. Αἰἰδοϊιοὰ ἔο ἐδὶθ, 
διὰ οὗθῃ ἱποϊυάθα ἴῃ (ἢ 6 ζΘΏΘΓΆΙ Πδπηι6 οὗ Ῥδ88- 
ΟΥ̓́ΣΡ, ἮΔ5 ἰ6 παοῖς οἵ πηϊοαυθηθὰ Ὀχοδὰ. Ὀυὶ 
89 βἰ εἰσί 685 οἵ (8}6 δοτῃπηδηὰ Ὁ {1} 6 ΟὈΒΟΣΎΒΙΟΘ 
οΥ̓͂ {116 ῬΆΒΒΟΥΟΥ ι86}7 ἀϊὰ ποῖ ΔΡΡΙΥ ἴἰο ἐμΐἷ5. 8.99 
ει, χνυνὶ. 7. ΤὴῸ ῬδΒΒΟΥ͂ΟΡ ψδϑ οοἹουγδαίθα ἱπ 
(ῆ9 σΣοοηί ΑὈΐὺ οὐ Νίϑδῃ ; δῃἋ 8} 18 τηοηΐῃ, 85 (89 
το οὗ 86 σγοδὺ πϑδιίΐομαὶ ἃ γοσδηοθ ἔσοια 
Ἑφγρὶ, Ὀδθσατηθ [ἢ 9 ὅτδι οἴ (9 Θσοϊοβἰ δϑιϊο 8] γ 6 δ. 
Ψυδβὶ δὐ 18 (ἰπ16 οσουτγτοά (}}0 Ὀορίηΐης οὗ [ἢ 9 
ὈΔΥΪΟΥ Βαχυοδῖ, δα [86 [οϑΕ}γ74] [οΓ (8 δ δο- 
δοτά ὨἿΥ 80 δββοοϊδίθα τ}. ἰδ Ῥαβδουοῦ, ἰδ ἃ, 
8868ῖ οὗ (86 δγεβί- συ! δ 88 ἰὸ Ὀ6 αγοά Ὀθίοτθ 
μ6 οτὰ οη {Π6 ΙΙΟΥΤΟῪ δῇἴεν (6 Βα δι. ΤῈ 
(τη οἴ ἐμ6 ζεδϑὲὶ οὗ πτϑϑῖκϑ, οὐ. Ῥεηϊοοοβί, γ88 ἀ6- 
ἰονιιϊηοα ὉΥ ἰΠ6 ῬδδδΟΥΟΣ, ἔγουθ νι ΐο δὲ ὙΔώ8 
ἀἱοϊδπὶ Λυδὶ ΔΙ γοῖντο ἀΔΥ8, 85 γγ7 5ι}}} Σϑοϊζοη ἔγοιι 
Θοοῦ-ΒεϊάαΥ ἰο Εἰ ἰϑυθδΥ ; [0Τ δουθῃ 66 Κα 
σοι] θίθ, οὐ ἤουγ- πίηθ ἀΔΥ5 Ὑ6ΓΘ ΓΟΟΘΚΟΏΘΑα ἔγουλ 
“ἢ ΣΩΟΥΤΟῪ δον (86 Βα ὈΌΔΙΝ,᾽ οὐ (6 δβοοοπᾶ 
ἀδγ αὐϊον (86 δαἰΐηρ οὗ 809 Ῥ8501)8)] ἰδίῃ ἰἰβοϊΐ, 
τηδικίηρς πΓγ-ὁη6 ἀδγΥ8, δὰ {πο (89 ἴδαϑί τ)88 [0 
ὈῸ ΒοΙΪὰ οὐ ἴδ6 ο ] οί ἀαγ. 6 δυο] δ. 
ΟΥ̓ 6 ΒΟΥ͂ΘῺ8 8 ἰΒοΡοΌγΘ 10 Ὁ6 δουρὶ ΣΙ ΟΣ ἴῃ 
186 τη 6888 οὗ οοτορυϊζίης ἰδ 6 {ἶπι6 (πῃ ἴῃ 9 Τ6- 
Ἰαιίοι οὗἨ 186 οβίϊναϊ δ ἴοὸ οὔ δῃοίμεσς. Ῥοηϊίοοσοβί 
οοσυγτοᾷ δὶ (89 οἷοδο οὗ 86 φσγϑὶι βδγυοϑί, δοὰ 
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ν88 σοἰουταιο 88 8 ἐπδηκδρίνίπρ, τὶ Θϑρϑοΐδὶ 
᾿ϊογαὶ ἐν ἰο ἐδ 6 ΡΟΟΥ δηὰ ποϑὰν ἴῃ τ τ ΘΙ ὈΓΔΠΟΘ 
(8δὶ 1μ6 [5γ8ρ} 168 (μοτηϑοῖνοβ δὰ Ὀθ6η ὈοπάπιΘῈ 
ἧπ Εκγρί. (οαυί. χτὶ. 9-12), ΤΙ ΐ8 ὕθδδὶ οοῦ- 
ἐἰπυοὰ Ὀυΐ ἃ βίηχίὶΘ ἀαγν, δῃηὰ 18 ἀἱβίϊη συ ϊθθίηρ 
τἰίθ ψὴ8 (ἢ6 πνανΐηρς Ὀοΐογο (86 ᾿οτρὰ οὗ ἔνο ζεα- 
φεηεα Ἰοᾶνοβ Ῥγορδγοα ἔγομι μ6 σαί ἔσγυϊί5 οὗ {6 
Ἡοδί. 

Ὕ|ι ἐπ 6 σοιιῖος ἰπ οὗ (86 δοθῆ τοί ἰδ ὁ 
οἶν!] γοαῦ Ὀοζδη. ΟΥ̓ (86 δχἰβίθῃοο οὐὔἨ τ}}8 γϑδ Σ 
88 αἀἰδιϊη κι ϊβηοα ἔγοπι (86 Θοοϊοϑἰαϑίϊοαὶ γϑατ, 
{6 γ δ ὍΘ ὯὨΟ γΟΒϑοηδθΐο ἀουδι. [ 88 ἰυάδοά 
ΒόΘΩ οΔ) 16 ἴῃ ᾳαοσϑίΐου ; ““Ὁυι ἰἰ9 ἔογια οἵ ἐχ- 
Ῥτοβδίου ἰη Εχ. χἰϊ. 2, (6 σοτηπιθησδιμθηΐ οὗ (86 
ΒαὈΔιϊοαὶ δηθὰ ΨΔυ}]66 γϑᾶτϑ ἰθ 186 το ἢ 
Ἐπ δηΐπι, ον Τί δγὶ, (6 ἐγαάϊτἴου οὗ Ὀοϊδ ἐδ 6 ταῦ- 
διηΐϊοαὶ ἀπὰ ΑἸοχδηάσγίδα 7618, δηὰ ἐδο δοὶ ἐμπδὶ 
(8.86 ὨΘῪ ἸΔΟΟΣ ἔοδίϊγα οὗἨ ΤΊθγὶ 8 [μΠ6 ΟὨΪΥ ΟὨ6--- 
ποί οσοορίίϊης ἱμαὶ οὗ Νίβδῃ--- δῖοι ἷἰ8 αἰδίϊῃ- 
Ευϊδ)ιοα ὉΥ Ῥϑου δΡ ΟὈΒΘΡΓΎΔΏΟΘ, Βοϑῖ ἰὼ Ὁ6ΔΡ 
Βυϊδηοϊοηί ἰοΒιϊ ΠΟΩΥ ἰοὸ ἃ πιοτὸ δηοίϊθηΐ οοτῃρυΐδ- 
ἰἴοῃ οὗ ἰΐαιο ἰδ ἰπμδὶ ἰηβιϊαἰθὰ ὈΥ Μοδθδ ἴῃ 
οοπηθδοίΐοη ψν|1} (86 Ῥαββουοῦ. Αποίμοῦ δτρὺ- 
τηθηΐ ἰ8 ζυγηΐϊδῃοα ὉΥ Εχ. χχὶϊὶ. 16.᾽᾽ ΟἸΔτκ. 
ΑσδοογαϊηρἾν, 85 ΖΘΏΘΓΡΑΙΥ ἴῃ 4]} ἰἰπ168 δῃ ἃ διηος 
811 παϊϊοηϑ, ἰ86 Νονν ὕϑδν 88 υδμοτοὰ 1ἱπ ὉΥ ἃ 
δροοὶ8] οὔθοσυδῆσθ. Απιοηρ ἰη6 ΗθΌΤονγΘ {818 
(οοῖ (86 ότι οἵ “88 Βοαε οὗ Τταπιροίβ.᾽᾿ Τΐδβ 
Ὅ788 ΤΑΡ ΚΟ ὈΥ “8 ΠΟΥ οσοῃγοοαίϊοη ;᾽ δαυὶΐ δἰ- 
ἰοηάδηοϑ ὕὑροη ἰὺ 8 ποῖ ΟὈἸ  ζδίοσυ. Οἱ {ΠπῸ 
ἰθηι ἢ ἀδγ οὗἁἩ [π0 βδ9 τηοη ἃ οσσυγγοα [89 80] ἐπ 
ἴαϑὶ οὔ (88 θΔΥ οὗ Αἰοποπιθηίΐ βἰσοδαὰν ἰγθαίθα ἢ 
οἷν. χυὶ. οί 8689 σοπιἰπυθὰ δαὶ ἃ Βἰπρὶο ἀδγ. 
Οὐ (μὸ δ οθηι ἀδγ οἴ [86 δα ταοηΐὰ ( ἰ 6 ἢ 
885 (ἢ ἔδτ οτο τπϑτικοὰ ὉΥ τοὶ σίου βοϊ δπγηΐ- 
(65 (δὴ ΔΩΥ οΟἰμ6γ), Ὀοβδῃ (Π6 Εεδϑί οὗὁἨ Ἰδθογ- 
ὨΔ6]68, οοηἰπυὶΐὶηρ [ὉΓ Βούθῃ ἀδΥ8 {1} “6 Δ ΒΟΪΥ͂ 
δοηγοοσδίϊοη ̓̓  ΓΟ] οϊηρ οα ἰδ οἰ ἄγ. ΤΠ6 
διἰομάδησο ΟὈ σδίΟΥΥ δἱ ἰδ πουϊὰ πα ΓΔῪ 
μᾶνο ἰἸοὰ (ο 4 Ἰασζθ Ῥγοϑθῦοσθ οὗ (09 Ῥβϑορὶθ οἵ 
(6 ΠΔῪ οὗ Αἰοποιμθηΐ, ΟὨἿΪΥ ἥνο ἀἄδγβ ὈθΘίΌΓΘ. 
11 τδβ ἐμ φγοδὶ δατυοϑὶ [68{172] δἱ (8:9 οἷοθο οἵ 
(Π6 βιρφτὶ ου ταὶ βθαϑοῦ, Θοτγ ϑροηαϊηρ ἴ0 ΟἿΓ 
ΤὨδηκορί νίηρ ἀν, θὰ 88 ὙΘΥΥ ἸΟΥΓΟΙΥ͂ αο]6- 
Ὀναίοά. 1 ν8 861]90 οοπῃθοίθαὰ πὶ} ἴΠ6 (ἢ 6ο- 
ογηϊΐο βυβίθῃι ὈΥ ἰδ ἰηὐυποίΐοη ἰο ἄντε }} ἰὼ 
ῬοοΙδ8 ἱπ ΠΠΘΠΊΟΥΥ οὗ ἰ.6 Εχοάι8 ἔγοπι ΕἰχΥρί. 

ὝΙ1Ὲ 411 (μ 680, δηὰ ρογνυλαΐϊης ἰπθπι, τγῶβ (86 
ἩΟΘΚΙΥ Βα θαι, ἃ ΓΘΠΊΘΓΙΌΓΔΠΘΟΥ ἴῃ ἰΐ8 τοσυν- 
Τοῦ69 οὗ ἀοὐ᾽5 τοδί ἔγοπι (ἴθ ποσὶ οὗ ογϑδίϊοῦ 
(Εσ. χχ. 11), δῃηὰ ἴῃ ἴἰ8 ἀοιογπιϊδίϊοα ὑὸ (δ 
Βούθηί ἢ ἀΑΥ οὔ (86 τϑαοὶς οὗἩὨ {86 ἀρ γθγδησθ ἤγοτα 
Εεγρὶ (θεαί. ν. 16). 

Ϊῃ τοραγὰ ἰο (86 ἀοίαῖ] οὗ (Π686 ΒΘΥΘΓΔ] ζεϑίϊ- 
γα ]θ, 860 (86 Εχοροίϊοδ]. 

ΤΊο 796 γ)18 τ ΡῸ Ῥτοβὶ οἱ ιοἃ ὮΥ {86 ἴον ὕγουι δ]] 
ΜΟΥ ΟἿΪΥ ΟἿ ἰδ δέϊγ-ἔνο ἡγϑο κεῖ Βα Ὀδίἢ 8 δηὰ 
οὐ ἰδ6 ὉΔΥ οὗ Αἰοῃειηθῃΐ ; ΠΟΥ 6 ΥΘ 8180 Ῥγο- 
ἱ υἱιοα ὕτοτα δΔ}} βοσυ]θ ψοῦῖς οα [η6 ἀΔγΒ οὗὨ ΒΟΙΪΥ͂ 
δοῃηγοοδίϊΐοη, υἱζ. ὑτὸ οδοῖὶ ἱῃ δοῃποοίΐοῃ ὙἱΓ8 
ἰὴ Ῥαβπουοσ δηὰ (ἢ Εοδβὶ οὐ ΤαΌθγηδοΐθθ, ὁ56 
αἱ (9 Εοδβὶ οὔ Ῥοηϊϑοοβί, δὰ οὔθ δὐ ἴδο Νοῖν 

Μοου οὗ Τιθγὶ, (86 βουθηί τοηί ἢ. ἸΤΏΘΥΘ 18 ΠῸ 
Ῥγοβογίρίΐου ἰθ {89 ἰδ ἰπ τερατὰ ἰο δϑββδίϊοα 
οΥ̓͂ νοῦῖς οὐ (56 οἶα Νον Μοοια; ὃυΐὶ ἴτγοπι 
Αὔιοβ Υἱϊὶ. δ {ΠῸΥ ΔΌΡΘΑΓ ἴο Βανθ Ὀθθῃ, δἰ ἰϑδβὶ 
πῃ Ἰδίονρ {ἰπι|68, ΟὈβοτυ θα 848 βαθραί 8. 7086 
που]ὰ παῖ ἰῃ 81} ΒΟΥ ΤΥ ἀδυβ, τ ϊσ που] 6 
τοἀυοοὰ δοον δὶ Ὁ (0 οδοιγκοῦθδο οὗ βοῶ οὗ 

ΚΕΥΙΤΙΟΤΒ. 

{π8 οὐδεν ἄδγβ, δῃὰά Ὄδροοΐδυ οὗ (89 ζοβέϊναῖ 
ΒΑΌΘΑΙΝα, οὔθ γὸδδι ΜΓ δηοίποῦ, ὑροη ἰδ8 
ΘΟ ἶγ ΒΑΡΌΔΙΝ ; Ὀσΐ οα ΒοΎορδὶ οὗ μοδ6 ἀδυα 
(86 Ῥτοβὶ ἱιοι οχίοπάθα ΟἿΪΥ ἰο δοΡΎ 6 ποσὶ, 
δηά (9 ἴδαβϑίβ του ῬΓΟΌΔΟΪ ἰατροὶ ὑδοὰ 1ἰΚ 
Ευτορθδ ζαῖσϑ, ΤΡ Ῥυγροθοα οὗ ἰγσϑδάθ. 866 Ὃδ 
Β᾽ἸΠὈΠῪ αἰδοτουῦ σομιρυίϊαίίου ἱπ ΜῬ|ο)Δο]15, 
Ζαιοα, Ατὶ. 20]. 

ΤῊΘ ἰθγοο στοδίονῦ ἔοσίϊναϊα, Ῥαββουοσ, Ῥοϑῃΐθ- 
δοβὺ δηὰ ΤΑ Ὀογηδοὶθθ, ΟΓΟ σοαυϊτεὰ ἰο Ὀ6 οὉ- 
Βοσυοὰ ὉΥ (86 Δββϑι} Ὁ] ᾷ οὗ (86 στ Βοῖ]6 δά υἱέ 
το ῖ6 ροραυϊδιΐοι δὶ ἐ!6 ρ]δοθ οὗ ἰδ βαποίθδσγγ. 
Τῖθ τγ88 ἀουι}688 Γ0}}γ οδγτὶ θὰ οαἱ ἀατὶπρ ἐδ ὁ 
᾿ἴ ἰῃ {π6 π|ὶιϊάοτποδα, Ὀὰς ἀοο5 ποΐ δρροδν ἴἰο 
ὮδλΥθ ὈΘΘΏ ΦΥ̓ΘΡ ΘΟ ρ]οἰΕἾγ οὐδογσυθὰ ἰη δι 80- 
αυθηΐ μἰϑίοσυ. ΑΙ] {μι680 ζοβίϊναὶβ τογο, δονε- 
ΟΥ̓́Θ, διϊοῃοα ὈΥ͂ Ϊαῦᾷο ὩσπῦοΓΒ, δηὰ {μ0 ἀθ- 
νου 6} ρματί οὗ (86 ῬΘΟΡ]9 τϑηΐ ὉΡ ἴὸ {86 Ββδῃσία- 
ἈΥΥ δι Ἰοαϑί ὁῃ00 ἰῃ ἰἰ6 γον (1 ὅδπι. ἱ. 8, 21: 
[καἶ ἱΐ, 41, εἰς.}, ὙΓΐσὰ ΔΡΡΘΔτΒ ἰ0 Βαῦθ Ὀδ6α 
τηοϑὲ ΘΟΙΒΙΠΟΙΪΝΥ αὐ ἰδ6 Ῥδββόύοσ. Τὴ8ὸ ἩοΏΘΙ 
ῬΟΓΘ ποί ΟὈϊϊχοὰ, Ὀὰὺ τοῦθ δ᾽ ]οπτοὰ ἰο δἰἰθῃά, 
δ ΤΥΘαΌΘΒΟΪΥ αἰά 80, 88 ΜΘ] 85 ρδσίδκο οὗ (ἢ 9 
Ῥαδοῖδὶ ἰδ Ὁ. 

Βεδὶ ἄοβ (689 δηπυδὶ ἔεδϑίβ, ἔτ ὍΟΡΟῸ (86 
ϑαθδδιοδὶ γϑασα, το ἰδ 6 Ἰδμὰ νγ͵γὰ8 σοαυϊγοᾶ ἰο 
᾿ἴ6 ἤΠ]ονν, δηά δ] γυΐὶ 8 ΟΣ ΘΟ ΠΟ ΡΓΟΡΟΓΙγ. 
Τοῖθ σοαμπιδηὰ οουϊὰ ΠΑΡ μανὸ Ὀ66 δοιηρ ] ἰοα 
ψἱ δὶ 8}} απ] δήϊον ἐδ 6 σοϊυτο ἴσου (86 68Ρ- 
εἰνὶγ (6609 2 ΟἸγοῦ. χχσχυΐ. 21), δπὰ (6 οχίβί- 
6060 οὗ βυσΐδ “Ὁ ὉΠΟὈΒΕογυεα ΔΜ 18 8. δίγτου κα 
Ῥτοοῦ οὗ ἐμὸ φοῃυϊπθηοδ8 οὗ ἰπ9 Μοβαῖο 16ᾳ18]6- 
ιἰἰοῦ. ἸΤΒΟΤΘ ν͵δ8 650 ἐμ Υοαν οἵ ΨΦυ0 1166. 189 
Γι γοδρ, τ ΐσἢ 88 ἰἱ αοοίοα (86 ἰθῆυγο οὗ 
Ἰδηὰ ἐμαὶ δά Ὀδθα βοϊά, 8 ᾿ἰκοὶγ ἰο δῦ ὈθθΏ 
ΠΙΟΥΘ σΟὨ ΠΟΥ ΟὈΒοτυοά, [{ οογίδι ἸΥ τῶ 
γεσορηΐσοα ἴῃ (16 δ υ8 οὗ Φογοιΐδῃ (96 γ. χχχὶϊ. 
θ-1δ). Οἱ ἰμ6 απροβίϊου Ἡμοίμον 10 δα σοπιὶ- 
παρὰ ἰο δ6 οὐδοτνοά ἴῃ ἐμ ᾿πιογυθηϊηρ {ἴπ)0, 566 
Μαϊμοηΐάο8 δηὰ Επταϊὰ ἰὰ ἰμ0 αἰδνγηδίίτο, Μὶ- 
οἰ 86}}5 (ας, Ατῦ. 16) δὰ ϊηον (δμδ υοεε), 
0 8΄γ6 ἴῃ ἀουδί, δὰ Κυδποὶά (ρ. 80) διὰ Ηυρ- 
[ε]ὰ (ρι. 11ϊ., Ρ.. 20), το σοπβάθηιν ἀθῺΥ ἰδμδὶ 
(86 ῬΓΟΥΪΒΙ ΟὨΒ 70 0118 γ08} ΟΥ̓́ΟΓ σδι6 ἰπῖο δοίυ 8] 
οΡροταδίίοη. 

ῬυθοϊδοὶΥ Ὑῆδὶ ψγ͵δ88 τηϑδΐ ὈΥ δ: ΒΟΙΥ οοΣ- 
νοοδῖίοῃ ψγὸ ᾶῦθ πὸ Τ268}8 οὗ δδοογίδι πίη ρ, 
δσοθρὶ ἔγοπι (89 ψογὰ ἰἰϑοῖζ. Ῥουι]688 ἴῃ (δ 9 
ττἰ ον 688 ᾿ἰ6 ἱξ πσουϊὰ ἤδνθ τθοληΐ ἃ βοΏοΓαὶ 
ἈΒΒΘΙ Δ ἰὴ οὗ ἐπ Ρ6Ορ]9 ἴον (ἢ 8 ρΡΌΣΡΟΒεΒ οὗ (89 
ἄΔΥ, δηά (86 ΒΒ 86:80 ΤΏΔΥ ὍΘ Βο]ὰ 0 ΔΡΡΙΥ͂ 
(ο {86 ἴδγοο φτοϑδί ἔϑϑι γ4}58 ἤθη 81} το 8168 Ὑ7ὃὲγ9 
γτοαυϊτοὰ (0 ΔΡΡΌΘΔΓ δὐ {86 ρ͵]δοο οὗ {0 Βδῃοί ὈΔΡΥ͂, 
Ὀαΐ (6 σδῃ ποῖ ὃ6 ἰταθ, δἴίον ἐμ0 Ββοι(Ἰ]οιαθαὶ ἰῃ 

Οδηβδα, οὗ [86 Ψ ΘΟΚΙΥ βαΌθαι ἢ δηὰ οὗ ἔπ 6 θΔῪ 
οὗ Αἰοποιμθῶῖ. ῬΓΟΌΔΟΪΥ ὑμθγθ ΓΘ οὐ ἰδ 680 
ἀλγ8 σι βονίημ ἴον τοὶϊϊ ρίουβ οὐ βοδίΐομ δοσοῖι- 
Ῥδηοΐθα (ἢ τϑϑὶ ἤγοια σου κ ἰῃ ἐλ γαυϊουϑ (ΟΜ Ὼ8 
δηῆ ὙἱΠ]Πδρ68 ἰτουρδουι (μ6 ἰδ, ἦυιϑὶ 85. [8619 
6 ἴῃ (9 Βγπαροξιιο8 αὐἴοσ "6 τείυτῃ ἴσου 
(6 σαριϊνίγ. ΤΏοΓο 610 δ'8ο ῬΎΟΌΔΟΪΥ βυσὰ 
φαϊπορίη ρα αἱ (89 {ἰτῦ6 οὔ (6 Οοηγοοδίϊοῃδ οὗ (86 
κτοδίον ἔδδιγ8}8 οὗ (086 Ὑπὸ αἀἰὰ ποῖ 20 ὕρ ἴο 
ἴη6 βεηῃοίθδνΥ. 

Βοβϑίἀοβ ἐμ9 τϑοκὶν ϑα αὶ 8, ἐμοτ0 γσοσο ἴῃ 
41} ϑευϑὴ Οομγοοηλίίοη8 ἴῃ 86 γ887 : ἰΠ9 ἢτεδι δῃὰ 
Ἰαβ8ί ἀ1γ58 οὗὨ (᾿τἸὸ οδδὶϑ οὔ υπ]θαυθηθὰ Ὁτγοδὰ, δὰ 

οΥ Ταδογηδοὶθβ, ἰμ6 ἄδυβ οἵ Ῥοαυϊδοοδί δὰ οὗ 
Αἰοδοιμθηΐ, δὰ ἰμ6 Εοαδὶ οἵ Ττυτιροίβ. 
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ΟΕΑΡΤΕΒ ΧΧΙ͂Ι. 1.44, 

1,2 ΑΝ 860 [080 βραῖο υπίο Μοβοϑβ, βαυίπρ, ὅρεκ υπίο {86 οἰ] άγοη οὗ ἴ5τδοὶ, 
δηα Β84Υ υπίο ἔβοα, Οὐποογπῖπς [86 ἴδαδβίβ οὗ ἐμ ΟΕ, ἩΒΊΟΝ γ 8881} ῥγοο]αῖπα ἰο 
δὲ ΒΟΪΥ͂ ΘΟ ψΟΟΔΙΙΟΏΒ, εὐθη, [Π656 αγό ΤΩΥ ἴδαϑίβϑ [αηΐο ὑμ6 πὶ, ΤῊ6 Δρροϊηΐοα {{πλ68 οἴ 
[80 ΤΟΕΡ ΜΙ ΒΙΟἢ γα 88.811} Ῥγχοοϊδίτα αϑ ΒΟΙΪΥ͂ ΘΟΠΨΟΟΔΙΙΟΠΒ, ὑμ680 ΔΙΘ ΤΑΥ͂ Δρροϊηϊοα 
{1πη68}]- 

,8 ΒΕἸχ ἀδγ8 884}} σοῦῖκ Ὀ6 ἄοπο: δῦ [86 βονθηί ἀδγ ἐδ ἴῃ Βα ὈΡΔ ἢ οὗ τοϑί,ἢ δὴ ἀδι 
σομγοοδί Ιου ; γ6 888}} ἀο ῃὸ ποῦὶς ἐλογοὶπ: ἰὑ 6 [86 βαρ δί οὗὨ 89 [ΒΡ ἴῃ 
γοὺ ἀμ] 15. 

4 ὝΤμοδβοἧ αγὸ {86 δαϑίβ οὗ ὑπ ΓΖΣΟΕΡ, ὁνόη, [ΤΉ686 ΔρΡΡοϊηϊοα {πη68' οὗἨἩ π6 ΓΟῈΡ αγ6] 
ΒΟΪΥ͂ ΘΟ ΟΟΔΙΪΟΙΒ, ἩΠΙΟΝ γὸ 88}8}} ῥγοοϊδίτα ἴῃ {οἷν ΒΟΆΒΟῺ8 [ΔΡΡοϊη θα {ἰτλ68}]. 

δ, 6 [πῃ {6 ουγίοοη τα ἀαν᾽ οὗ {86 Βγβὺ τηοη!ἢ δὲ ονθα ἐδ (86 10 ῈἘΡ0Β ραββονοσ, ἀπά 
οη 186 ΗΠ δομί ἀΑΥ οὗὨ [86 Βαᾶτλθ σροηἢ 8 ἐμ δϑδὲ οὐ υπ]θανοποὰ Ὀγοδά πηΐο [0 

"7 ΤῸ : βούθῃ ἀδγβ γ6 τωυβῦ δδὺ Ὁπ]θανθηθα Ὀγοβά. [Ι͂ἢ (86 ἄγ ἀδΥ γ9 884}} ἢδνθ 
8 8} ΒΟΙΪΥ͂ ΘΟΠΟΟΔΙΊΟΩ : γ6 5881} 40 ΠΟ ΒΟΥ 1] 6" σοῦκ ἐπογοῖη. Βυΐ γ0 8881} ΟΣ δὴ 

οβδσίηρ τηδᾶο ΟΥ̓ ὅγο υπίο [89 ζ0ῈΡ βουϑῃ ἀδΥ8: ἴῃ [Π6 βουθῃίῃ ἀΔΥῪ ἐδ Δ ΒΟΪΥ 60Π- 
γοσϑί οι : γ6 8881] ἀο ΠΟ Βου 116 πόοσκ ἐλογεΐη. 

[9,10 Απά ἐπ ΤΟῈΡ βρακθ υπίο Μοβεβ, βαυΐπρ, βροδκ υπίο [τ ομ ἡ] ἄτῃ οὗἩ [ετβοὶ, 
Δηα 880 υηΐο μοὰ, ὙΥ̓ΒΘη γα 6 οομη6 ᾿ἰπίο 86 ἰδηά ὙΒΙΟῺ 1 ρὶνθ υπίο γου, δπὰ 
88}} ΤΩΡ {μ6 μαγγοϑὺ ἱμπογθοῦ, ἰβ6ὴ γὸ 888}} Ὀγηρ' 8 βῃοαΐδ οὗ (ῃ0 γβιίγυ δ οὗ γοῦΣ 

11 Βαγνοϑί υηΐο (6 ῥσχίοδί : δῃά ἢθ 8ἢ4}}] ψᾶνὸ [16 βῃοδῦ Ὀοίοσο ἰμ6 1ζ0Ὲ}, ἰο Ὀ6 80- 
12. οορίρα ἴον γοῦ : ου {86 ΤΔΟΥΤΟῪ ΔΙ Υ [Π6 Βα δίς [86 ῥγἹοϑῦ 8881} γᾶν ἢ. Απὰ γϑθ 

88}8}} οδδσ ὑπαὶ ἀδῪ θη γο ψᾶνὸ ἴδ6 Βιοδῦ δὴ ἢθ ἰδ [8 γτϑιὰ7] σι μβουῦ ὈΪ]ΘΙΑΪΒᾺ 
18 οὔδ6 ἢχϑῦ γϑαγ ἴογ ἃ Ὀυτηῦ οὔδυίηρ υπίο {86 ΒΡ. Απά ἰδθ τποδί οβδείηρ [ο}»- 

Ἰαιϊοπδ] ἐπογθοῦ δῃαϊΐ δὲ ὕπο ἴθ 46818 οὗἉ πο Που τηἱηρ]οα ὙΣῈ οἱ], δὴ οὔδυΐῃ 
Τ1846 ὮΥ͂ ἄγα υπΐο {86 1.0ΒΡ [0Υ ἃ βυθοῦ βδνοὺγ : δῃὰ {πθ᾽ αὐ κ οβογίηρ ἐβοτοοῦ 

ΤΈΧΥΟΑΙ, ΑΝ ΘΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 Ψὸσ. 2, Το νογὰ ἽὍ δοοογάϊης ἰοὸ 411 δυϊ μοῦ 1986 τη ὈΣἱΩΔιΙΥ α χοὰ, ἀρροϊκίεὰ (πε (αθΏ. χχὶ. 2; 267. τὴ]. , 

“ἰο.) απιὰ ἰἰ ἢ 5ο ἰσαποίαἰϑὰ ἴῃ υϑγ. 4 ἐπ ἰλοίν δϑάφονε, ΤΏθθΟο ἰΐ οαπιθ ἰο Ὀ6 Ὀδϑοὰ [Ὁ 189 δα γ8]5 οοουττίηκ δὲ βοΐ {{πη|θ6 (Ζοοδ, 
Υἱἱ!. 19). δαί ἀθβ (660 τηοδηΐη δ ἔδ6 οτὰ 86 ἴπ6 αἰνίἀ θὰ εἰμὶ δοδέίοη οὗὨ [9 Θδϑοιῃ ὉΠ ἩΔΙοΝ ολπιθ (Ομ ΘΟ δὲ ἔπ 6860 
ΠΡ ΕΝ δὴς 6 {Π|0 ΔόϑΘΙμ ὈΪΥ οἵ σοῃρτοραῖίο ΚΟΠΟΓΑΙ ΠΥ (Ὑ Ὦθης6 ἐ.6 οχρτοεδίοη ΤδΌογηδοϊθ οὗ σοηχτοχαι 9), αη ὰ ἐδθη 6͵δ0Ὸ 
ἔπ Ρ᾿ οἵ [80 Δαδοι Ὁ] γ. Το ἀεχί νδίίτο δίκη βοδείοηθ ΔΓΘ ΒοΓῸ οἵ οΥ̓͂ [π᾿ απιοδίίοῃ, 11 οσσῦτα [ἢ {μὲ5 ΟΠδρίοσ ἧτο ἐἰπιοα, 
δηᾷὶφ ῃοΐ οἰσδον Γ9 υδοὰ ἴῃ 1,ου. ὁχοορὲ ἴῃ ἔθ ῬΏγαμθ Ταδογμαοῖφ 0 οοποτόέραίίοη. ὙΠ ἴδ6 δεδαῦὴδ οχοορίίοῃ, ἰε ἴ8 ποϊ- 
ζοττηγ ἰγαηβ] δῖθα ἐὐπεθ ΟΥ δεαδορ (δεῖ Οὐ ἡρροϊῃοά) ἔῃ ὥθη. δηὰ Εχ., δὰ χΌΠΟΓΑΙΥ πὰ Νυ. Τη6 ἰγαπδί δι οη 10 {ἰπ|68 ὮΥ 
δαδίο ἴῃ ἰδ ΟὮΔΌ. ἰ8 {ΠΟ ΓΟ ΌΓΟ ὀχοορίοηδίὶ δπὰ δυρροῦ θα ΟἿΪΥ ὉΥ 8 9 ἰηδίδιιοο8 ἰὰ ΝΠ). [10 [6 ὈοίοΓ (Ποτγοίογο ἰὸ οοῦ» 
Ὅστὰ ἴδ ἰγαπδίδιίοη ἤδτο ἴο ἢ 6 πβδᾶρθ. ΤΟΙ 18 8 αἰ ΠΟΥ Ἡ ΠῚ οἰ ον τγδησί τίου ἰὼ [Π6 δκλοῖ τπαὶ δ ον δοεινοῦσδ.- 
Ἐξοτι νὰδ ποί ριοοϊδίτηθὰ οὔ ἰ6 ΒΔῪ οἵ Αἰοποιμθηΐ;---τῆλὶ 8 ὈΓΟΘΑΙΥ ΔρΡ θὰ ἰο 4]}, τοὶ. τῶϑ εἰσ ΟΕ ἴΣ}9 οὐὗὁὨἨ ΠΟΔΣΙ͂Υ 41} 
ἐδμ9 ΡΑΣΤ οαΪδσΒ πιϑῃτἰοηθᾶ, Βυὲὶ 76αδ.8 ἸΔΌΟΥΒ υπὰθν [Π9 ΓὈΣΙΒΟΣ ἀἰδδάυδηϊδαο (μδὶ ἴἰπΠ9 ὉΔῪ οἵ αἰοῃοπιθὴξ γγὁ8 ἃ διδί. 

8 γογ. 38. ΤΏο ἰγδηδίδι [ΟὉ ὨΘΟΘΕΒΑΣΙΥ (6118 ἐο ΟΟΏΥΘΥ ἴδ6 ζ1]}} ἴογοο οὗ ἰδο Ηοῦ. ΓΘ Ψ πϑῦ 8 ΥΟΣΥ δἰζουςξ ΟΧΡΊσοδδίου 

πδοὰ οὐ. οὗ ἔδ0 ἀΔιγδ δὰ γϑασζε οὗ τοδέ δρροϊπίοά ἴῃ ἐμο Μοδαίο ᾿οκ ϑδείοη. 

8 Ὑοτ. 4. Το δῦ. μοι ΓἸ 7}, δ Βατα. ὑγοῆχοθ ἡ. Αοοογάϊηρ ἴο Ἠοαϊδέφεη! ἐδ9 ὕοττηασ τοῦδγϑ ἕο γβδὲ 889 Ὀσθοοάοά, 
ἴδιο Ἰαϊίον ἰο δαὶ ὍΠονα. [π (δὶ οὐδο ἐδο ὅδιω. τοράϊηρ [6 ὑεοίδυδ ϊο. 

4 γοτ. δ. ΤῈ τηϊδαίης ΟἿ" 16 συρρ!οὰ ἰῃ 16 ΜΒ8. διὰ (0 βαιι. 

δον, Ἶ. “ ΣΡ ΓΡΝΌΡ, οοσαρδέίυ οἵδ νοσῖκ, εἰ χε θα Ἰδθοσ δὲ δόῖὴο ἀοδηΐθ ΟΠ ΟΩ, 6. 0.) 9 ὈπΠἀΐηκ οὗ ἔἶο 

ἐδθοσηδοῖο, Εσ. χχχυ. 24; χχχυί. 1, 8; βϑῆοϑ οοσυραδέίΐοῃ ἔπ οομηῃθοϊΐουῃ τι ἰχϑο ΟΥ οποὶς θοοίαὶ ΘΑ] Δ, σπο δα δατνῖσοϊ- 

ἴσο, μδηάιογαῖε, οἰο.; πϑ]δὲ ΓΝ 72 6 ἐμθ μοσϑοσιωδιοθ οἵ δῃὺ Κιπὰ οἵ ποζῖ, 6. 9.) κίας ὅτο ἴος οοοκίης ϑοὰ (ΕΣ. 
χχχν. 9, 3)." Καοί!. ἡϑδδι 

6 γὸγ. 10. Ἵ». Το Α. Υ͂. 16 ῬΤΟΌΔΌΙΥ εἰκὸς ἴῃ σδοοϊδίηρ ΒοΤο ελφαΐ, ἩΒΙΟΝ δοοοσάϊηρ ἐο [89 ἸοχΙοοσταρθοτε 16 ἐδ6 

ῬτίΏΔΤΥ τοδηϊης οὗ π9 ποτὰ, 8.0.0 Ὠοπί. χχίνυ. 19: Ἐπ 1]. 7, 1δ. εἰο. Τὸ ᾿α δὺ γΓδηνδιϑα ὉῪ 8 ΙΧ Χ. Μαϊρ., δά Τυἴμον, 
88 Ὑ6]] 856 ΌΥ͂ ὕοθδϑῃ., Β Γδὶ, 196, διὰ οἰποτα. Οηἡ [9 οἵδον πϑδηὰ Φοδορνηυδ (Αηΐϊ. 1. 10, δ᾽ δηὰ {Ἐ0η)ὸ Μίβῆ πα, ἰδ ῖκα ἰὲ ἰη "8 ἀ6- 
τἰνο δ ἸΠΟΣΤῸ [160}8] 0.860 Οὗ δῇ Οπεόν, σές., οὗ ἴῃ 6 Πουτν ἔγοτη ἔπο σταίη, οὔοτοὰ 10} οἱἱ διοὰ ΓΘ Ϊκ  ΠΟΘΏΒΘ 8ἃ8 δὴ οὐϊδίϊου. 
ῬΡοΣΏδρο ἴῃ ἰδίοσ ἰἰταοσ [8:6 ΟἿΔΟΥ οὗ ἔπο δου Μῶϑ διιυσεἰτα!οὰ (ογ (ἢ οτίχίηαὶ διε οὗ ἴΠ:6 ρταϊῃ. 

Τ γον. 12. 33. βοο Τοχίπαὶ Νοίο δ οα ἐἰΐ. 7. Ηοσο ἰδ9 δὸχ ἰ5 ἰπάϊοαἰοά. 

8 γον. 13, ἸΏΓ). 860 Τοχίθδὶ Νοίο 5 ου ||. 1. ΤΏ Ῥτοποῦῃ [5 τηδϑα. ὙΠ σοίογοποο ἴο ἴδ δοχ οἵ (8ο βαδαοσίδοο. 

Φ γον. 18. ΤῊΣ Α.Ὗ. Βονὸ δηὰ [ὦ 189 Ῥτουϊοιι οἴδηδοὸ βυδαϊξαΐοθ (ἢ 6 ἀοῖ, τί. ἴοσ [00 τοδδο. Ῥγοβοῦῃ, ἮἾδο Ηοῦ. ἰαχῇ 
ΤΊΞΌ2 ἰε ρβοϊμίϑά ἰπ δοοοσάωῃοο τ! [86 ἀὐγί 192) ΒΙῸΣ [6 δἷϑὸ ἔμ βαζα. γοδάϊῃς. 
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14 εἠαϊΐ δὲ οὗ πὶμο, [86 ἸΟυσί ραγέ οὗἨὨ δὰ πη. Απά γὺ 5841] οαῦ ποῖ μοῦ Ὀγοδά, ΠῸΡ 
ῬΔΙΟ᾿ Θά οοΥπ [ρΤΑ1}], ΠΟΥ ζΎΘΘΙ ΘΑΥΒ, ΠῚ] {86 56] Βϑτὴθ ἀδγ [μδὲ γ9 ἢδνο Ὀγουριΐ 
δὴ Οἤδείην ὑηΐο γοῦν Οοά: ἐξ δλαϊ δ6 ἃ, διαίαΐθ [ὉΣ ΟΥ̓ Σ ἰπγουρπουῦ γοὺγ σοηογα- 
[10ῃ8 1η αἴ ΟἿΓΡ ἀὐτ} ]]]Πρ5. 

15 Απάὰ γο Β84}] οουπὶ ὑπίο γοὺ ἔγοτα ἐπ: ΤΩΟΓΓΟῪ 8 Ὁ [86 Βα δι, ἔγοτι (89 ἀδ Υ 
ἰμαὺ γα Ὀτουρσβύὺ {μ6 βῃοβῇ οὗ (89 ψᾶνϑ οἤυηρ᾽ ; Βου ἢ ΒΑ 8 [}8'Ὁ 8}}4}} Ὀ6 οοιαρ]οία: 

16 δνϑθῃ υῃΐο {6 ΣΔΟΥΤΟῪ δὕνοσ [86 βουθῃὺῃ βαρ δ ὁ 88}8]} γ9 πυροῦ ΠΥ ἄδγβ; δπὰ 
17 γο 5}}8]] ΟΥ̓Γ ἃ ΠΟῪ τηθδΐ οἤδυίης [οὈ]Δ 1055] υπίο [89 1ΟΕΡ. ΥὙ 888} Ὀσίπρ ουΐ 

οὗ γοὺυγ ΠΑ ἰὐΐοηβ ἔσο αν Ἰοδγοβ' οὗ ὕπο (θη ἢ 468]8 : (Π6Ὺ 888}] Ὀ6 οὗ πε ἤουτ ; 
18 {μ6Υ 5}}41} Ὀ6 ὑβίκθῃ πὶ Ἰοδνϑῃ; ατὸ [80 βγβιγυϊ 8 υπίο ῃ9 ΟΕ... Απά γοὸ 

ΒΜ} ΟΣ τὰ (89 Ὀτοδα βουθῃ Ἰδυιὺθ [τϑπ187] πὶϊμουΐ Ὀ]ΘΙαΒἢ οὗ (86 ἔτϑῦ γοϑυ, 
δη ἃ οπ6 γουηρ Ὀυ]]οοΙ, διὰ το [{]]-ρτοντη"5] ΓΆΠη8: (ΠΟΥ 88.411 06 [0Υ 8 Ὀυτηΐ ΟἿ 
ἐοτίηρ υηΐο 89 ΟῈΡ, τι ὑμοῖν πιϑαὺ οβδεηρ [ΟὈ] Δ ]οη5], δα ἰποὶν ἀσῖπκ οβδσ- 

19 ἴηρϑ, δυόη, δι ΟἸδυίηρ τη846 ὈΥ͂ το, οὗἨ βυθοῦ βδύοῦγ ὑπΐο [86 ΟΕ Ρ. ΤἬΏΘΗ γο 5888}} 
ΒΒΟΙΠΟΘ 056 ΚΙα [Ὀ001}}] οὗἩ [6 χοδίδθ Ὁ} ἃ δἰ οὔδυϊηῃρ, δα ὕπο ἰδῆ 8 [τϑπι87] οὗἁ 

20 {86 ἢτγβὺ Ὑϑϑὺ ζῸΓ ἃ ββουιῆοθ οὗ ρϑδοθ οἴἶδδείηρθβυ Απα ἰμ6 ῥγὶοβδὺ 8}8}} γᾶν ὑπ θῖὰ 
ψὶ (80 Ὀτοδα οὗ [86 βτβιγυ 8 ἔν ἃ σαν οἴἴδειηρσ Ὀοίογο (Ὧ6 1.0 ΕΡ, τι {86 ἔτο 

21 Ἰαταδδ [Γ8Π187] : {Π6Υ 88}}8}} 06 ΒΟΙΥ ἴο {π6 ΤΕ} 1ῸΣ {86 ῥχϊεϑί, ἀπά γθ 5888]] ὑγο- 
οἷαὶμα οἢ ἐδ 56] βαῖὴθ ἀδυ, ἐλαΐ ᾿ὕ συΑΥ ὈΘ 8ὲ. ΒΟΥ οοπνγοοδίίοη ἀπο γοῦ: γα 588] 
ἄο πὸ βοῦν] 19 μους ἐλογοῖῃ : ὑἱ δλαϊξ δ6 ἃ Βιαϊυαΐθ ῸΣ ΘΟΥΟΡ ἱπ 8411 γοὺγ ἀνθ} ΡΒ 
{βχουρδουῦ γΟΌΣ ψζομογδίϊομβ. 

22 Αμὰ ΜἘΘῺῈ Υγ8 ΓΟΔΡ [86 μαγγοθὺ οὗ γουγ πᾶ, ποὺ Β8)8}} ποῖ τρϑῖκο οἴθβδῃ τάδ οθ 
οὗἨ {80 ΘΟΥΏΘΙΒ ΟΥ̓́ΤΕ Υ Β6]4 ὙΠ δου τεϑροβύ, ποῖ ὑπο υ βΒμ10 (Ὡοὰ σϑίθοΣ ΠΥ μ] 68 ῃ- 
ἴηρ ΟΥ̓ ΤΏΥ Βαγγοδῖ : βου 8.810 Ἰθᾶνθ ἔμθμι απίο (Π0 ῬΟΟΥ, δπὰ ἴο ἐδ βίσβηψογ: 1 απ 
(89 1.0Ε}Ρ γουγ αοά. 

28, 24 Απά [86 1:0Ε} βρᾶῖκο υπίο Νίοβοβ, βαγίῃρ, ὥὅροδακ υὑπίο {86 ομ] στο οὗἉ Ιεσϑοῖ, 
Βδυϊηρ, [ἢ {86 ΒουθῃἊ τα τ, ἴῃ [86 Εγϑὶ οὗ [86 πιοπίξ, 888}} γὸ βαᾶνϑ ἃ βδὉ- 
ὈΔΒ [4 Βα δῖ τοβί 6], ἃ ταϑιηοσὶαὶ οὗ ὈΪοπίηρ οὗἁὨ ἰχυμιροίθ,, δ δὴ ΠΟΙΥ οοπνοοσδίΐοη, 

25 ἣν ἜΡα ἀο πο βοσυτ]θ ποσὶ ἐλογεῖπ : Ὀὰΐ γ6 888}] ΟΠΌΓ δὴ οἴδσϊηρ ταδᾶο Ὀγ ἔτο υπίο 
{π0 1.0ΕὉ. 

26,27 Απὰ {Π6 Τ,ΟῈΡ βραΐζθ αηΐο Μόοβοϑβ, βαγίηρ, Αἶβο οὐ ἔδιο ἐδη ἢ ἄαν οὗἉ (μἷ8 βονθηίῃ 
ΤαΟ ἢ ἐΐόγο δλαϊί δ6 [ΟὨΪΥ [86 ὑδηίλ οὗἉ (818 βούϑῃιῃ το ἢ 18.5] ἃ ἀΔγ οὗ δἰοποιμθὴηΐ ς 
10 884}} Ὀ6 δΔῃ ΠΟΥ ΘΟΟΟΒΈΟΙ ὑπΐο γοῦ ; δηα γὸ 88}}8}} Δ ΗΠΠ1οὐ γοὺ 800}18, αῃὰ οδοσ 

28 δῃ οἤδγίηρ' τηδάθ ΟΥ̓ ἦγθ απίο ὑπ [0 ΕὉ. ΓΕ γ9 888}} ἀο ῃὸ ποσκ ἴῃ δαί βϑτὴθ 
αΔΥ: ἴον 1᾽ὖ ὦ ἃ ἀδὺ οὗ δίοῃπθεηθηῦ, ἴο 8 ΚΘ 8η δἱοποιηθηῦὺ [ὉΓ γοὺ Ὀοίοτο [86 10 Ὲ}ν 

29 γοὺν αοἃ. ΕῸΣ τμδίϑοθυοσ βου] ὁ δὲ (μαὺ 888}} ποῖ "6 αϑοιοθα ἴῃ (μαι βϑιὴθ ἀδγ, 
80 δο 8881]]. 6 οσυΐ ΟΥ̓ ἴτομλ διηοηρ ἷβ ΡΘΟΡ]θ6. Απά νμδίβοουοσ δοὺ] ἐξ ὅδ ἐμαὶ ἀοοίἢ 

ΒΗΥ͂ ΤΟΤΕ ἴῃ {μαὺ ΒΑΠπλ0 αδΥ, (Π6 Βαηθ βοὺ] Μ1}} 1 ἀδβίγου ἔτοπλ διμοηρ ᾿ΐ8 ΡθΟρ]6. 
81 Ὑ9 888}}] ἀο πὸ Ἰηᾶπηοῦ οὗ ποσκ: {ΐ δλαϊί δ6 ἃ. Βίδίυυὐθ [Ὁ θυ ἰμβσουρμουΐ γοὺγ ρ6- 

Ὁ ον, 1δ. βότοθ οἰ εἶς ( οἱ], ΟἸατῖκ, δᾶ οἱ θτ8) νου] Γου οΥ ὮΘΓΘ δηᾶ ἴπ χχυ. 8 ϑέϑεη ἐὐϑοξς, [ἢ δοοογάδηοο τὶ ἢ ἐδ 

τ8ὸ οἵ ΛΞ ἴἢ ἐμὸ Ταϊπιυά, ἀπὰ οἵ σάββατον ἰπ ("6 Ν. Τ. ΤΏ πογὰ ϑθϑσιδ ἴο Ὀ6 πϑοὰ ἴθ, ΒΟΎΘΥΟΊ, σδίμοσ ὉΥ α ἤχοσο οὗ -Ξ 

δρϑϑοῖι δα 'π ΧΧΥ. 3, 4, αἰο., διὰ ἐμοὸ ἀοδηϊ 6 σροαχιίηρ οὗἩὨ τρϑοῦ; ἰο ὈῸ οὗ ᾿δίοσ οτίαίῃ. ΤῈὸ ΓΌΘΣΏ οπ ἩΝΙΟΣ οἱ] χο]οσ, 

δᾷτοθδ τὶ "ἢ ἘΒ6 τοδί 1.68. 
Ὁ ὙοΣ, 11. Τ8ὸ 86πι, ΠΟΓῸ σαρρὶ!ο9 ἐμ9 ποσὰ ΠῚ )ΤῚ ἬΒΙΟΣ 16 ὈΒΗΓΌΣΤΟΙΥ ἐσβηβίδίοα οαζον ἰπ ἐ8ο Α. Ὑ. διὰ τρῶν ἱπάϊοδϑα 

δο κίῃὰ οἵ Ὀγοδὰ πδοᾶ, 

12 γος. 18 ΟΝ ἰπά!οαίον σέσουα, διιὰ {011- 5ΤΟ ΤΏ Στ οὗ πιδίτσοσ δρὸ (δ [89 ΟἿΣ .3 οἵ ἔδο ὅσαι οἷἶδυδο. Ὑδο ὅδση. 

8 ΜΒ8. οϑὰ 1ΧΧ. δἀδὰ “ ψίεβουὲ Ὀἱοται δ." Ὡ 
18 Ὑοτ. 19. Ὁ1}»- Ὑ}. Βοο Τοχευκὶ Νοίο 5 οἱ ἵν. 93. 
"ες. 234, ᾿ΞΙΦ Βοτὸ δίδει ἘΥ εδοῖ Γ νεμοαί ἐμο ΓΙῸ προᾶ ἔπι γϑγ. 8. ὙΤΒοπ εἶν πϑοὰ ὉΥ {056} Ἐοδθασα ΠΠοτ βαγα 

“ ἂο [16 ἰδῃίατη ἔογὶ 5 ἀϊοϊξον, φα80 Ὡος 1Ώ δορθτουπι μοράοιηφα!α ἀΐοσω, «αὶ πϑῦ, οεεξαξίο αὉ Ορετθ κατ᾽ ἐξοχὴν ἀϊαίϊξασ, ἐπ- 

οἰά!ξ."" Ι1ι δουϊὰ ἐΒογοίοσο Ὀθ τοπἀϑγοᾶ ὈΥ̓͂ ΔυοΟΙΒΟΣ ἴοττη, δᾶ ἰδο ομο διιμιαεεῖοα ὈΥ͂ ΟἸαγὶκς ἰ6 δὐοριοά. 
16 Ψογ, 24. ΤΏιοΓο [8 Ὡο Ια ἰῃ ἢδο ἨσθΌ. οοττοσρουάϊηρς ἕο ἴπ 8 ΝΟΣ 97 ἐγιηρσίς, τ ας ἢ δου] ὰ ἐποτγοίοσο ὃο ἴῃ {181} ςα, 

ἘΠο Ηοῦ. τοβδ βίο ΡΥ ΡΣ Ϊ 2] --.» ἃ Ἰπειποῦίαϊ 07 α Σομίαϊ ποΐδα. ΜΝ ͵β ἰγδα ΘΕΙΥ πεϑὰ ἴῃ οομπεοοίίΐοῃ πὶ γτὰ- 

τίουθ εἰπᾶβ οὗ τα πηροῖδ απὰ οἵδον ᾿πλίσιτηθηῖ (Ν . χχχί, 6: ἴον. χχυ. 0: Ῥβ. οἵ. δ), ἀδιοϊηρ τπ 8 οἴλπροτ οὔ ἴῃοδο ἐπσέστι- 
τηοη δ, Ὀυΐ [ἴ 16 6͵60 4110 88 Γγθα ΘΠ ΠΥ δορὰ τ τους Γοίδσθῃοθ ἴο δὴ ἰπϑίγιταθηΐ οὔϑον κίπὰ (ΝΌτα. χχὶν!. 21; “00 111. ΦΊΣ 
χχχίϊὶ. 26; Εστα Π. 1], 18, εἰο.). ΤΊο δίϊνονς τυσηροίδ οἵ [89 ἴθ 0}6 ττὸτθ ΒοῦγοΥοΣ Ὀἱονεη ΟἹ 411 [ἢ6 ζοαιίνα]θ, ἰης] άξης ἐδ 9 
ἈΘΥ, ΤηΟΟὯδ {ΝΌ. Χ. 10), δὰ [6.0 18 ὯὨῸ Γοδδοῃ ἰ0 αυοδιίου ἐμο ἐσαάϊεΐοη ἐπδὲ οἢ “ἐδ 6 οδδὲ οὔ {Γαι ροίδ ̓  ΠΟΓΏΒ ΟΥ σογποῖδ 
οἴ θοτὰθ Κι πὰ ΟΣ Ὁ] ΦΘΏΘΓΔΙΙΥ πτουσποῦὶ ἐδο Ἰαθᾶ. ΤΏ ΧΧ. 866 μνημόσυνον σαλπίγγων, ἴπο 1. πεενιογίαξα 

ἐδια ἐἰδίω. 
γεν. 21. ἢ} [6 6 Ῥασι!ο16 οὔ "το δείοη, δοὰ ἕπτ ἴῃ ἐμ] 9890 οἵ ϑιωρβδαία, [ὲ ἰ8 Ὀϑείοσ ἰο οἵδ ἴμο {ἰδ᾽!οἰδοὰ τοσᾶν 

ὅλενο ἐελαϊὶ δε, ἀικὰ ἰγαῃδῖαῖο δοοοσάϊηᾳ ἴο ἔδ6 ἀδῦαὶ οοπείγαοίου οὗ ὁ ΗθΡ. οἶδιδο θυ άϊηρς τι δξ3 7. 



ΟΗ͂ΑΡ. ΧΧΙΙ͂Ι, 1-44, 178 

92 ὨΘΡΘΙΙΟΏΒ ἰπ 811] γοῦν ἀν  ] ] Ἰρβ, ΤῈ δλαϊί δὲ απο γου ἃ Βα Ὀδί ἢ οὗἉ τοδί, δηὰᾶ γϑ 888}} 
ΔΙ Ἰοῦ ὙΟῸΓ 801118; ἴπ (86 ἰπίῃ ἄἀαν οὗἨ [86 τηοηίῃ δὲ ονθη," ἔγοίη ουθμ ὑπΐο ούθῃ, 
808} γε σα] θγαίθ ὙΟῸΓ τγότρας ΛλυΩ Τοϑ.}5]. 

99, 84 Απά {9 ΟΕΡ βΒρδᾶῖθ υπίο Μοβοϑ, βαγίηρ, ὥροδκ υπίο {πὸ οἸ]άγθη οὗ [δϑγϑρὶ, 
Βαυΐηρ, Τ6 δ νθθη! ἢ ἀΔΥ οὗἉ (818 βϑυθῃίῃ τπχοπί δῆαϊί δὲ [μ6 ἴδαδὺ οὗὨἉ Δ θττι8 6165. [Ὁ 

ϑῦ Βούθῇῃ ἀδγβ υῃΐο {πΠ6 Τ10ΕΡ. Οἱ ἰδ6 γβύ ἀδ4γ δλαϊΐ δ6 δῇ ΠΟΙΥ δοηγοοδίίοη : γ8 858}8]] 
86 Ἃ0 20 ΒΕΓΥ1]6 σουκ ἐλογεῖη. ὅβϑθνθὴ ἀδγ8 γ8 8}4]}] ΟἹ δῃ οδετίπα τη86 ὈΥ͂ ἤτο υπίο 

{π0 10ΒΡ : ο {86 εἰρη! ἀΑΥ͂ 8181} θ6 δὴ ΒΟΙΥ σοηγοοσδίίοη απηΐο γοῦ ; δῃά γ6 8584]]} 
ΟΠῸΓ δὴ οἤδυίηρ τηδὰθ ὈΥ͂ ἔγθ ὑπίο {ῃ6 [ζ0ΒῸ : 1 ἴ8 ἃ Βοϊ θη ΒΒΒΟΙΆὈ]Υ, ἀπά γ8 
Β8.841} ἀο πο βουν1]θ ποῦ ἐῤογεΐῃ. 

87 ὙὌὨαθο αγὸ [86 ἴδαβίβ [ἀρροϊηὐοα {1π|65}] οὗὨἨὨ ὑπ6 ΤΟ, τ ΒΙ ΟΝ γὸ 8881 Ῥγοοϊδῖπι ἐο 
᾿ δ ΒΟΪΥ͂ Θοηνοσϑί! Ώ8, ἴο ΟΥ̓ δῇ οὔδυϊηρ τηδᾶθ ὈΥ ἔτγο υπίο {μ6 Τ.ΟΒΡ, ἃ Ὀυτῃὲ οὗ 
ἰοτίης, πα ἃ τηϑϑδῦ οἤδυίηρ [8 ΟὈ]αἰϊομδ)], ἃ βδογίῆσθ, ἀπά ἀσηκ οβδείηρθ, ΘΥΘΥΥ 

88 ἰμίη ὍΓΟΝ Ὠἷβ ἀΔΥ : Ὀεβι 4 {π9 Βα ὈδίδΒ οἵ (89 ΟΕ, πᾶ Ὀοδϑίάθ γοῦν μι ἶβ, δμά 
Ὀαβι 9 81} γοὺγ σόν, δῃα Ῥϑβὶ 9 811 γοὺὰν ἔθου] οουίπρβ, σοι γ0 σὶνθ ἀπίο {80 

ἐ με ΠΟΒΡ. 
ΑἸβο [Ομ]γ}8] ἴῃ (86 ΘΟ Π ΓΝ ἀΔΥ οὗὨἉ [6 βουβηίῃ τηοηίῃ, τ ἤθ γο Βᾶγο ραϊογοά 

[αὐ γοὺν ρδιβοσίηρ 1η] ἴῃ (86 ἔτ οΥὗὁὨ [μ6 164, γ6 888]} Κϑδρ ἃ ἔδαβῦ απίο (6 ΟΕ» 
ΒονΘὴ ἀΔΥ8: οἡ {86 δγϑὶ ἀδὺ δῆαϊζί δὲ ἃ. Βα ΔΙ, ἀμ οα {μ6 οἰρι ἢ αἀδγ δῆαϊ δὲ 8 

40 βααίῃ. Απὰ γθ 8}}8]} ἰδ |κ γοῦ οὐ (80 ἅγβῦ ἀδὺ 186 Ὀουρῇβ [τ] οὗὨἨἁ ροοαΪγ 
ΓΘ65, 2 ὈΓΆΠΟΛ6Β8 ΟΥ̓ ρα τὰ ἔσϑθθ, απαὰ ὑμ Ὀουρὶβ οὗἨ [810 Κ ἔσθοβ, Ὁ δῃα Μ]]Π]ονθ οὗ [80 

41 ὕγχοοϊζ ; δῃὰ γϑ ἐμαὶ Γοὐοΐοθ Ὀοίοτο {89 ΒΡ γοὺγ αοἀ βουθὴ ἄδγβ.υ πὰ γα β8}4}} 
Κοθρ 1 8 ἔδαβῦ απο 86 ΠΟΒῸ βασθῃ ἀδγθ 'π ὑῃ9 γϑᾶσ. {1 δλαϊὶ δὲ ἃ Βἰαϊαϊθ ἔὉΓ ΘῈΣ 

42 10 ΥΟῸΣ ζ,ΘΠΘΓΔΙΙΟΙΒ : γ6 888} οΟἸο γαίθ 10 ἴῃ [16 βουθηία τηοη ἢ. ΥὙ 8}8]} α16]} ἱπ 
48 Ὀοοίδῃα βουϑῃ ἀδΥ8 ; 41} ὑμαὺ δ΄ὸ [βσϑ}] 1068 ὈΟΓΏ 88}8}} α176}} ἴῃ Ὀοοίμβ: ἐμαὺ γοὺῦ 

ἀπθυδτιτι ΤΗΔΥ͂ ΚΠΟΥ͂Σ {μαὺ 1 τηδα6 {ἢ ΟΠ] γοη οὗὅὨἨ Ιβγϑ6] ἰο α86}] ἴῃ θοοί!8, θα 
Ὀτουρμὺ ἴδηι ουὖὖῦ οὗ [86 Ἰδπὰ οὗ Ἐργρί: απ 186 [.00Ὲ} γοῦν Οοά. 

44 πεν Μοβοβ ἀθοϊαγϑά ππίο [86 οα] άγθη οὗὨ ἴβγϑϑὶ [86 ἔδαβίϑ [ρροϊηιοα {1π168}] οὗ 
θ 10ΕὉ. 

11 γον, 82, Το ποτὰ ΡΞ -- αἱ ΦΌΕΝ ἴα οτη[[ἰδἃ 1 οπο ΜΒ. 1,ΧΧ, δηὰ ψαὶϊς. 
μς Ἢ ἡ κ᾿ 

18 Υογς. 83. ΤῊ τιδγρίῃ οὐδ Α. Υ͂, [6 τῶοτϑ οογτοοῖ ἔβδῃ ἔμ ἰοχέ, Τ8ὸ Ηοῦ. (5 ὈΓΞΟΣ ΠΞΓΙ. 

19 Ὑον. 86. ΧΡ (6 ἃ πογὰ (86 οἰ κτι βοοίίου οὗὨ ν οἷ δα Ὀθϑη τοῦ φαοοιοηοὰ, Ὑη ἱγδηβιαἰίου οὗ ἐδ 1ΧΧ, ἐξόδίόν 

ἐστι, τηορδηΐηρ ἐδ6 οἶοδα οἵ [Π ἐοαὶίναϊ, 16 ἀοίδη δὰ ΌὉΥ ΕἾγδῖ, δὰ δδορίοα ὉΥ Ῥαίγιοκ ; βὸ αἷνο Ἐμποοάοσοί, τοΐοττί ηρ ποῖ ΟΌΪΥ͂ 
ἴο (8 [δα5ξ, ὑπὲ ἰο 16 ψΠΟΪἷο ογοῖο οἵ ζδαδί8, τὸ τέλος τῶν ἑορτῶν, δηὰ Β0 8150 Κ} -ὶ!. Μ|ΟΝδοΙ 5, υδίης Δ Αταῦίο εἰ ΟΪΟΩΥ͂, 
ζηϊοτγργοῖθ ἰἰ οὔ γγεδείπο ομξ ἴῃ 0 ταρθα, ΤῺΘ 5680 οἴ [Π9 τηδγχίη οὗ [δ Α.Υ͂. ἀαν οΥ ταείταΐη ἰΒ βαϊὰ ἰο 6 δἀνοςσδίοα Ὁγ [Κοἢ 
ἴῃ ἃ βροοΐδὶ ἀΐδ. ϑγίδ!οι (θη. Πκοηΐ! Ὀύφοογίαί. ἀκ. Βαῖδλν. 1749) δηὰ ἰδ τ τὸ ὈΥ̓͂ Αθαγῦδποὶ δοᾶὰ οἶποσ 96 ἰδ ἩτίτοΣα. 
ΤῊ ἰοχὶ οὗ ῃ6 Α. Υ͂. αεεσπεδὶψ ἰα ἀοίοη θὰ Ὁ Βοδοῃμ}} ον (8ὰ ΕΔ4.), δάνοσα ΌΥ Οοδορίυδ, δηᾶ ἰ9 ἐμαὶ σίτοῃ ὉΥ ΟὨϊκοῖοδ, 
180 Υυΐκ., δηὰ ἔγτ, ΤΏΘΙΧ Χ, Δ]50 οἴβο ΘΓ ἸΥΔΠΒΙἴο5 (Π6 ψοτὰ πανήγυρις (Απι08. Υ. 2) Δῃὰ σύνοδος (96τ. ἰχ. 2). Τ|6 
ἩοΓὰ ΟσσῦτΒ Ὀθ1 ἴσῃ εἰ πι68, ἴῃ ἥγνο οὗ νι Βἰ οἷ 1ἴ τοίου ἰὸ πο απὸ ἀλλ. οὗ Οὴ9 οὗ ἔμ στεδῖ ἰοδείβ, δαηᾶ [ἢ οἢ9 ΟἿΟΣ (6Γ. ἰχ. 2 [1}} 
ἢ ΟἸΘΑΥΙΥ͂ ΠΘΘΌΒ 8950 Π}0}]γ. Φοσορῆα (πὲ. {Π|. 10, 6) ἀΡΡ] 66 [ξ 85 ἃ συδίοτηΓΥ ΡΉΓΩΔΟ ἴο ἐμ ἰοδδὶ οἵ Ῥοηίϑθοοβί. [10 (6 109 
ὯΔΥ τεϊοττοὰ ἰο 'π Ψ8ο. Υἱὶ. 37 δα. “ το ἰαδὶ ἄδυ, ἰμδὶ στοδὶ ἀδγ οἵ ἴδ ἔεαδί." 

ἢ γογ. 806. ὈΣΘΌΝ 3. 1 ἰ6 Ὀοίίεν ἴο ρσοϑοῦτο ἴδο ἰπηἀοδιΐοποιο οἵ ἴδιο οσίᾳ  ηδ] τ Ὡἰοἢ ἄοοδ ποῖ ἀοίοστηΐῃθ Ἡβοῖθογ ἐἶι9 
τέ τὸν εἰ λμ 

Βετυϑαῖ ττῶδ δἰ γοδυ (ΠΥ φαϊμογοᾶ, ΟἸἹασῖς ἐδ ἢ κα τμδὲ ἐμ 15 οουὰ ΤΣΟῪ Βατο Ῥθθα ἐμ σ8890. 
τι Ὑοτ, 40. ΤῊο Ηρ. 86 ποὶοάᾶ ἴῃ [δ τηδγρίη οἴ ἔδο Α.Υ͂., ἰ5. ἡγε τ, πὰ [ἰ ἐθ Ὀϑεῖον ἴο σοίδίη ἰὯ0 ποτὰ ουϑὴ {{{ἰἰ ὍὯ6 6ὁΧ- 

Ρ᾽ αἰ ηοά (Ε 61}} οὗ “(Π0 δῃοοῖα βηὰ ὑγαδηςδοθε οἵ (δ ἴτοοδ.᾽" Ασοογαίης ἴο 1:6 τηοδὶ δηοίοος γα [ἰἴοηδ, ονγονοσ, [ὃ 85 οὐδ» 
ΤΟΙΌΔΓΥ αἱ {Π|8 (θα 8᾽ [0 ΟΔΓΓΥ ἰῃ οὔο ὨΘηα δοτιθ ἔγιϊ, αηὰ ἴῃ 9 νοτὰ ἰδ χοϊα! ηοᾶ ἰῃ 41} {πΠ|6 δ οῖθηξ Ὑϑσδί ὁ ῃ8. 

1 ον, 40. ὙΠ ΤΨ 11ι, ογμαιπεηίαϊ ἔγοοα, ἃ ξοηοσῖο ποχὰ ἰηοϊυάΐϊης ἰδ γαγίουϑ κίθάδ σροοϊθοά [πδὲ Ὀοΐον. 80 (Π9 Ἂν ᾿ 
βαπι., ;ΧΧ., ὅγτ., δοᾶ Ὑ υρ., ἴδο Ἰοχίσομ, δη ἃ τηοδὲ ἰπίογρτοίοτα. «νϊβὴ ἰταδ! οὉ, ΒογοΥοσ, ἰποοσροσζαῖδά ἰηΐο ἐδ6 ΤδΣ- 
Καμδ δηὰ Φοθερθυδ (4πέί. χἰὶὶ. 18, δ) απάθιθίδηαα [ἴ δροοι ὅσ}! γ οὗ ἐδο ΟἹ ΌΗ. 

45 γον, 40. ΔΆΝ. Τδὸ του δογίηρ οὔ ἐδο Α. Υ͂. ἰ6 δυδίαϊηοα ὈΥ εἸτηοδὲ 61} δαί που θα, τηοδοΐης ἸΣοοα οὗ τασγίου 

Κκιηᾶο πευΐης ἰΒ1οΚ ὍΠΑκ6. ΤῊΘ Ταγζττηδ 41] ἱπίογρυτοῖ [1 ρος ΒΟΑΙ͂Υ οὗ τεψτίεο, πΌΪ ἢ Ἄἐδηποὶ Ὅ6 τρί, 88 ἰὼ [9 δοοοπηΐ 
οἵ [λ9 οοἱουχδιίου οἴ 1.6 θαδὲ ἰη ΝΕ. νἱἢ!. 16 ἐδ πινγώξ δῃὰ ἴδ 9 ἐλίοξ ἐγέφε Διὸ ἀἰδιιηκυϊδμοά, 

89 

Ἰαϑὲ οδδί, δηῃ (ἢ δδϑὶ οὗ ὑπ ΚΒ, ΟΥ Ῥοηίθοοβί : 

ἘΧΕΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ΤῊΪ6 σμ ρίαν σοπβἰβίβ οὐἨ ἤγο Ὀὶ γῖπ δοιατηυηΐ- 
οαἰΐοηβ 9 Μοβεβ, Ὀδοχιπηΐηρ τοϑροοίἑ γον τὶ (ἢ 
ΥογΒ. 1,9, 28, 26 δηὰ 88, 4}} οὗ Βίοις, οχοθρὶ 
18 αι οσοποογηΐης 86 ΟΑΥ̓ οὗ Αἰοποπιοηί, τον. 26, 
8ο 8 ἀϊτοοίορα ἴο βροϑαῖς ππῖο ἐδ ΟΒὶἸἄγΘ 
οὗ Ιαταθὶ]. ΤῈ ἄγει οὐ (689 (1-8) τοϊδίϑβ ἰὸ 
ἐμ9 ΘΟ ΚΙΥ ΒαθΌΔΙΒ, (86 Ῥδββοόυοσ, δηα {116 ζ70ο]- 
Ἰονὶης ἰοαβὶ οὗ υη]οανοπθᾶ Ὀτγοδὰ; {1.6 βοσοπὰ 
(9-22) ἰο ἐμθ Ἶγχᾶνϑ βιιϑαῦ ἰῃ σοῃηῃθοίίοῃ τὶ (δ9 

(89 ἰἱτὰ (28--26) ἰο (86 οἷν! Νοῦν Υοδν, οὐ (89 
Νον Μοοῦ οὗ (86 βουϑῃ ἢ το μ ἢ οὗ ἰμ9 Θθοο]θδὶ- 
58.108] γϑδῦ; (86 ἔουγί» (26-82) ἰο (86 φστεδί 
ὈΔΥ οἵ Αἰοπεοιιθπὶ ; ἐμ ἴω8ι (88--44) ἰο {μο ζοδδβέ 
οὗ ἰΔΌΘΓΏ80]68. 

Ψεγ, 2 ἴοτιηβ (89 δολαϊΐης οὐ ἰηἰγοἀποίΐοη ἰο 
(886 ψ8016 οὨδρίορ. Ταΐθ 8. ἃ [0}}1 19ἱ οΥ̓͂ 4}1 
086 ἀδγϑβ δῃὰ γϑᾶσβ, 8]} [89 δρροϊεϊϑᾶ {ἰπ|88 
νυ ϊσὰ {Π6 Τορὰ δα τηλνικϑα ουῦ 88 ἰο Ὀ0 δ86ρΡ8- 
Γαϊοα δά αἰβιΐη συ δ ιοα ἔσο (8 6 ΟΥ̓ΙΠΑΤΥ ΘΟΌΓΒ0 
οὗ (89 ἀδὶϊν 118; γοῦ ἰὰ ἀοοθδ ποξ. ἱποϊμὰθ ἢ 9 
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ΟΥ̓ ΠΔΤῪ ὩΘῪ ΙΩΟΟΠΒ ΟἹ Ὑ ιἰσὶ δροοΐδὶ βδουὶ βο98 
ὝΘΓΟ 4,80 ἰο ὃὉο9 οἤοτοα. Νυηι. ΧαΥΪὶ. 11-1δ. 

Ψον. 8. Εἰγϑὺ οἵ δ}} δοϊγθϑ (δ 6 γαῖ ΘΑ Ὀδ(Ὦ, 
8 ἀδγ ἰο ὍΘ οὐδοσυφὰ ὈΥ͂ δ ἰοί δὶ οϑϑϑαϊϊου ἔγομι 
4}} υνοτῖς διὰ ὉΥῪ 85 ΒΟΙ͂Υ ἑμῃνοοδίίου. Οη 
ἐδ 168. ὀχργοβδίοιῃ 860 89 οἷοβθ οὗ ἱμὸ ρσοϊϊαὶ- 
ὨΔΤΥ͂ Ὠοῖθ. ΤῈῸ0 ΜΘΘΙΙΥ ϑβθΌΌαΙ ἢ ἴδ ῥ]δοοὰ ἴῃ 
(86 Βδὴ6 ὝΑΥ Ὀοίοστο (9 δηῶσδὶ δρροϊηϊεὰ 
ἰϊΐηθ8 ἰη ἔχ. χχσχὶϊὶ. 12.17: Νυ. χσχυὶὶ. 9--Ὁ 
χχὶχ, ΝΟ γοδβοὴ 8 6γῸ αἴγϑη ἴον ἰδἰ8 ΟὟΒΟΙ- 
γΔη06. [ἰ ν88 σον ΪΥ Ῥτο- Μοβαΐο, δὰ ἴῃ ἢ 9 
τουτί σοπιηδῃ ἀπιθηΐ 18 τη8 9 ἰο τοδί φρο (89 
Θχϑρὶο οὗ ἐμ Ὠ᾽ νἱη9 οϑββϑίΐοη ἔγοτῃ (116 ΟΣ 5 
οὗ οσοδίΐοῃ. Βυΐ (18 Γοΐοσϑ ΟὨΪΥ ἰοὸ ἐμ6 οὔὗδβεγ- 
γδησο οὗ τοδὶ ἴῃ ἃ Ῥτοροζίἰοδδίθ Ῥαχὶ οὗ ἴδ6 
ιἰπλ0--Ὅ͵)ς ἀδΥ ἢ ΟΥΘΥΥ ΒονθΏ, δηὰ ἱμοχοίοσο ἢ 88 
ὯῸ Ὀοδγίης ὑροὴ ἐμ δοίυδ]ὶ ᾿Ἰθηρί οὗ [86 ογϑδ- 
ἐἶνα πόοσκ. ἴα ἰμὸ σϑροίϊἰοῃ οὗἨ {86 δομισδῃἀ- 
ταϑηΐδ ἰη ουΐ. ν., (19 ΟὈΒοσΎδἢθ9 οἵ (δὶ γοϑὶ οἢ 
9 Ῥαγιϊουϊαυ αἀδ ὺ οὗὨ 89 σ6 6}, ϑαιυγάδυ, 18 
ατουπαοὰ ου (μ6 ἀο]ίνογδησο ἥγοαι Ἐργρὶ, {Βεί 
τοδὶ τρδτκ οὗἨ {89 Ὀίνίῃθ Γδυοῦ διὰ Ὡδίϊομδὶ 
Ὀἰγί- αν τ Βὶο ἢ ΘηΐΕΥΒ ΤΔΟΤΟ ΟΥἩ 1688 ἴῃ. 0 ΠΟΑΓῚΥ 
8}} 0λ 6 [668(8. 
Α ετοδὶ ρατὶ οἵ ζ8ῃ 5 6᾽8 Εχοροίϊσαὶ ὑπάον {85 

ΘΒδρίον 885 ὈθΘΏ ΑἸΓΟΘΥ μίνοη ἱπ (86 Ῥγο] τ ]- 
ὨΔΥΥῪ ποίθ. ΑἹΙὶ ἰδδὺ (011 ὁ γ8 τ δδὺ 18 αίνθη ἔμ 6 79 
Ὑ11 Ὀ6 ἑοιιπαὰ δοϊον. 

“1, 9 ΒεαΡΌαΙὮ.--ΤῊο δἷὶχ ἀδγβ οὗ ποσῖὶς 

ΔΙῸ {86 Τουπάαίίοι δηά ὑπὸ σοπαϊ ἴοι οὗἉ ἰμ τοδί 
οὗ {86 δουϑῃὶῃ ἀδυ. Ὧι Ῥγοβὶ δἰ ἐἴο ποὶ ΟὨΪΥ 

οὗ ΒΟΥ 110 Ιδδον (ἸΤῚΞ}}, Ὀυξ αἶδο οὔ ἐμὸ Βἰ μοῦ 
δηὰ ἔγϑον Ὀπ51 688 (Π9. 2), ἤογοθϑ ἐβθ ΠΟΌΪΟΡ 
δοσὶ οὗ τηϑῃ ἀἰτθοί]γ ἰο Ἰοοκ ἰῃ ὉΡΟῚ ἐμοί νο8, 
ο ἀογνοίϊοη, δῃ4 βοὸ ἰο σοϊογαίθ (ἢ 9 ζοδβδὶί. Τδ6 
ϑαδδαιλ δαδδαίλοπ (ἰπὲ βΔΌΔΙΙ ζεα8ι) [ι88, μον- 
ΟΥΟΡ, Ὀ66Ὼ ὨΟΓΘ δΙσοδαυ δρροϊπίθά ἴ0Υ (86 88- 
ΒΟΙΙΌ] Ως ἰῃ (Π6 ΗδποίθαγΥ, ἃ ὑπὶπα πο 88 
ἘΡΕΡ}}} ἷπ 186 ἀρβογί ᾿ουσγῃμουθ, 8πηὰ ἰδίου ἴῃ 
ΔΏΘΒΏ, γγὙἋ5 {018]}]6ἃ Ὀγ {86 δι δ ἰ(αἱϊοι οὐὗὨ (86 

ΒΥΑΖΟοραο8 (Β66 Ἤϊπον, ϑψπασοσεη), δῃᾷ ἰδὺθ 
Ὑ88 6 βοτγπὶ οὗ 8]} ζοδϑίϊνα δ. 1δηρθ. Οἱ (116 
ἐπίογυδὶ οὗ ΠοΑΥΪΥ ἃ ἰμβουϑδηὰ γϑᾶσβ Ὀοίτγθθη [86 
ἀεβοσί ἰουτηουϑ δηὰ (9 ἱπβιϊ αἱϊορ οὗὉἨ βϑγπα- 
ζορυθδβ, 860 ἘΓΟΊΕΠΑΝΥΣ ποίθ. 
ΤῊ ὙΘΟΚΙΥ ΒαΌθαί 8 το πῃ 8 8686 ἱποϊυἀοα 

διηοηρ ἴΠ6 δρροτιϊθᾶ τἰπιθα οὗ νόσ. 2, Ὀαὶ 
τ δῖῸ αἰδιϊησυϊδμεαὰ ἔγοπι ἱπθπὶ ὉΥ ἰδ 6 ζ7γϑβϑὰ 
οδάϊηρ οὗ Υοῦ. 4 δῃὰ ὮὉΥ συϑσβ. 87, 88, ΤῸ 
ΓΘ ἰηἀοοα ἀρροϊεϊθᾶ ἴἔγηθα, Ὀαὺὶ ἀρροϊηἰοὰ 
ἔγοια ἐπ ογθδίϊοῃ οὗ τη, ποῖ ἄγβι ῥγεβοσι δοὰ 
ὈΥ ὑπ Μοδαῖο αν. 86 οχργοβδϑίοιῃ; δὶ (6 οἷοϑθ 
οὗ μο γϑῦ8θ0 ἐῃ 81} γοὺῦσ ἅνυθ]] 6.8 18 ἰηίθν- 
Ῥτοιϑα ὮΥ [86 ον 18} τ ΓΙ ΓΘ ΓΒ (0 ταθθῃ ἐυνεέγψισλεγέ, 
ἐπ ΟΥ ομξ 97 ἐλε Ηοῖΐν Ϊαπα, Οοτίδ᾽Υ 1 18. ἐμ 8 
ΘΟΙΙΡΥΘΏΘΩΒΙΥΘ; Ὀαΐ (ἢ 6 ΘΧΡΤΟΒδίου ἰβ ΣΩΟΤῸ 1πὶ- 
Ῥοτίδηϊ 825 αἰδβιϊηυ δεὶηρ ἐ..6 σοηγοοδίϊου οἴ 
(.:6059 ἀδγδ ἔγοια ἴλο80 οἵ (89 δῃη0δ) ζεϑιϊν]8. 
ΤΏθθ9 ψογθ ἰο Ὅσα οοἰοὈταϊοαὰ δὺ Ὠοηθ, ἰῃ 686 ἢ 
ἰόν δὰ Ὑἱ]ᾶκὸ δηὰ βδηι]οὶ, δηὰ ἰμι8 ““ Κορὶ 
δἰῖτο (86 Κπον]οᾶρο δῃὰ ρμἰοίγ οὗἉ (110 β'  Ρ]6 γ80- 
ΤΩΔ πῃ 8}} ἰβο Ἰδηὰ,. ... ΤῊθ. β'ηρὶθ Ὑθγ80 
δΔῇοτἀβ δὴ ἰπίογοβίϊη ὑτοβρϑοί οὐ 86 ὑππχι θα 
ΒΙΒίΟΤΥ οὗ [βγδ6}᾽ 8 σι ΓΔ] ρῥἱοὶ γ᾿ ΜΟΓΡΒΥ. 

ἌογΒ. 4-8. ον, 4 18. βΒ'ρΥ ἰδ6 ποδάϊηρ ἴῃ 
ΒΘ ΒίΔΏ 69 ΟὗἁὨ γογ. 2 τοροαίϑὰ ἰὁο ἀϊβίϊ ρα 8} εἶθ 
δΏΠι4] ἥτοια (89 ΘΘΙΪΥ ζεβιϊναὶ. οτα. δ-8 
Γοϊδίθ ἰο (μ6 ῬαΒΒΟΥ͂ΟΣ δὰ ἰδ9 ἴθαϑβί οὗἩ ὑπ]ϑαυθηϑὰ 

Ὀτοδὰ, ἩΒΙΟΝ ΔΓῸ ὮΘΓΟ, 88 ἰῺ Εχ. χὶΐ. δηὰ Νυμπ. 
ΧΧΥΪΙΐ. 16, 17, οἸΘΑΥΙΥ ἀϊδιϊηκυϊθεα ἤγοτη οδοῦ 
οἶμον. Τὰ βδϑῖηθ αἰδβιϊποίΐοη 18 οὐβοσυθὰ ὉΥ 
Φόβορδυβ (Α4{πέ. 1Π|. 10, δ), θὰὺ Ὀοΐῃ δῖ οΒ σϑτηθ 
ἴο θ6 υδβοά ᾿ὨιΟΤΟΒΔΏ ΖΟΘΌΪΥ 88 ἰῃ ἰμ6 Νὸν Ταδί., 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ ἴῃ δι. Φοθ. ΟΥ̓ δὶ] 86 δῇ πιυδὶ [εδβιϊ- 
7415 ῃ9 ῬΒΒΒΟΥ͂ΘΥ 6816 γί ἴῃ (86 ογοῖὶα οὗ (89 
εσοϊοαἰαϑίϊοαὶ γϑϑῦ, ὅσοι ἰὼ (η9 σγοδαὶ ιἰβίοσία 
οὐϑηί ἰύ οοιητηοιηογδαίοα, γί ἴῃ 118 οὐ] ραιΐου, 
δηά ἔχει ἴῃ 118 ϑρ᾽ γἰ 8] δηὰ ἱγρὶσδ)ὶ βοΐ δοδῦοθ. 
ΤΙῸ ῬΆΒΟ0ΠΔ] ἰδ ΜὙλ8 0 6 δ᾽αΐῃ οὐ ἐπ 14{} 
Νίθδῃ “" δοίψϑο (89 ουὐθῃΐημβ,᾽ δηά οαίδη ἴῃ (6 
ἔο] ον ονθοϊῃρ, ἑ. 6. δεοογτάϊης ἰο ἰὴ9 ΗΘΌΓΕΥ 
αἰνί βίου οὗ {89 ἀδυβ, οὐ (86 Ὀορίηπΐης οὗ (89 
1518, Βαὶ πίιὰ ἰδ9 1δ:}) Ὀοχδῆ 1:6 ὅτβι ἀλγ οὗἉ 
ΒΟΙΪΥ σοπνοοδίϊοη, 80 ὑἐμδαὺ ὧϊθ ὑνγὸ ἴδδδίβδ ΤῸΥΘ 
(6 δοίυ!γ Ὀϊοεμάοά ἱπίο οθ. 1ζδηρο: “2. 
86 θδδϊ οὗ υῃ]θανθηθᾶ Ὀχοθδά..--- ἮΙ} (818 
Ὀερίη (86 ἔεδϑιβ ἰὼ (886 πῆοῦο ρθουϊΥ ΔΟ6ΠΒΘ, 
ν ἰο ἢ Ὑ6ΓΘ »γοοϊαϊνπιοά, δοὰ ἱπ Οδηδδῃ δ. 8180 
ἐξαϑὶβ οὗ οομν οοδἴξοι οἵ ἴβγβεὶ δὶ {86 δβδποίυ- 
ΑΤῪ (ἴοτ (6 τ8]60 γου ἢ δηῃα τηθῃ ΤὨο 
δι ἀδΥ 18 Ῥαυίου δ ὶ {89 ἴοδαϑί οὐ ΑαζΖοίὴ, 
νι ἰσἢ Ἰαδὶ5 βαύθῃ ἀγα, Ὀὰϊ ἴῃ δυο τῖδο ἐδμδὲ 
ΟἿΪΥ (116 δγϑὶ δὰ Ἰδϑὲ ἀδὺ δτὸ ἴῃ [06 τῆογο δί χὶ οὺ 
ΒΘΏΒ6 ζοΒέϊν8, ἀδγϑ νῃΐϊο οσοϊαᾶς δ]Ϊ Ὀυδβίη 685. 
Τὸ ἰμ686 ὑπτοὸ ἔοαδβίϑ γ8 δρροηἀβὰ ἰπ ἃ οοσίδι ῃ 
ΒΘΏΒΘ 88 ἃ ἰμϊγτὰ {μ0 ῬΓΘΙΪΐ ΠΤ ἴεδδι οὗ (16 
Βαγυεδί. [ὑ βρϑδὶβ ἴον ἔπ δῃιϊαυ  οὗὨ ἰδ ἰοχὶ 
ιμαὶ (μα ζοδϑὶ νῶϑ Ῥοβίροηοαά ἰο {89 ζαυίΐυγα. 
Νοὺ τι] {86 7 οδιὴθ ἱπίο Ῥα]οβίϊπ δου]Ἱὰ [βγδοὶ 
ἔδίμοσ ἰῃ μδσυοθὶβ δηὰ οἷον βίθανοα οὗ ὑπ ἤγδί 
ἴγαϊϊ8. Τὸ ἄγοι βμδαῦ οὰυἱϊ ἴσγοπι ἰμ6 ὅτϑι δο]ὰ 
Ῥτοάυοθ ἰθ8 τηρθϑδηΐ, ουὐζ. ὈΔΙΊΟΥ (ὁπ ἴἰδ6 ὈΔΥΪΟΥ 
δατνοβὶ ἰῃ Ῥα]οβίϊηθ, 866 οἱ], Ρ. 148).᾽" [Ττδη8., 
Ῥ. 489. ΚαοΙὶ τεΐοσδ ίο Ῥ]]ο δηὰ Ψ9οβϑορῆυβ ἔὸσ 
186 βἰαἰθπιοπὶ ἰμδδὺ (6 Βῃοδαῦ ν8 οὗ Ὀδγίου, δηὰ 
ΒΔΥΒ {818 18 Ὡού ΟΧΡΓΟΒΒΙΥ τηθηἰϊοηοαὰ Ὀθοαιδα ἰξ 
Ὑ83 8 Τηδί 6 Υ οὗ σοῦγβο. “1 {6 ἩΔΓΙΔΘΥ Ὀδνίθ 
οὗ Ῥαϊοβέϊμο (ἢ. 9 ὈΔΥΪΘΥ τ ροῺΒ δϑουϊ (δ ταἱὰα]6 
οὔ Αρσὶ!, δηὰ 18 γσοδαρϑὰ ἴῃ ρυὶ οὐ ἰλ6 Ὀοσὶ πηΐϊης 
οΥ Μδυ, τ ΠΟΤΘΆΒ ἔπ 6 ΘΔ ΓΙΡΘΏΒ 17ὺ ΟΓ ἰδ γ60 
τ Ἶ.5 ἰδίου (ϑοοίζθη; Βουϊπβοη᾿ 5 αΐ. ἰἱ. 268, 
218)."ὄ Β. 6.1 “ἸΤὰθ βηοαῦ πὲ ἰο ὃ6 παογνεὰ 
Ὀοΐοτο Φοῦονδη. 068 {μ18 τιθλῃ : μδ]]ονσοα ἴῃ- 
ἀφοὰ ἰο Φοδμονδῖ, θυὶ αἰνοῦ ἰο {πὸ ρῥυγίθδὶ ̓ ' 80 
ἰξ δϑοῖϑ ἔγοιι συορ. 206. Βιυΐ δοοοτάϊηρ ἰο Ἐχ. 
χχὶχ. 24, 27, ἰμπαὶ το 88 νανοὰ ΝΒ ἰῃ ῥδγί 
Ὀτουρδὺ ἰο (Β9 δ]ίαν δῃὰ ἴῃ ρμαγὶ ἀββίχπαίθα 88 
ἴου Μοβεβ [ἰ. 6. ἴοῦ Αδγοῦ δηὰ διἷβ βοῃ8)]. 80 
186 βαποιϊβοαίΐοι ἰο 96] ον δ 8 ἴὸ ὃ6 {86 ῥτΐῃ- 
οἶρ8] 1άθδ οὐ 186 πνατίηρ, Ὀυΐ σοΥ δἰ ΕἾ τνἱτἢ (89 
Βθοοηῃάδυυ ἰάδα ἐμαὶ ᾿ξ 88 Οὔ ἰά68}}}ν οἴετγεὰ 
(ο Φοουδι ἴον {}ι6 τ80 οὗ 9 ῥτίοδί, 789 ἤτεϊ 
ἀδγ οὗἩὨ ἰδ9 Ααζζοίλ νδβ γϑοϊζοῃ ἃ 88 ἃ δ δι, 
δὰ ἰδ βῃθαΐῦ οὗ ἰμὸ ὅγαι ζγ! 18 ν88 ῥτεβθηιοὰ 
ου {86 Βοοοπὰ οὗὨ ἰμ9 βούϑθῃ ἀδγβ. Τμδὶ δ  νγ88 
ἀϊδιϊη συ δ" οα ὉΥ ἃ ἔοδί8) βδοσῖθδοθο. δαὶ (86 8580- 
τὶβοθ 18 βιρ δὶ}, ἔοτ ἐμ γϑδὺ 18 γϑὶ ροογ--οἴ 1688 
ψαῖὰθ ἐμὴ 186 Ἰαίον βδοῦὶ βοοδβ: 056 ᾿διηὉ ἴοτ (89 
Ὀυγπΐ οὔετίηρ, ἔνσο ἔϑηῖῃδ (οὗ δὰ ἘΡἢ 88) οὗ 
ψ θδὶ ΒοῦΣ τηοϊδίομοα ψίϊὰ οἱ ον ἰ.6 οὐϊαιϊ οἵ, 
ἰο ψΐσῃ τᾶβ δορὰ 189 ἐουσίδ μαζὶ οὗ δὰ 
Βἰη 10 ἃ ἀντί ηἰ οδοντίης. ὕπάᾶον (}]58 σοῃμάϊ οι 
ΟὨΪΥ ΜὙἘλῪ8 Ιδγδοὶ δοοϑρίδὈΪθ ἴῃ 8 τὶ ταὶ ΠΑΥΥ͂ 
ἴεδϑδὶ οὗὐἨ ἰμ0 παγυδϑί, δπὰ (Π6 ὑσγοβι Ὀϊιίοη 8 ἃ 
ΥΟΤΥ͂ Ῥτοζαϊηθηὶ (πίηρ : Ὀεΐοτο ΦοΒοΥΔἢ 885 γο- 
οοἰγοὰ Ηἰδβ βμβαΐῦ οἵ ἰ6 ἄγει ἔγαϊί8 ποι μίης οὗ [89 
ὨΘῊ Ὀγορὰ σϑη 6 οδίθῃ. Α ἸδῸῪ ἴον ροδιοσὶ 'Υἱ 
ΒΔΥ͂Β (0 ἸορἰΒ]αιϊοα ἴῃ ἰδο πι]άοτηθδδ." [789 
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τι Ὀϊνὶηθ δοιηπιΐοαίζοι οὗ (819 ΟΔΡΊΘΥ 010808 
ψῚ υορ. 8. 1ἴ οοπίαὶπβ ὑπ 6 ΘΟ] Δ Πα ἴῸΓ (89 
ΟὈϑοσύδῃσο οὗ 6 ΒεΕΌΌΔΙΙ, οὗἩ ἰδ Ῥδββουοσ, δά 
ἐμ σθθογαὶ ἀϊτοοιΐοι ἴοῦ {80 οΟὔϑογυδηοθ οὗ (89 
ζοδβὲ οὗἉ υπ]ἱοανοηθά Ὀσοδά. Ἡδρσο ἰὑὺ ϑηάβ, δπὰ 8 
ὨΘΥ͂ σοι οαιΐοι θη Β ἩΠᾺ γον. 9, δηα οχ- 
ἰθπᾶὰβ ἰο υϑῇ. 22 οοπίδιπίης ἰδ 6 σομηϑ8 Υ0Γ 
189 τᾶῦϑ βιθαῦ, νοι γϑ ἃ ρϑατὶ οἵ {πὸ ἴθδϑι 
οὗ ποϊοαυοηθα Ὀγοδά, δηά ἴον {μ9 ἔθαϑι οὗ Ῥοϑηΐο- 
οοδί, Τ9 Υϑάϑοι [0 {818 Δρραγϑῃΐ αἰ β] οι! θη 
οὗ ἰλ9 Ἰοχίοδὶ δυγϑδηβοιωθηΐ 18 οὈνυϊοιβ: τ δὶ 
Ἧ85 αἰγϑοιϊϑα ἴῃ ἰμ0 ἢγβί δοπιτηιϊσδιΐοη ῬὙὋΔ8 (0 
θ ἱπηπιοαϊ δἰο}γ οὈὐδογυοά ἀυγίης ὑδ9 ν]Π ΘΤΏ 688 
1176, τ 116 [π0 ὙγᾺ 79 Βιοδαῦ δῃὰ Ῥοηϊοοοβὶ οσουϊὰ 
ποὶ ὍΘ, δὰ ψ6γ0 ῃοὶ ἰηἰοηἀοραὰ ἰο Ὀ6 οὐδβογυϑὰ 
ἈΠΕ ἰμ9 δμίσϑησο ὉΡῸπ ἐμ9 Ἰαπὰ οὔ (δῃδϑῃ. 
ΤΉΘΓΘ 18 ΠΟΤΘ ὑπο ΓΘΌ ΓΘ 85 ἱποϊἀθηίαὶ, Ὀὰΐ ΥΟΥΥ 
Βίγοηρ ουϊάθῃοθ οὗ 89 ἀδὶϑ οὗ ὑμ18 Ἰερὶ βἰδιίοη. 
Αἱ ΔῺΥ Οἷον (29 ὑμδη ἀυγίης ἐδ 9 10 ΘΓΏ68Β8- 
11:9, 411 π6 Ῥτχδδδρὶβ 0} {89 θαβέ οὗἩὨ υπϊοδυθηθὰ 
ὑτοδά που]ὰ σογίδι Υ ΒΑΥ͂Θ ὈΘ6η ΒΥσϑηροα ἴῃ 
180 Βδῖὴηθ Ῥδῦβϑρταρ. ον. 11. Οὐ ἴ89 τλοχ- 
ΤΟῪ δαἴϊοσ ἴ8:9 Βα ΌΘΙΏὮ.--- δγίουθ ΟΡΙ ὨΪΟΏ8 
Βανο Ὀθ66η δ6}ι} ἰῃ γεζαγὰ ἰο (18 Βα θα, Αο- 
οοτάϊηρ ἰο {19 Βοϑιβοβοδὴθ (8600 1ιϊριιοοί οα 
ΓΚ Υἱ. 1) 89 Ὀερίπαΐης οὗὨ {μ9 6οο᾽οβἰδβιϊ68) 
ΥΟΔΡ ὙΔ8 80 ΔΥΥδΏρο ὑμαὺ ἰῃ9 ῬΔΒΒΟΥ͂ΘΥ ΔΙΉΎΔΥΒ 
791} οὐ ἰδ ϑαθθδίη, δηὰ δοπβοαῦ θη [ “(86 
ΠΩΟΣΤΟῪ δἴΐοσ ἰΐ6 ΒΘ αι δηᾶὰ (πὸ ἴδδδί οὗ 
Ῥοηίθοοδί ΘΓ ᾽να γ8 ΟὈΘΕΡΥΘα οἢ (6 ἅτοί ἀἃΥ 
οὔ (λ9 τϑοὶς. Τμῖδ ορ᾽ ηΐοη ἢ 88 Ὀδθ δαορίοα ὈΥ͂ 
ΒΕΥ͂ΘΙΆ] ἸοθΡη δΔυἰμοΥ ἰθ8, 858 Ηἰἰχὶς, Ηυρ[ε]ά, 
Κυοδοὶ, Κυτὶς ΤΠ ἐνγο ΤΌΣΟΥ οὗ μ686 μ᾿ }ς 
πὲ ἐμ βῃοαύ ψὰβ αν δἰ (Π6 σομοϊαβίοη 
οὔ το ἔδαϑὶ ὁ ἰδ9 224 οὗ ἐμ τποηΐἢ ; 89 {0 0 
Ἰαίῖορ, οἱ {86 1δίἢ, ἰὴ6 γβὶ ἀδύὺ οἵ ΠΟΙΪΥ σοηγο- 
οαἰΐουῃ. [ὁ δὲ8Β Ὀδθῃ σοηίυϊεα ὉΥ͂ ΒΑὮΡ δηὰ 
Ὑ οἴβο]ον, δηὰ 15 γοϊοοίοα ὈΥγ Καὶ! δηὰἀ ΟἸδνὶς οἢ 
10 στουπά {μὲ Β6 }} 8 ΔΡΓδη οπλθηΐ ψουἹὰ ἰπ- 
ΥΟἾΥΘ 8 ὈΓΟΚΘΏ ΟΥ ῬΔΓΪ8] νγοθὶς δ] πχοδὺ ᾿πΥ Υ Δ ὈΪΥ 
δἰ 89 οἷοδο οὗ ἰμὸ γϑῶν, τ ἢ 18 οὗ οουγβο ἱπδα- 
ἸΩἾ8510106θ. 1 τᾶν Ὀ6 δΔἀἀοα ἔαγίποῦ ἰμπδι (Π6 3γδέ 
δ δηὰ {πὸ δευεπίλ ΑΔΥ οὗ ἐπθ ἴδθαϑί σου] τοί 
ῬΟΒΒΊΌΙΥ ἤαΥθ Ὀοΐἢ 7841160π ὉΡΟῺ {86 πϑοκὶν ΚΔ Ὁ- 
Ὀδί, δηὰ ἰμαύ ὑμὸ Ῥγουϊβίοῃ (οῦ Ὀοΐὰ 8 (89 
8810 (Υ6 18. 7, 8) ἔοσι πα ΟὨΪῪ δεγυϊί6 ποτ ς. 
ΑπΟΙΒΟΓ ΟΡρ᾽ πίοῃ ἰ8 ἰμδὲ ἰὴ Βα αι ἢ ψ)ὲ8 ὑδεί 
ΘΘΚΙΥ ΒΑΌΌΔΙΙ τ 1ο ἢ τηβὺ ΟΟΟΌΡ οἢ ΟὯΘ οὗ 89 
ἄδγβ οὗ (0 ραβδί. Τἷϊθ ῶβ {89 Υἱϑῦγ οὗ (89 
Ββαάάμποθεοβ δᾶ οὗ ἰδ Καναὶίο Φοβ, Ὀὰΐ ἩῚ]9 ἰὶ 
τοβίθ ϑίρῥου 80 ροβὶ ἐΐγο βυρροτέ, ββϑῖμβ βυ Π οἰ θη 
χοίαϊεἀ ὈΥ ἰμ8 δγριαπιδηΐ οὗ Καοὶϊ (ποίο, Ρ. 440) 
δαὶ “ἸΥ 10 δαθῦθδι ττῶϑ ποὺ ὅχοά, Ὀυΐ ταϊχιιὶ 
ἴ4}} ΡΟῚ ΒΩΥ ἀδΥ οὗ ἰμ9 βουθῃ ἀδυβ᾽ ζδδϑί οὗ 
Μδζζοί, δῃὰ μου ο γ9 88 Ἰ]Οἢ 88 γθ ΟΥἩ βἷχ 
ἀδγ8 δίνουν {)9 Ῥϑββοόύδν, {86 ἔοαϑὺ οὗ Ῥδβθουοῦ 
λιϊ86} πουϊά Ὅθ ζοτοοά ουίΐ οὗ ἰδ ζμῃπἀδιηθηί8) 
Ῥοβἰ (ἴοι νοὶ ἰδ οσσυρίοα ἰπ {810 Βουΐθ8 οὗ δῃ- 
π08] ζοβίῖ γ4}8 (οοΡ. Βδη]κο, εηπίαίεμοΐ 11. 108).᾽᾽ 
Τὸ ὈοίίοΣ Υἱοῦ 18 ἰδ ἔουπὰ ἰπ ἴ9 ΧΧ., 
ΒΒ11ο, Φοβορθαβ, ἰδ Ταγρυτ5, πὰ ἐμ9 ΒΑὈὶ ηἰ- 
68] ἩΣΪΊΟΥΒ ΖΘΏΘΓΔΙΪΥ, δὰ τ ϊσῃ 56θὴ8 χηοϑὺ 
ἴῃ δοσογάβδῃοοθ ιν ἰ..0 ἰοχὶ 1156}, (ἢδὺ (ὴ9 Ξαῦ- 
θαι τγ88 Β ΩΡῚΥ (6 ζοβεϊναὶ Βα ΌΔΙἢ, ἢ 1δι} 
ΑὈΪΌ, οὐ ψίιδίοτοῦ ἀδΥ οὗ ἰμ6 σϑεὶς ἰΐ τοΐχιὶ 
ΒΆΡΡΘα ἰο ἴἈ}}1. 85Ξ0 1βδῆρο Ὀεϊον. 706 88 θαΐ 
οἵ ἔσϑὺ ἔγυ 8 τγδ8 (ἤθ νναυθα οὐ ἐδθ 1Θἢ, δπὰ 
ἔτοιι ἰμβηὺ ἄν (0 ἰΐπιθὸ τνὰ8 σϑοϊζοηθά ἰὸ ἰ(ῃθ 
1οαβὶ οὗ Ροηΐθοοϑίύ. “ΒΥ οὔονγίπς (86 Βῃθεῇ οἵ 
τγϑὶ ἔργα οὐ [86 Ὠδαγυοϑὶ, ἰλ9 ἰβσδϑ} [68 ἯθΥΘ ἰο 

οομϑθογαίθ ἐμοῖς ἀν Ὀτγοδὰ ἴἰο ἰμ9 Τογά ἐμοῖρ 
αοα, διὰ ῥγδοιΐ δ! Υ ἰο δοκπον]θάρο μὲ {μ 00 
οὐγοά ἐμὸ ὈΪοδββίηρ οὗ 86 ατγνοϑί (ο (86 στδοθ οὗ 
αοἀ,᾽᾽ Κοὶ], Τδο οενίηχϑ οἵ γοσβ. 12, ι8, 6 Γ9 
ΘΒρΘοΥδΙΥ σοπηθοίοα σι 1169 ΨΑΥΘ βμοδῖ, δπὰ 
ΟΣΘ Βα 008] ἰο 119 ΓΟ ΌΪΔΡ ἴδαβί δ βδοσὶ- 
ὅσε85 Ῥτγοβουὶ θὰ ἴῃ Ναι. χχυ δ, 19.24. ΤΠ οὔ- 
Ἰαυϊο νὦ8 ἀου]εὰ (866 ἔχ. χχίσχ. 40; Νυῃ. χυ. 
4; χχυϊἕΐ, 21) 88 Ὑ88 ΔρΡργοργίαίθ ἴο ἃ δαγυοϑέ 
[οβιϊναὶ ; Ὀὰΐ {6 ἀτίηῖκ οθογίης (τ ἶσα ἰπ 1,6- 
ΥἹΕ]ΟῸΒ 18 τη θη οπ 6 ΟὨΪΥ͂ Β6ΓΘ δῃηὰ ἴῃ Υοσϑ. 18, 
817) τοιπδ πϑά 88 ὑϑ08]. ον. 14. Βιθοδᾶ....: 
Ῥϑιοβϑοᾶ βιδίῃ.... ΒΊΘΘΩῺ ΘΕΙΒ δΓΘ [Π6 8 Γ00 
ΤΟΤΤΩΒ ἰἢ ὙΒΙΘἢ σΡαὶὰ Ὑγὰ8 ΘΟΙΏΙΔΟΏΪΥ Θϑίθῃ, δπὰ 
189 ὀχρτϑββίοι ἰβ δαυϊνδ]οηῦ ἰὸ Του ἱα αἴης 18 199 
1 ΔΩΥ͂ ἔοτηι Ὑπδίουον Ὀοίοτο (89 πδυίης οὗ ἰδ9 
βιι6αΐ οὗἩ Εγβι- γαἑ!8.---Εἰ, 6.1. 

“48. ΤΊιο Εδδβὶ οὗ ἤθεϊβϑ. [Ὑγ8. 16-22]. - 
ἰοστηϊηϑίϊοη οἵ (89 {1π|9ὸ: ΕΤοαι {μ9 βθοοηα ἀδΥ͂ 
οὔἐμο Μαζζοιί βούθῃ Βα Δ ἢ 8 9716 σουηίθα, ἐ. «., 
[ΟΥΙγ- 9 ἀαγθ. 19 70] ονίη ἀδγ, ι9 δΐς 

(ἰοῖἢ, 18. ἐμθ ἴθαϑί οὗ τγθο κ8 (9 Δ). ΤῈ9 

Ἰοδάϊηρ ἱπουρμὲ ἰΒ (89 ποῦ οὈϊαίΐου τΒῖσθ τγα8 
Ὀγουσαῦ ἰο Φομονῦδ ἔγοιῃ (89 οομρ]οἰοαὰ ρσταὶπ 
Βαγνϑβί. [1ΐ ψ88 ἰοὸ ὃ0 Ὀγουχὺ ουἱ οὗ 8Δ}} ἀ γγ9}}- 
ἴηχβ, δηὰ (Π 8 ποΐ ου οὗ {110 ΓΟχΪΔΥ ἐθτ}}6 ΤΘ- 
ΥὙΘΠΌ0Θ: ὅνσχο σαν Ἰοαν985 οὗ ὑνο-ἰθηΐ 88 (οὗ 
8 ΕΡἈΔ.}) οὗ δη9 ν]ιοδίθη δοῦν. Τμὸ Ὀακοᾶ 
Ὀγοδά χτημϑὺ 0 ἰθαγθηοα, τι ἰοσὶ ΒΟΥ ἐμ δὲ ΘΑ Θ ἢ 
ἀοο8 ποῖ, ἴῃ δηά οἵ 1186}, 8 χα} Ὑ δ 6 οΥἹ] (σοτοΡ. 
Οοιμπι. ου Μαΐίί. ῥ. 107) [χὶ. 88, Απι. Εα., ῥ. 246]. 
Τηΐθ γδ8 {80 γδι- ἔγαϊι 8 οὐὗὁἨ 86 τ 8ο1]9 σΥδῖῃ ἢ8Ὁ- 
γοδὲ ψ σὰ τασδὶ Ὀ60 μα] ] ον ἰο ΦοΒονδὴ ὈΘίογΘ 
(19 Ὀτοδά ἤγοιῃ {89 Ὡ6 Ὁ Βαγυοϑί μηΐ ὈΘ ΘΔ 6Ώ.᾽; 
[118 18 ποὺ Βἰδιοά ἰὴ 180 Τοχί, δὰ πλὲ]θ 10 88 
ἀηἀουίοαγ ἰτὰθ ἴῃ τορατὰ ἰοὸ 186 νἱ]ιθδί, τη 
πού Ὀθ9 υπάογβίοοά (ο ἱποϊι!αθ 8180 ἐμ8 ὈΔΙΪΟΥ͂ 
γγΠΙΘὮ 1{. Ὀθοδθ ἰανναϊ [0 086 ἱταπη θα 1αἰ6}Υ Δἴ Γ 
6 οὔεγίηρς οὗ 6 γᾶν βῃϑαῦ ἀυγίης ἰμ9 ἔδαϑί 
οὗ υπ]οανοηθά Ὀγθδά.---Ε, 6.1.0 ὙἼ6 γ᾽ δ88 
ΠΟῪ Ὀδοδοθ σον, δηὰ ἤθηο9 ΒΟΥΘη ἰδῖι Ὁ ταιιδὲ 
Ὀ9 οἴογοὰ [ὉΓ ἃ Ὀυγηὶ οἴοντίπρ Ὀθδιἀ68 8 γουπρ 
ΟΣ (Ὀ0]106}.) δηά ὑνο τϑηϑ, δηὰ στ 4}} {8.659 
π9 ρσγορογιλομδῖθ ἀσῖηκ οδεγτίηρβ. Βαβί 468 (ἢ. 690 
18ογὸ γγ͵88 ἃ δθ-ζοδὶ ἴοσ 86 βίη Ὄβυ ἢ ρ---- ΔΓ ν 
ψϊ (ἢ ΓΟΘΓΘΏΟΘ ἴὸ {86 ὩΠ]Θδυθηοα Ὀτοδα (Δοοοτά- 
ἴῃς ἰο Καὶ], Ρ. 161), Ὀαὶ οογδ Ἀ]Ὺ ἢ τ οίθγομο9 
ἴο 189 δ᾽; 8 ὙΠΒΙΟῚ ὙΟΓΘ ψομΐ ἰ0 ΒΟΟΘΟΙΏΡΘΩΥ [10 
δαγγυοθίϊη .᾽" [|71ἀἔὠἀῸ φγϑοῖβα σοιῃδῦὶς οὗ Καῖ, 
((σϑῃ8. Ρ. 448) 18 88 {Ὁ]]10.}8: “ΤῈ βὶῃ οδδσυίηῃ ς 
ν͵88 ἰο Θχοῖῖθ 86 7166] 1} δῃὰ οομπβοΐουβηθδβ οὐ 
Β'ἢ; Οἢ {80 ρεγί οἵ ἰδ 6 σοῃστοσαίίοη οὗὉ [6Γ 89], (μας 
Μ118ὺ οαἰϊης ἱμοὶ ἀδὶγ Ἰοανοποθὰ Ὀτγοδα (ἘΟΥ͂ 
ταὶ ποὲ ΒΟΥΥ͂Θ ὑπ Ἰοάγοη οὗἨ ὑδοῖὶν οἱ ἃ παίυγο, 
Ὀυὶΐ βθ6}κς διὰ ἱπιρίοτο ἔγοια ἐμ 9 οσὰ (μοὶν Θοὰ 
(80 ἔοτ αν θη 688 δηὰ ο᾽ ΘΔ ὨΒ᾽ ἢ ΔΓΑΥ οὗ (Πποῖγν βἰἢ.᾽} 
[18 ἰο ὍΘ οὈϑοτῦνϑά ἐμαὶ ἐμὶβ βίη οὐὔογϊηρς γγ88 
πο 9 ΡΥ ἐμδὺ σοαυϊνοὰ ἤο᾽ 8 ἀοδηΐϊϊθ βίη οὗ ἐ89 
Ψ Πο]6 σοηφτορδίΐομ, ἃ θυ] οοῖς (ἶγ. 14), πὸ γοΐ 
(δὺ [9 8ὴ ἰηάαϊνίἀυδὶ, ἃ Β86-κοοὶ (ἰὁ. 238), Ὀὰϊ 
ἯᾺ5 89 Β8Π1Θ 88 (δδὲ ΓοαυΪΓΘα ΤῸ ἃ ῥγΐθοο (ἰδ. 
28). Τὴ Τοϑβοὴ [Ὁ ἰδ ἰβ (ο Ὀ6 Βουμρὶ, ποὶ ἰδ 
ΔΗΥ ΘΒροοΙΑ] δηὰ ἀοδηϊίθ βίη. πὶ ἴῃ {π8ὺ ροηογδὶ 
Δηα οοπίϊπυαῖ δἰ πα] 688 τὸ ἃ οἢ 1.6 ΘΟ ΟΒΘ ΡΘΟρὶΘ 
0 γ0 οοπηηδηδοά ἴο τ σορη 29 ΟὨ 8}} ΟΟσαϑ:0Ὼ8Β 
ΟΥ̓ ΘΗ ρθοἶαὶ 80] 1 1γ.-- ΒΒ. α.. “ΕἸΠΑΠγ ἱνὸ 
Ἰαη 8 88 ἃ ρ6Ά660 ΟΒοΥηρ, ΟΥ ἐθπδὴκ οδενίηρ, 
οἸοβοὰ {ῃ9 ζοαβί. Τηο8θ ροδσθ οοσί ῃ 8 00 
ναγοὰ τὶ τ Ἰοᾶνοβ οὗ γβι- ἔγυλιβ, ἃ. 6.) ἯΘΙΘ 
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βαῃοιἰῆοα ἰο 76 ονϑῃ, δηὰ ἐμ θὰ [6] ἰο ὑμ9 Ῥνγΐοϑβι. 
Α ρυϊποὶραὶ ἀϊγθοϊίοῃ ἴοσ ούϑη ἐλὲη ὅαν ἷἰΒ ἰδδὲ ἰΐ 
γγ85 Ῥτοοϊαἰπηοᾶ 495 ὁ Θοῃνοοδῖίοι οὗ ἰμ6 βΒδηο- 
ἰὐδιῦ, δηά μα οὐ ἰΐ ουθῇ ἀοτηθβίΐίο “σοῦ {186} 
γγ85 (ΟΥϊ άθῃ 88 ὙΠΔῚ1] 85 δ6υῪΐ 6 ἰϑῦον." [180 
ἰαχὶ Βονονοῦ (γογ. 21) σοπί δίῃ 8 ΟΠΪΥ {86 Ῥτοϊιὶ- 
Ὀϊιίοη οὔ Φοινὶϊο σσοσὶς. [ὑ 8 ποίϊσ08 019 ὑπαὶ 
118 Ῥοηίϊοοοβίαὶ οἴδγίηρ οὔ ὑνγχὸ νου ΓΘΙΒ ἃ 8 
86 ΟὨΪΥ͂ ρΡ6800 οογίηρ τοαυϊγεὰ οὗ (86 ᾿Πο]9 
οοηφγΓοξαίίοα ἰὰ ἰμ6 Μοβαΐο νἱία δὶ. - Ε,, 6.]. 
“ἸῺ (μΐ8. τηϑηλοτδὺΪ6 τοὶ κου οΘοπιπηδηὰ 185 
σομῃπῃθοίοα ἐμ Βυπιδηθ οη6, ἰδὲ (89 ΓΘΑΡΘΡ οἵ 
ἐδὸ Βαγυοϑί τουδὶ Ἰοί δοῖῃηθ γοιπδὶῃ ἴῃ (8.6 ὈΟΓάΘΥΒ 
οὔτ Βε]ά, δηά ἐἰιδὶ σ᾽ οδιϊηβ Μ͵ὸ8 ΤΟΥ άθῃ ἴῃ 
ἴαυον οὔ (9 Ῥοὺῦ (σον. Βα. 8). [ 8 ῥ] δἰ Υ 
βϑϊὰ ασαΐϊη τὶϊὰ ἰΐ8 σοπιμδηὰ : Σ δῖ 89 Τοτᾶ 
γοῦν Θοᾶ," [Τιῖ8 ζοαβὶ νγγδϑ ποὶ ἰο Ὀ6 Οὐβογυϑὰ 
ἀπ}} γ9 ὈΘ οοτηθ ἑπῖο ἴδ9 Ἰαῃ ἃ ὙΒΊΟΒ ΣΙ κὶν ὁ 
πηῖο γοῦ, δὰ Τηθοάογεί. (θυ. 82 ἐπ Ζ,0.}, 88 08 
88ὲ ἱξ ὑμΒθὰ ““χοπονοὰ [ἢ ΙΩΘΙΔΟΤΥ͂ οὗ [06 6ῃ- 
ἰγϑποθ ἰηίο ἴΠ9 ἰδηὰ οΥ̓́ΡτοΙἾ86.᾽ ϑίποο Μαΐπιο- 
πἰάοδ (866 ζϑηρθ δΔΌΟΥΘ) ἰΐύ 458 Ὀ66Ώ Ουϑιίοιη ΑΓ Υ͂ 
ἰο σουποοί ἰΐ νὶϊ (6 αἰτίης οὗἩ (09 ἰδ. Νεὶ- 
106 οὗ {π686 δϑϑοοϊδι 8, ΒΟΎΤΘΥΟΘΥ, Γοϑὲ ΟἹ ΔΩΥ͂ 
διτο Τουηάείΐοα. [Ι͂ἢ ἔχ. χχχῖυ. 22 (818 [εδιϊνδὶ 
ἦψ Π]ΟΤΘ ρδυι ου αν ἀοβουὶ θα, δα ἰηἀοεὰ 8 ᾿π)- 
»ἰϊϑὰ δοῦθ, δ {86 ἤγϑι- γα οὐ {6 τσλεαέ ὨΔΥ- 
γοϑὶ. Το Ἰοανοϑ αἰ ογοὰ ἔσγοπι 8}} ογ ΠΕ ΥΥ οὗ- 
Ἰαϊϊουβ ἰῇ Ὀεΐης Ἰεανομοά, 88 δὴ οἤσγίηκς ἤγουν (ἢ 9 
ῬΘΟΡΪθ᾽ 5 ἀδὶγ Ὀτβδὰ ἐν {π6 ογὰ ψ8ὸ μαὰ δ].586ὰ 
19 Ὠαγγοϑὺ (οοΡ. ἰὶ. 11, 12), Ὀαΐ ἐπ δοσογιίλῆσθ 
τὶτἢ (Π9 ΧΘΏΘΓΔΙ Δ, (Π6Υ Ῥ6γΘ πού ἰο ὃδ9 ρἰδοοὰ 
ὍΡΟΣ ἰδ δ᾽ιδσ. “Τὴ ἰπ)αηοσιίίου Οοὔἂΐ οὗ γοῦὺσ 
Βα ἑαιῖίο!α ἰ6 οὐ ἰο Ὀ6 υπάογϑίοοά, 88 (δἰ νη 
διά ΟἰΒΘΓΘ ΒΌΡΡΟΒΘ [580 450 ὕογῃ. ἃ [δρίάς, 
διὰ [,δηκ9 ΔΌΟΥΘ], 88 δι κηἸ γος (ἢ δὲ ΘΥΘΥΥ που Β6- 
ἨοϊΪάθν 85 ἴ0 Ῥγοϑϑηΐ ὑπὸ δβυοῖὶ! ἸΟΔΥ͂ΘΒ; ἰΐ β᾽ - 
ΡΪΥ ΟΧΡΓΟΒ808 ἐδ9 ἰάδα, ἐπαῦ ΠΟΥ Ὅ6ΓΘ ἰο Ὁθ 
Ἰοανοθ τηδάο9 ἴον 86 ἀδἰΪγ ἤοοὰ οὗ α Ὠουδβοβο]ὰ, 
δὰ ποἱ ργορδγθὰ ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ͂ [Ὁ ὨΟΪΥ͂ Ρυγροβεβ.᾽" 
Κοὶϊ. Α πιοπχοηϊ8 Γοβοοιΐοῃ ὑροὴ (ἢ) 6 ἱπιπι 650 
Ἰα888 οὗ Ὀγοδὰ (δὺ σουϊὰ 6 σοαυϊτοὰ ἔγοπι (9 
600,000 πιθῃ οὗ ἴδγϑδεὶ. ἐἰο ὍΘ δϑίθῃ ΟὨΪΥ ὈΥ ἐδ 9 
Ῥτίοϑίβ δὅπὰ ἰμποὶν ἔδυ 68, 18 δυβδηοῖθην [0 δι ον 
ἐηδι Κοὶ}᾽ 8 ὀχρδηδίΐοι πιϑὺ Ὀ6 γίςῃί. Το τὶο- 
εἰτὴ8 ἰο Ὀ0 οἴοτεοα, δοοοταΐϊης ἰο Ύογ8. 18,19, αἰ ν 
ἕγοιῃ ἰῃ 080 ρῥσγοβογι Ὀ6α ἰῇ Ναπι. χχυΐ!. 28-81 [Ὁ 
:9 ϑαῖῃθ οσοϑϑίοῃ ἰῃ ὑνψὸ Ῥδγί συ ϊαγβ: ὑπ 79 18 
ὯΟ τηϑη(ίοη ἰἤΓ0 οὗ (Π6 Ρο866 οἴἶοτίηρθ γοαυϊγοά 
Βοτθ (γον. 19), Ὀαΐ (815 18 ΤΑΘΓΘΙΥ ἃ αἰ Ἔγθηο9 ἴῃ 
ἐπησ ρδυιϊουϊαυῖγ οὗ (86 οοπιπιδπὰ νἰϊοἢ ὕγο- 
ἀυΘ ΒΥ οὐσυγΒ; δηα ἐδογθ ἔσο γουηρ Ὀσ]]οΟ Κ8 
δη οπὲ τϑϊῃ 610 γοαυϊΐϊγοά, τ μΐϊθ ὮΘγα 1ἰ 18 ὁπό οὗ 
189 ἤοττοῦ δηὰ ἕισο οὗ ἰδ ἰαιίον, {9 οὔογίη κυ ἰῃ 
41} ΟἶΒοῦ γοϑρϑοίβ Ὀθίῃς (6 ϑδθ. Οα {(ἰι}8 8ο- 
δουηΐ ΠΠΔΏΥ Οὔ ΠΘὨἰΔίΟΓΒ ΠΑΥ͂Θ ΒΡροΟΒοα ἐδπδὶ 
{89 οονγίηκζϑ ἰὴ Ναπι. ΘΓΘ ΒΙΠΙΡῚΥ 6 ἔδϑιϊναὶ θῃ- 
Ἰαγχοιθηῖ οὗ ἴπ0 ΑΔ Ὀατηὶ οἴἶδονίης, τ 81}9 {8086 
Βοτθ σοῃιῃδηεὰ ψογὸ βαάϊομδ)] βου ῆοο08 80- 
σοι ρδηγίηρ (6 Βροοίαὶ σἰϊθϑ οὗὨ ἐδ9 οϑίΐναὶ. [{ 
68 ΒΡ, ΒΟΎΘΥΟΡ, Ὀ6 σοῃϑίἀογοα 8 ΓΔΒ 60- 
λεοίυτο ιμδὲ ἰὰ ΟὯΘ Ρ͵8Δ66 ΟΓ ἐδ οὐδὸν {89 ἢυ- 
ΤΠ ΘΓΒΪΒ ΤΩΔΥῪ (4176 συ δηροθα ρο᾽8068 ἰῃ 6 Βδη48 οἴ 
1110 βουῖθθβ. Φοβορδυβ (4{πί|. 1ϊ, 10, δ) [Ὁ]1ονγ8 
(9 βιἰδἰοπιοοΐ ἰῃ Νὰ). ίογθ. 19, 20. Το βἷη 
δηἀ ρο68060 Οἴογί 8 ΘΓ ἴ0 ὍΘ τσαυεα, Αοσοοτά- 
ἴῃς ἰο Φον δὰ ἰγδα το ἐμὶ8 89 δοοοιρ δηθὰ 
Ὀν Ἰοδαϊης 186 δηϊπιϑὶα Ὁ8ΔῸ}Κ ΑΓΒ δηὰ ἤογνδγὰβ 
δοοογάϊηνρ ἰο δΔἢ ΘΒ Ὁ] 86 οαδίοα. ΠῚ [80 
πανίηρς οὗ [86 βίῃ οἤογίηρ σορ. [80 πανυϊηρς οὗ 

{Ἀ9 ΘρΡΘΓ᾽Β ἐγϑβρϑβϑϑθ οἴδογίης, χὶν. 15. Τὴο Βοβὴ 
οὗ Ὀο(ἢ {8660 οὔονγίῃ (8, ὑπ }κὸ ἐμ ογὰϊ Ῥθ8οΦ 
οὔονίηκζδ, νγδϑ (0 Ὀθ]ους (0 ἰῃ6 ῥγίοδίέ. ον. 21. 
Οἱ ἴδο δοϊίδδιθ ὅδ. Το ζοδοί οὔ γσϑοῖκα ἐδ 
αἀἰδιίη ἰδ οα ἔγοπι (86 ὑντγο οὐδοῦ γστοδὶ ζοδιίν δὶ 5 
ἰῃ Ἰδδιϊηρς Ὀὰἱΐ ἃ δίηφίθ ἀδγ; δαὶ ἰξ '8 ϑαϊὰ ἰο Βανϑ 
0608 ἰδ σιιδίοιλ ἰῃ ᾿δίος ἰἰυλθ8 ἰο αἶγο ἃ ἔδαίαὶ 
οδαγδοίου (0 {μ6 δὶχ ἄδυβ [0] ον ίηβ, δηὰ ἰο9 δου- 
εἰπθ ἰ0 οἷον δουηάδης δβδδογὶὅοϑβ προ ἔμοπι. 
ΤΏ ἔοδϑί 'ϑ ΟἿΪΥ ἀεδδογί θὰ ἴθ δα 81) ΒΟΙΪΥ͂ 
οοῃνοοδίίος, δηὰ ἰ5. οδ δὰ ἐλε “ξαεί ο λατοεεῖ 
ἰῃ Εχ. χχὶϊ!. 16, ἐἠθ μαεί ο7 τεεζε, 977 ἰλε Ξγεί- 
“τυ 9. τοὐλναΐ Λαγυεεί, ἔχ. χχχὶν. 22. Ὠοαϊ. χνὶ. 
10, ὅαν ο7 ἰ(λ6 ἢγεί- σι Νὰ. χχνυὶϊ. 26. ΤΠ 
ὨΔη6 δεπίεσοδί ὈΘΙΟΩ ΡΒ ἴο ἃ Ἰδίοσ (πιο, δῃὰ δρ- 
ΡΘδΓΒ ἴῃ «9 Αροόγσγρμα (Τοῦ 11, 1: 2 Μδοο. 
χὶϊ. 82), δηὰ ἴα (9 Ν. Τοδί, (Δοἱπ ἰΪ. 1: χχ. 16 ; 
1 ον. χνὶ. 8). ΒΥῪ 7ονίδιι υεὶϊθτθ ἰΐ ἰβ ἤγο- 

86), ὅτ. ᾿Ασαρθά. ΑΒ ἴῃ πδίαυτα (8ὸ τἱρϑηΐης οὗ 
Π9 ἰδοῦ ζγαΐῃ τὙὋὸβ οοηποοιϑα πὶ δαί οὗ 1 ὁ 
ΘΑΡΪ ΘΓ, 8Βὸ ἰὼ ἐμ ἰδ ἰδ ἰΐτη9 οὗ (π9 ζοπίΐνα] 70 
(89 ὁῃη9 ΜΒ τη. ἀοροπάοηϊ ρου ἐδδὶ οὗ ἰδ ὁ 
ΟἾ ΒΟΥ; ἦχθι 88 Ὑπδη ἰπ9 ἰγὙρ090ὸ 845 δβοσ θα ἴῃ 
19 Απεῖγρα {Π 6 ἀοποθηίΐ οὗ [6 ΗοἸγ Θοδῖ νγῶϑ8 
ἀοροηάθαηϊ ρου {19 Βαβυτγγοοίϊοι οὐὗὁἩ ΟἸ τίδί, (86 
Εἰνοι-ἔτα 5 ἔγοια ([0 ἀθδὰ οἢ (1:0 ΤΠΟΥΤΟΥ͂ Δί 
(89 δα ῦ δι οὗ 89 Ῥδαβϑονοῦ: δηὰ ἢ 6 δοϊῃπηθῖηο- 
Τταιΐου ζοϑίϊναὶ οἵ Ἦ Εἰ δα πΔ} δ 48 ουοῦ Ὀθοὴ οὗ- 
δβογυϑὰ γ (860 ΟἸ γί βϑίΐϊδῃ Οματοι ἰῃ ἀθροηθῃσθ 
ὈΡΟΩΏ αβϑίθῦ. Ιπ υϑσγ. 22 ἰῃο δοπιηδηὰ δἰγοδὰν 
Ζινοῶ ἰῃ χίχ. 9, 10, 18 δρργορυίδιβιΥ σοροδίοὰ ἴῃ 
οοπηθοίΐοη ὙΪῚΝ (6 δαγνοδὶ ὕοδϑί, δπὰ (μἷβ 18 
δραΐη γτοϊἰοταίθα ἰὼ ουϊ. χχὶν. 19 ἱῃ οσομηθοίΐου 
«1 Ῥγϑοορίο οὗ Κἰηη 685 ἰο ὑμ6 ποϑαᾶγ. 

γόογα. 28-28. δγο θορίηδ ἃ ἔγοδὰ Ὀϊυϊηθ 6011- 
τηθσηϊοδίϊΐοη {Ὁ ἐμὶτὰ οὗ ἐμΐἷβ ομδρίθυ) Ὀδοδῦ890 
(86 Ῥτοβοηί ζθαϑὲ νγ88, 1{|6ὸ ἐμο89 οὗἁ ἰδ ἄγϑι, ἰο 
οὐδ ἱπίο ἱπιπιθάϊδίθ .80θ6θ. δηρ0: “4. ΤἘ9 
οαδὲὶ οὗ ΤΥΟΙΏΌΟΠΘΒ, ΟΥ (ἢ 9 Π6 ᾿͵-ΠπΙοου ζοδαὶ οὗ 
19 Βούϑθηι ἀαγ οὗ 86 ἄτα τροπί.᾽" [1818 18 
ΔΡΡΘΓΘΏΓΨΥ 8 Β}}Ρ οὗ (9 Ῥθὴ ἴοὸγ (9 ὄὅνβδι ἀδγ οὗἁ 
86 Βούϑθῃ ἢ πη 8 {}.---Β. 6.7]. “ἼΤΠΘ 16686᾽ ὨΘῚῪ 
ἸΏΟΟΩ ἴθαδίβ δΔ.Θ ποῖ τηοπίἰοπμοα ΠΟ6ΙΘς: ΓΠΟΥ͂ Ὁ6- 
Ἰοῃ ΙΏογθ ἰο ἰδ ΟΥἾΠΑΓΥ [ἰ 6 οὗἩ (9 Ρϑορὶο δηὰ 
ἰο ἐδο διαίθ (Β8δποθ Νυ. χχυίϊ. 11). ΑἾ83ο {89 
ΒΟΥΘΏΪὮ ὨΘῪ ΙΔΟΟΌ ἰδ ΠΘΡΘ ΟὨΪΥ ΥὙΘΡῪ Ὀγοδγ τηθ0- 
ιἰοπθὰ, δηὰ δὲ βοδπο}γ ἀοδβονὶ Ὀ6ὰ 68 ϑαδῥαίλοπ 
Ζίκγοη, 88 8, ἰϑαδὲ ϑαῦθϑι ἢ) Ὑϊσὴ ψῶθβ ἰ9 ὃὉθ 8 
ΒΑΌΌΔΙΒ οὗ ᾿πϑῃοτῖὶ. ΤῈ ἔδδία] ΓΘ ΘΙ ΌΓΔΏΟΘ, 
Βονογυοῦ, δὰ γοϑροοῦ ἰὸ π 6 ὨΘῊῪ ΒΟΙΪΥ͂ Β68808} 
σὨϊοὰ ἀαπηρὰ τὶ 186 βουθητὰ τηοηΐὰ. Τδυ5 
8ἃ8 ἰμ9 ἤχει ζοδϑδί8--- Εδδίονυ, Μασσζοίμ, δηὰ ΕἸσδι- 
[γαὐι8---ἰοττα 6 ὑΥἹ] 0 5.7, 80 ἐΠ9 ρστοϑῖὶ ὩΘ ΤΩΟΟᾺ 
δαϑὺ τηαἶο8 8180 ἃ ἰγὶ ον τὶν (80 0] οί ς Δ Ὺ 
οὗ Αἰοπϑιαιθοὶ δηὰ Εϑαβίὶ οἵ Τα ογη8010385. [ἰ ἰδ ἃ 

(ϑδϑὲ οἵ ὁογουῦβ βουῃὰβ (Π}}}}) ἰοὸ ΚΘ ἃ πΆ- 

ἐἰοῦδὶ ἔθδίδὶ αἱδβροδιιΐοι ὉΥ͂ τηϑϑῃϑ οὗ δ ζοβίϊνυ αὶ) 
δἸονίης, ποὲ Βοσοτος πὶὶϊὰ Ἅἰγατροίϑ᾽ ἩΒΙΟΘᾺ 
ὍΟΤΟ οὶ οτἀοτοὰ {1} Ναπι. Χ., δηὰ νὰ ἐμ οὶγν 
οἶϑδν ρἱϑγοΐης απὸ τπόγὸ διϊοὰ [05 ἐμ9 τοδτοῖ οὗ 
89 δύων οἵ Θοὰ; Ὀυϊ πίιι (Π6 ἀ6οΡ ἀτοπίωῃρ οἴ 
ΒΟΓΏΒ, ἰΓο θοη 68, ὙΓΣοἢ 11 |κ9 Ὁ6118, ΓΑΙΒΟΣ δίξοςς 
ἀΘΘΡΙΥ ἰμδὴ δύουβο.᾿᾿ Ὡ8θγὸ ἰθ ποις βαϊὰ ἴῃ 
189 ἰοχί οὗἩἨ ΔΏΥ ἱποιγρυπεηί, 800 Ταχίυα] Νοίθ 1ὅ 
Οἢ Υοῦ. 24: Ὀυὶΐ 88 ὑπ9 ΒΒ} γὸνῦ ἰγσυροίβ ψΟΥΘ (0 
Ὀ6 ὈΪοΟ ἢ οὐ Αἷϊ (πῃ 6 ὩΘῪ τ]00Ώ8, 8ηα ο Δ]}ἸΪ ΟΙΘΤ 
ἴοβία] οσοϑβίοπθ (Νααι. χ. 10), (ΒΟΥ πιυδὲ δνθ 
Ὀθθὴ ὈΪ]οα 4180 οὐ (139 ὨΘῊῪ ΙΔΟΟΏ, ἩΔΔΙΘΥΟΣ 
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ΟἾΟ ᾿ἰπϑεγατηθηθ ΤΩΔΥ παγθ Ὀθ0η υδοὰ Ὀσδί 68. 
“1 (89 τπωοάδτῃ βοσυΐοα οὗ ἰμ9 ϑγηδροζοο, ᾿8. 
Ἰχχχὶ. ἐβ υβϑοὰ δὲ (89 [θδϑὶ οὔ Τγυασιροίδ.᾽᾿ ΟἸατῖς, 
ΤῊο ροποναὶ Υἱὸν οὗ ἰμ0 Βαϊ ἶδβί8 18 βαϊὰ ἰὸ 
μδυθ Ὀθθη ἰδαὺ ἰξ ψῶ8 ἃ δοϊῃμιοιηοτϑίϊου οὗ [9 
στοδίΐου τ “ὁ 8}1 (0:9 Βοῃ}8 οὗ Θοἀ ββουϊοὰ [Ὁ ΓΣ 
ἦ0γ, Φ4οὉ χχχυϊὶ. 7. ΟΥΒΘΟΡ δου οηλ οΥΙ0Ώ8, 
δαυ}}γ ἑδποϊΐυ!, ἤδτθ Ὀθοα Ῥτοροδοί, Ὀυ ἱΐ 5 
ἘΠΏΘΟΘΒΕΒΔΓΡΥ͂ ἰο Ἰοοῖς Ὀογοπὰ ἰδ6 ἴδοί ἐμαί 1ξ τγ8 
Νον ον β ἄαγ. Ταΐδ Ὀοϊηρ 8 ἔθδϑὶ σῇ 6 ἰΐ τ 88 
ποὺ τραυϊτθαὰ ὑπαὶ 4}} {86 Ῥϑορὶθ βου] ὰ Δρρθδν 
δὲ (9 βαποίυδυυ, 8.6 ““ ΒοΙ γ δοηγοοαί οι ̓ ᾿ 39 
ῬτΟΌΔΟΙΥ οὈδβογνοά, 119 ὑμβ9 Ὑγθο ΚἸΥ Βα αἰ, ἰῃ 
680Ἀ ον δηα υἱ]ακο ἰΒτουρδθουί (9 Ἰδηά. Νο- 
γον Β6 1998 8 δροοσὶαὶ Ὀυτο Οδονὶης (τ 6. 28) γγ88 
ἰο 060 οἥδεγοὰ δὶ (89 βιαποίυδυυ, δὰ {Π|18 18 Βρ6- 
οἰδοὰ ἱη Νυι. χχὶσ. 1--, 88 σοῃδβίϑιϊηρ οὗ 6 Ὀυ]- 
Ἰοοῖς, 8 Τ8π),, Δηἃ βούϑῃ ἰδπι085, τὰ ἰμοὶν ΟὉ]8- 
ἰἰοῦ8 δηὰ ἀτγ' ηἰς Οο ΓΙ ἢ 58. 

γετβ. 26-82. Α ποὺνν δοπιτηθπϊσαίΐοι ἰ8 τηδὰθ 
ἷὰ τοζαγὰ ἰο ὑμὸ ὍδῪ οὗἩ Αἰοποιμθηί, Ὠοί ὕον (89 
ΣΟΟΒΟη8 αίνου Ὀοΐοτο, Ὀυὺ ἰο τιᾶτὶς ἐμ ἱπιροτί- 
860 Οὕϊϊ9 ἄγ. Τἷ8 βυ Ὀ)θοὺ ἢ88 Ὀ6Θη 80 [ὉΠ] 
ἰγοαίοα ἰη οἷν. χτΐῖ. ἐπὶ 1119 ποοὰ ὈΘ βαϊὰ ΠοΓα. 
10 τγαβ οὐ (8 ἀΔῪ δῃὰ ποὶ οἡ (89 ὅσαι οὗ {9 
ἸΩοὨἱἢ ὑμαὺ (89 γον οὗ Φυ 1166 γγὰϑ ἰ0 ὍΘ Ρὑτο- 
οἰδϊπιθὰ (χχυ. 9). Ου ἐμὶ8 ἀδΔΥ αἷἶδὸο ἐμὸ Ρθ0- 
Ῥ]ὶ9 ἯοΓΘ ποῖ νοαυϊγοα ἰο βϑοιηϊο δὲ (9 ϑδῃο- 
ἐσαγΥ, δηὰ {ὸ ΒΟΙΥ οοπνοοδίζου τυϑὲ ΒαΥ6 
Ῥοθὰ ἱαρὺ δὲ μοὶνρ Ὠοπιθθ. 1δᾳ9: “Ὁ, ΤῊΘ 
δ οὗ Αἰοποιιοηί. [ὑ 18 8 ποίϊ ΘΔ Ὁ]6 ΘΠΟΙΏΔΙΥ͂ 
(μδὲ ἐὺ 4115 ἀροὰ 6 ἰθηί ἢ ἀαγ, Τοῃ ἴδ (δ9 
ΒΌΤΌΘΡ οὔ (π6 οἰοβοὰ ιἰβίουσυ, {89 σϑοϊκοηΐϊηβ ὑΡ 
οὔ(π9 ἀου]ο ἅνο, (89 τνϑ]]-αϑοὰ οὐ Ὀδαϊγ-υδοὰ 
ἤγοϑαοπι, ἰ89 παπποῦ οὗἩ υάιιοπί. Τὴθ ΠΔΥ οὗ 
Αἰοποπιρῃί ἔοτιηϑ ὑΠ60 ΟἸἰπιαχ 88 δ ἀδγ οὗ ρυτγὶ- 
οδίΐϊοη, οἷ. χυϊ.  ἤογο ἴἰ 18 8 ἱἰηϊγοαποίΐοῃ, 8 
ΠΘΙΘΊΕΥΥ οοπμάϊ (ἴοι ἴο ἰ.9 στοαὶ ἔοαϑὶ οὗ Τ8- 
ΘΓΏΔΟ]68 ((8 τοϊαίλου 185 Βῆονγηῃ ὈΥ̓͂ (80 3) Ὑ6ΓΥ. 

271." [ΒΥ (89 χοβίγίοἰϊνο 755, (ἢ9 ΟΌΒΕΓΥΔΠΟΘ 
οὗ ἐμ9 ἀλγ οὗ δἰοῃβοηθῃΐ 8 σοργοβοηίοα ἃ ρ»γίοτγὶ 
88 ἃ ΡΘου]αΓ ὁη06. Τὴ δ᾿ τοΐθγβ 1688 ἰὸ [819 
τοαῖ ἅδυν, ἰμβδὴ ἰο (89 Ἰοδάϊηρςς ἀϊγθοί 0.8 σθ- 
Βρϑοϊϊῃρ (μἰ8 ἔθαϑί.᾿᾿ Κοὶ]]. Ναπι. χχὶχ. 7 βυρ- 
ῬΊϊοβ 8ι}}} ἃ (μἰγὰ τηθϑηῖῃΣ, 88 ἃ δοοΐα] οὐ ρο] (6 8] 
ἴαϑὶ ἀαγ. [ὲ 8 πδιγθὰ (89 ἀδγ οὗ ὀχρίδιϊοη 
(Ὁ 537). Ὑῶ2ο 8118}} ΔΙΙοὶ γοῦσ δοῦ]α; [υ- 

{8 6. Ἰγαῃβίαίοϑ ΔΓ ὈΙ ΓΑΥΙΪΥ : ἦΥ 588]] 6 ΒΈ οἱ ΥγοῸΣ 
Ῥοάγ, το Ὁ γΟῸΡ Ὀοάγ, πιο ϊνγ γοῦν Ὀοάϊΐο8.᾽ 
ΟοΥίδί αν ἔγοαι 8:9 χρυ θββίου οὗἁἩ ἰδ οΥἱ ζί πα] 
ἰοχί, {πὸ ἔδϑὺ 8 τηθδηΐ ἰῃ 188. 1ν]ϊ}}. 8, δίς. Ἰὴ οΥ- 
ἂον ἐμπαὺ ὑῃ δ πορὶοσὶ τΐσῦ Ὅδ νἱβ Ὁ]Ϊ9 δηᾶἃ οουϊὰ 
6 Ῥυπίβμοά, δὰ (δαὶ (6 1ἰπλϊ18 τοϊχῃξ Ὀ0 ὅχοά, 
ὧι ἰβ βαϊὰ : ἔγοταε ονϑὰ ὑππῖο ουνθῃ. ἘῸΓ ἐμὶδ 
71688ὲ 8180, 88 νν6}} 88 (80 ζΟΓΙΏΘΥ ΟΠ, ΘΥΘΤΙΥ͂ Ὀυ5ὶ- 
Ὧ058 (ποῦ ΟὨΪΥ 4000) Μὰ8 ἔογι ἄθη." [Τα ἷβ 
οδηποῖ ὈΘ τηϑδπΐ Οὗ (ἢ 6 ὩΘῊῪ τηοοὴ οὗ ἰδ 9 Βογοηίἢ 
τοίη, οα ἩΓΡΊΘΙ ΟἿ]Υ δεγυΐΐα τοογῖ (τον, 20) τᾶϑ 
Του] 4 46}.---Ε, α.1. “Το ρτοδὺ χίρον 8 ἰο Ὁθ 
ποιἰϊοο τῖϊ πθῖο {πὸ ῬΘΏΔΙΥ οὗ ἀθαὶ νγα8 
ἰγοαϊοῃμοα ΓΟ ΘΥΟΥῪ (ΓΘ ΓΤ ΟΒΒῖ 0 δρδίηδὲ {80 
τοβὺ οὔ πὸ σα ῦθδι ἢ δῃὰ δρρίηδὶ {80 ἴδδβι."" 

γοτθ. 88-86. ΤῊΘ ογάἀϊηδησο ἴον ἰδ Γδαϑὺ οἵ 
ΤΑΌΘΥΓΠΆΟ]6Θ 18 αἴνοῃ ἱπ ἃ ΒΟρΆΡαῖΘ σοΙητηιηῖςδ- 
ἀΐοη δἷποθ (88 88 ποὺ ἴο Ὅ6 ΟὈδογυϑθα ὑη11} (ἢ 6 
Θηίγδη09 ἰηίο ὑδ6 Ἰδηά οὗ Οκμπαδῃ. 1 ϑῆρο: “6. 
Τ89 ἴοδδί οὗ ῬδΌθγ80198 (ΠἸΞΟΤΙ 2171). 189 ὕοδδβὶ 
8 τηδὰθ Ῥγοταϊποηὶ ὈΥ Ὀοΐπρ οοἰοὈταϊθὰ ἀροη ἐδ 9 
1διἢ διὰ ποὺ οὐ ἰμ9 148} ἀδγ.᾽ [9π8ὲ 88 {19 

ἔοδϑὶ οὗ υπ]οανοηϑὰ Ὀτοδὰ Ὀδρδα οα ἰδ9 1δἰἢ οὗ 
(80 ἔτγβι τπομί.---Εἰ α.}]. “Απά ΙΩΟΥΘΟΥ͂ΟΣ, ὈΥ̓͂ 
Ὀοΐηρς οομρίοἰθὰ ὈΥ δὴ οἰ ἀδν (ΠΣ })), (89 

οἹοϑθίηρ ζοβίδὶ δϑβθιη ὈΪΥ, 866 500. Υἱΐ, 87. [ἼΠ6Υ9 
8 ἮΘΓΘ 8180 δὴ ΔΏΔΊΟΔΥ ἰο {Π9 ἴοδβί οὗ υπ᾿οαυοπθὰ 
Ὀγοδὰ, (86 βϑύθῃ ἀδγβ οὗ πνοΐϊοὰ 6 Ρο ργϑοϑάοὰ 
ὈΥ δ 6 ἀδΥ οὗἩ 6 Ῥάβθβονοσ. ἴῃ βἰγίοἰπθβϑβ ἰῃ9 
οἰ τἢ ἀΑΥ τψ88 ποὶ 8 ρασί οὗ (86 ζδαϑδὶ ψβιοῦ, ἴῃ 
τοῦδ. δ4 διὰ 40, ἰ8 ἀοοϊαγοά ἰο 6 οὗ δου θῇ ἄδΥξ, 
δηοὰ ἰη Ὀοαυϊ. χνὶ. 18-18, δὴ ΕΣ. χὶν. 26, 6 γ9 
18 δΟ πιϑηἰίοη δἰ 8]1 οὕ ἰθ οἴχῃ ἀδλῪ ; δηὰ ἱἰΐ 8 
4180 ἀϊδβιϊηχυϊβθα ἤγοαι ὑπ 6 ἀκ γ8 οὔ (Π9 ἴδαϑβί ρσο- 
ῬΟΥ ὈΥ ἰδ6 τη08 8Π}8}}0Ὁ ὨΌΠΑΌΘΥ οὗὨ (1.6 Υἱοῖ! Πη8 
ἰο ὃο οἵδογοα ἴῃ βδογίβοο, Νυ). χχὶχ. 86.{. Μογο- 
ΟΥ̓́ΘΣ ΟἹ {18 ἀΔΥ δηιοπς ἰμ6 ΗΠΘΌτονΒ (Π 6 ὈοΟΙὨΒ 
ψ6Γ6 ἀἰδιηδηι]ο δηὰ {[Π|0 ΡΘΟΡΪΘ σοι γηθά ἰο ἐποῖν 
Βοιι869.---Ε, 6.1. “ἼὍΠΘ ὅγϑι. διὰ οἰ ἀδγβ 
8.6 ΒΟΙΪΥ Βα ΔΙἢ 5 τ οἢ οσχοϊαὰθ ΘΥΟΥΥ Κἰπὰ οἵ 
τοῦς. [7260 ἰοχί, ΠΟΎΘΥΘΓ, γθγβ. 8δ, 86, ΟὨΪΥ͂ 
ἔοτυἱά8 βδϑυνὶϊθ ὑτοσῖς.--- . α.]. “Βαὶ ὀνογγ- 
(ΐης 689 νυ οἢ αἰδιίη συ 8058 [6 θαβὶ8 οὗ ἰῃ9 
[μοτὰ, Ὀυγηὶ οἰονίη 8, ΟὈἸΔ ΊΟΏ.8, δέο., (Το ΓΒ. 87, 
88) ἀϊδιϊηρσυΐδι (8 7668. δου μά δη 1 γ." [7680 
οβδογί 8 ἃγθ βρϑοϊβοά ἱη Νυ . χχίὶχ. 12-88. ΤΏΟΥ 
δομδἰϑιοα οὗ ἃ μθ6-3οδὶ [ὉΓ 8 δὶπ οἴοσίπρ δπὰ 8 
Ὀυγηΐ οἴἴονγίης οὐ ὁδοὶ δν. ζ86 Ἰδιίον ἱῃοϊαἀ δὰ 
ἱνὺ ΣΘη8 δηὰ ἰουτίθοῃ ἰδ 8 οὐ Θδοῖὶ οὗ ἰῃ9 
ἄγ, νι ἃ συγ πυΣ ΟὗὨ Ὀυ]]ΟοΚ8. Β6- 
κἰππίης τὶ (Βἰτίθθη οἢ {μ9 δγϑὺ ἀν Υ, ὑπ 6 Υ̓ 66 
αἰπι! αἰϑ θα ὈΥ͂ 019 ὁπ ὁ8δοῖ βυσοοβδίνο ἀδν, υ}}] 
ΟΠ ἰῃ9 Βουθῃϊ "ΟὨΪΥ͂ ΒΟΥΘΏ γ6ΓῸ οἴἶοτοά. Τ9 
Ὀυγηὶ οὔδοτίης οὗ [6 οἰσ ἢ ἀΔΥ νγῶϑ ΟὨΪΥ 06 
Ὀυ]]οοῖὶκς, οὔθ γᾶπι, δὰ βού ἰδ 8. ἴπ δἷΪΐ 86- 
γοηίγ-000 Ὀυ]]ΟοἾς5 6 γ6 Μ ΠΟΙ σοηϑατηθἃ ὉΡΟΒ 
9 δἰίαν, ἰοζοίβοσ τὶ δίϊθθη ζσϑ8 δηὰ ὁῃ6 
δαπάγοά δῃηὰ ἂγνο ᾿δη}08.---Ε. 6.1. “1 ἰδ α͵8ὸ 
δραΐῃ ἃ ἀουῦϊο ἔδδδβὶ : ἴῃ ἐμ ὅτβι ΡἾ͵869 ἐπ ἔδαϑέ 
οὗ (89 χαγτηοτγο βαγυοϑί, (80 ἰμἱτὰ μανυθϑβί, νυ ἰδ ἢ 
ἰποϊυᾷθθ ὈΟ(Ὼ ἰῃ6 ἤΌΓΠΙΘΡ ΟΠ68, δηἃ ΘΒΡΘΟΙΔΙ ΪΥ͂ 
Βα] ον ἰο ὑμ6 ᾿οτὰ ἐμ πον] ῥγοάμποθ οὗἉ ἐδμ6 
Ἰαμὰ: ἰμθ ᾿ηϑρὶ τις ἔγαϊί8, ἴον (9 ομ ]] ἢ 
ἔγα 0}, ἴον (86 οἹὰ (τνῖπο), αηὰ ἔογ 6 ὈγΥἱϑβίβ 
οἱἸ). [789 ὕγαϊ!, ἐπ οἱϊ, ἀπὰ {89 πῖμϑ, νθγθ 
ΒΟΥΘΥ͂ΘΡ 411 ΔἸ |κὸ υϑεὰ ὈΥ 4}} οἰαββ808 πῃ {116 σοτῶ- 
ΤΩ Ϊ1γ.--Ε. 6.1. “Απα ἐπθη, ἰπὰ ὑπ9 Ββοοομπά 
Ῥἶδοο, ἰ γα8 ἱμ9 ζθαϑί οὗὨἩὨ {86 τηϑποῦίδὶ οὗ (ἢ 9 
ὈοοΟΙΒΒ ἱπ τ ἰὶο ἢ ϑταοὶ Βδά ἀπο πὰ (89 1140» 
Ὧθ088. Τ|ι βοϊοῦτη ἰπ (δ 6 τ ]] Δ ΘΓΏ 658 πλαδί ΠΑΥ͂Θ 
Ὀδ6ΘΏ 8 ΒΑΡ 90 ἀαγίης 86 στοαὶ ραγί οὗ (86 γὙγϑδῦ, 
δηἀ {Π6Υ αϑυλ}}γ ἀνγοὶῦ ἰπ ἰοηί8; Ὀαὺ ἐμὴ οδιίῃθ 
(89 ϑργίηρ δὰ ϑυτατοονῦ {ΐπιθ, τ βθ ἐμ γ οου]ὰ 
ὈαΪ]ὰ θοοΙ 8, δὰ βυοὶ ἃ ἴθ που]Ἱὰ Ὅ9 ρΡαγίδα- 
τὶν οβιϊνο, ἃ ρἱοίυγο οὗ ἃ ραγδάϊβϑαϊοδὶ 1ἰΐο οὗὨ 
Ὠδίαγο. Απὰ ἱἰτ 18 ρῥ]αΐη ἐμαὶ Βαγο (86 Βυ 7006 
τηϑὲ ὍΘ ΠΟΙ Β6Ρ (Π9 Ἰαϑιϊηρ βυβοτῖπρ8 οὗ (π9 ν1]- 
ἀογμ 885 ΠῸΡ {89 Βοιϊ]οτλθηὶ ἰῃ Οδθδδῆ. Ηθηοθ 
4180 ἐμ ἰθη(8 ταδί Ὀ6 χδάο ἔτοπι ΠΟΟΩ͂ΙΥ ἴσχθ98.᾽" 
[189 ἔοαϑβί οὗ ΤδΌογηδοὶοβ ἀἰὰ ποὶ 1.86} οοσὺν ἴῃ 
(ὴ9 βρτίης οὐ βυπηπιον, Ὀαὺ δῖ ἰῃ (0 14]],8 
τ ἢ ΟΣ ΤΏΟΤΘ 86} ἐμ δυϊατηηδὶ θαΐηοχ. ΝῸ 
οὐ άθῃοθ '8 δἀἀυοσοᾶ ἰο Βιον ἐμαὶ ἴ:6 18γ86}1{68 
ἴῃ ἐμ ΘΓ 685 δ δὴγ (ἴσο ᾿ἰγοά οὐ Υ ν 89 
δὰ ἰῃ ἰθηί8, δηὰ ἱπάοοά ἀυτγίης 8 ἰδγβο ματι 
οὗἉἰμοῖὶν δηάονγίηρθ ἴπ 9 οοπῃδίτυοιΐοα οὐ ὈοοΟΙΒΒ 
σου ματο ὈΘ6. ἐπι ροβϑὶ ὉΪ6 ἔσοπι τ16 ΒΟ ΡΟ Υ οὗ 
ἰγθοϑβ. πο τοΐθγθῃοο ἰο (86 Ὀοτὶἢ8 (δυεοοίλ 
ΒΟΘΙῺΒ ίΟ ὉΘ ΤΔΙΠΟΓ ἰοὸ 1116 ὅτ ΘΔ ΡΠΠΘΏϊ8 0 
(89 Εχοάυε (σορ. Εχ. χὶΐ. 87; χὶϊνὶ. 20), ψιθπα 
{86 Υ. τευβὲ πϑύϑ ὈΘΘῊ 88 γαῖ ΥΘΥΥ͂ ἐπι ρ ΟΡ ΟΥ̓ δὰ ρ- 
Ρ᾿ θὰ πῖιὰ ἰομπί8.---Ε, 6.}]. “80 (πθ᾽ 1688ὲ οὗ ἰ8- 
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ὈΘΤΏΔΟΪοΘ γ͵Ὃὲ8 ἰδ δἰρῃοβί ἴοδϑί ἰη ϑγϑοὶ (8 
Ὀτίσι! οοηίταβί ἴο {86 ἴθαϑί οὗ Ρατίπι ἰηἰτοάἀυσοὰ 
δίιογ 8, τυ 1 ἢ ψ͵88 ἀδΥϊκοποὰ ΌΥ ἐδηδίιοἰ 81), 
δηὰ ν88 8 ἴγ7)Ὅ0 οἴ (1ιο εἰχιιοδβί δηὰ τηοβὶ θεδυμκί τα] 
Ομ ϑιϊαῇ ρορυΐϊαν ἴθαϑι8. 
ΘΟΙΏΡ. ὑμ6 [μοχίοο008, α180 Καοὶ! (ρ. 168 [ἼτΔΏ8. Ρ. 
410} δηὰ Καοῦοὶ (Ρ. δ49). Τδὶ (μΐ8 ἴθδεδι 
οουϊὰ τοβάϊὶν Ὀτίης ἰὰ ῬΘου 8 Ρ ἰθιωρίαιίοηα ἰδ 
δον ὈΥ (868 ΒίοΥΥ οὗ (96 δβαυ]!ογο88, 550. Υἱϊ!.᾽" 
Τ15 ἰἴθγοησθ τηδὺ ἀοροηά Ὡροη ἐμ 9 ἀθοϊβίοη 

δαὶ [ἢ 8 ῬαΒβδζο γοίεγτϑ ἰο ἰ8 8 ζθῆυηθ ρϑτγί οὗ 
{πὸ ἀοπροὶ, δπὰ 18 ζουηὰ ἰῃ (8 ῥσοροῖ ρἷδοἊ [ἱ 
ὧδ 8180 ἔυγί ον ἰο Ὀ6 ποιϊοοα ἰμαὺ 9 ποιμθῃ οὗ 
1βγϑοὶ ποτ ποὶ γοχαϊτοά ἰο ἀν 6}} ἰὰ 6 Ὀοοίδ 5. 
“--Ε. α.]. “Βαϊ νγὙὸ ΤΩΔΥ͂ 860 480 ρατίΐ8}}γ ἔγοπι 
Ψηο. Υἱὶ., δον ἰὶ δὰ Ὀθοὴ ἰη ἰδ δου Γ89 οὗ ἐἰπη6 
οηἀονοά τι} {8.6 ΤΊ Οἢ Θϑὺ δ} 00] 18:ι, 88 ἃ ῬΓΘδοὶ- 
ον-ζοδϑί, 88 ἃ ἴουπίαϊη-ζοα8ὶ, 86 ἃ ζἴεδϑεέ οὗ 
Ἰἰχία, ὑπ ου]πιϊ αἰτίου οὗ ἐμλ6 Ο]ὰ Τοδίδιηθηὶ ἴο9- 
ἐἶνα] βοϑβϑοῃβ.᾽ [118 ποι σοβὈΪθ ἐμαὶ {8 [6δϑ8ὶ 
Ἧ88 ἰδ (ἰὴ 6 ΟἾΟΒΘ ὈΥ ϑοϊοπιοῦ ἤον τ6 ἀρδάΐοδ- 
(ἴοι οὔπο ἰθρ]6, 1 Κίημβ υἱὶϊ. 2.---Ε, 6.1]. 
«Ὅροι (89 οὈβογύδησο οὗ (δ}9 1ἴη9 οὗἉ ἔεαϑίβ ἴῃ 

(86 ΒΟ ὈὈΔ 681] γοδῦ δηα γοδνρ οὗ ΨΦυ 1166, 860 οἷ. 
Χχυ. Οη (διὸ Ἰαίον 56 ν 15} ἴθδβίβ, βο6 δι δέ. Ἡ707- 
ἑεγδωοὴ ἐὼν ἀα4Φ Ολτνιδιὶ, Ῥοὶὰξ ἀπᾶάονρ 186 δγνιϊοὶθ 
Γεδίε. ϑο οο ἰδ6 ἔεδβίβ οὗ (89 Ἰδίοσς Φογγβ ἱπ 
Ἡονγσοκ δ ἤεαΐ- Ἐπονοεϊορἄαίε.᾽" ἘΕοΥ δαάϊιϊοῃδὶ 
χηϑίϊον ΘΟὨΘΟΣ ἰδ ἰλ18 θ88ὲ, 800 ὉΠΘΡ ὙΘΓΒ6Β 
89.-42. 

[ἡ υϑτϑ. 87, 88, 15. 8 ΒΩ ΠΙΔΥΥ͂ Οἰδιϊ ποι γ αρϑοῖ- 
Ἴγϊης ὑπ {π680 δρροϊηίθά ἐἶπιο8, τυῦῖτὰ ἐπ οὶν οἵ- 
ζοτὶ δ, δῦὸ δαάϊιϊοηαὶ ἰοὸ ἐμ τϑο κὶν ΒΑΔ 5 
τηθῃἰϊοηθα ἴῃ τον. 8, δηὰ ὑμοὶρ οἴἶογίημρβΒ. Β6- 
βιἂθ ἴ9 ΒΑΘ ΙΒ 8 σου ργθθηδίγθ, ἰποϊυ αἰ; 
Ῥοΐὰ ἰδ9 ἀδὺ δηά {8 βδοσὶ 809 οογοὰ ὕροη ἰΐ, 1ὶ 
ΣΩΘΒΠ8 Ὀοδ ἀθ (Β6πὶ ἰὰ τορατὰ (ὁ ἐΐ9 ΟΡ 8Ρ- 
Ῥοϊηίοα ἀδγ5, δηὰ Ὀθ58149 ἱμοὶρ οδουγίϊηρβϑ 88 σε- 
Κδτὰβ (ἰμ6 οβονίηρδβ Ὀθ]ομρίης (0 {Π:)689. 

γοτα. 89-48 οουίδὶη δαάϊῖοπαὶ ἀϊγϑοιΐ δ ΓὉΓ 
ἘΠ: ἴοδϑὲ οὗ ΤαῦοΓη 8016. Νοίης δ88 ὈθΘὴ δεαϊά 
ἴῃ 860 ρῥτγουΐουβ Ὑ6γ868 οὗ ἰμ9 ἀπο] ηρ ἰὰ Ὀοοί5, 
88 (06 οΟὈ͵δοοί ἴΠ6ΓΘ τῶθ ΟὨΪΥ (0 ἰγοαὶ οὗἉ ἰΐ 85 δὴ 
ΔρΡροϊηίοα ἰἰπιθ τὶν 115 ἀαγβ οὗ ΒΟΥ Θομγοοδ- 
ἐἰοη. Ηδγο, ΒΟΤΎΘΥΟΡ, (8 ἰ8 ἱηἰτοαυοοά Ὦγ ἰΐ- 
8017, ΔΒ 8 ΠΟΟΟΒΒΔΤΥ αἰτοοίίου, γοὶ 80 886 ποί (0 
αἰδίατο (89 β᾽ηφίΘΏ 688 οὗ γον ἐῃ τ ἰοῖι (86 νν ἢ 010 
ογοὶο οἵἉ ζοδϑίϑ 88 Ὀθθη ργοβθηϊθα, Τθογθ '8 ὨῸ 
οοσδϑδβίοῃ, ἐβεγοοσθ, ἴ0 ΒΌΡΡΟΒΟ ἐμαὺ ὑΠὲ8 ἰβ ἃ αἷ8- 
εἰποὶ ἀοσυπμοΐ Βυ ΒΘ  ΘΠΑΠΥ͂ δά θᾶ. 48 ἐδ ΐ8 
Τοοθρὺ 88 σϑίθγθῃσθ βίρΪῪ (0 ἰμ.6 ἀνγο]]ηρς ἴῃ 

(88, {8079 18 Ὡ0 γοροϊϊΐου οὗ πὸ οοπιηδηὰ 
ἴον (89 ΒΟΙΥ σοῃγοοδίίΐομϑ, ΟΥ ἴον {86 Βδοτὶ 8668, 
δηὰ η0 τηϑῃίῖοη οὗ ἰμ9 οἰ ἄγ, οα ἩΓ816 ἢ. (ΠΘΥ 
Ῥοϊαγησὰ ἰο ἐμοῖν Ὠου808. [ἴὑ γγᾶβ ὑγθ- Θι ὨΘΠ(Υ 
8 )ογουβ ζοβίϊναὶ (νυν. 40), 88 οοπιρογίϑα υὲτ 1 8 
ΟΒΔΥΔΟΙΟΣ 88 ἃ βαγυοδί θϑϑί. Οπἡ (9 βιιθθαιϊοαὶ 
γϑλν δἱ {18 ἰλπιο (ἢ Δ Ὑδβ8 ἰο ὈΘ ΡυὈ]ΟΙΥ Γορα 
ἴῃ {Π0 οατίης οὗ 4}} ὑῃ 6 Ρ60}]6 οὗὨ 8}} ο148868, ἰῃ- 
οἹυάίηρς ἐμθ “ὁ δίγδῆογβ," θοαὶ, χχχὶ. 9.18 ; Ν 8. 
ΨὶΣ:. 18. 

1ηὴ Ἰαΐρ {ἰΐτ98 ἔτο δἰρηϊ δοδηῦ οὔδίοτηβ ἯΘΤΘ 
ϑἀ ἀρὰ ἰο ἐπ ἀ6:}Υ ΟὈΒουυδῃο68 οὗ {μ6 7οδϑὲ. Αἱ 
πο ὑΐτη9 οὗ (89 τπιογηΐηρ βαουὶϊθοθ οὐ θ80}} ἀΔΥ͂ ἃ 
Ῥτίοδὶ ἀστὸν πδίϑν ἔγοιῃ 80 ροοὶ οὗ ϑ΄᾽΄ἴοδιι ἴῃ 8 
οϊάδη ῥἱίοδον δηὰ Ὀτίηκίης ἐλ ἰὰ ἰο (89 δ]ίδὺ 
Ῥουγοὰ ἰΐξ οαὐ τί (μ9 ἸΙαιίοη οὗ πὶθθ. Τΐδβ 
ῬΓΟΡΔΌΪ βυρροδίοα ἰῃ9 τοράδ οὗ οὖῦν [ωοτὰ ἴῃ 
4ο. τἱΐ. 87, 88. Αἶδο ἰῃ (6 οὐθηΐηςζ ἰμ6 π|θ 
δηὰ ποσηθὴ δϑϑοι ]οὰ ἰοχοίδον ἴῃ (δ9 οουγί οὗ 

ὕροπ ἰδ βίη φ]θ ἔδθαϑι 

186 νοτηθῃ ἰο Τ6)οἾ06 ΟΥ̓́ΘΡ (8.9 ΘΟΓΘΙΠΟΩΥ͂ οὗ ἐδ 9 
πη ρ, {89 οοσαβίοῃ Ὀδίηρ τηδυκοά ὉΥ ρστοδὶ 
ΒΙΙαΥ ἐγ. Αὖὐ ἐμὲδ {ἰπι|9 ἔνγο (8}} βίδπὰβ ὑγοσο δοὲ 
ἊΡ ἱπ 86 οοατί, Θδοῖν Ὀοασίῃς ἴοον ἰδ ρ5 οὗ ἰδτῶο 
δῖσϑ, {89 τῖοἷκβ Ὀοίῃς τηδὰθ οὗ (ἢ οδδὶ οὗ 
ἸΑΘΏἰ8 οὗἉ [86 Ῥγίθϑιβ, δὰ (86 οἷ] Βαρρ!ϊοᾶ ὉΥ {9 
ΒΟοὴ8 οὗὨ ἰΠ8 Ῥγίθείβ. ΜδηΥ οὔ ἐῃ9 ῥθορὶθ δ[50 
οαγγίοὰ Ββοιιθοδυσ, δηὰ (δο ᾿ἰχὰξ ἰδ βοϊὰ ἰο δαγνθ 
Ὀθοῃ οδϑὶ ΟΥΘΡ ΠΟΘΕΡΪΥ 86 ΜὨ0]9 οἱϊγ. ΤΗΐθ ο6- 
ΤΘΙΠΟΠΥ͂ ΒΟΘΙΏ3 (0 ΠΩΥ͂Θ οδΔΙΪοὰ ἤν οἷν Γ,οτὰ᾽ 5 
Μοτὰβ ἴα η0. Υἱϊδ. 12, “1 δὶ (86 [ἰρὰὶ οὔ (Ἐ9 
νον]. υτνίηρς Ὀοὶδ ἐπδ89 δογοιποηΐοα (ἢ 9 
σδοῖγθ οὗ [μεν θ8 σμδηϊθαὰ δρργοργίαϊθ Ρ88] 0,8, 
δηὰ ἰμθ ρθορὶθ ρϑγίϊοϊ ραίθὰ ὈῪ σαγγγίηρς ἴα (μεἷν 
θη 8 ζγθθῃ ὈΓΒΏΟΘΒΟΒ δπὰ ἤγαϊί, ΤΏΟΤΟ ἰδ ἃ ου- 
του οοπίγηβϑί Ὀοίνγθθα (86 σγοῖθ οὗἉ δῃπυδὶ ἔοϑιὶ- 
Υ8]59 ἰη Π6 76 18} δηὰ ἴῃ (89 ΟΠ ἰ διϊδη ΟΠ ΓΟ - 
ἴῃ Ὀοΐδ οὗ βοτὰ (80 768ι1178418 οχιοπὰ ἰδοῦ ρῃ 
δὺοαυϊ δἷὶχ τηοηίδ5, Ὀυς ἰπ (ὴθ ἤοτπιοσ, ἰπ τὶ ἢ 
ΘΔτΒΙΥ Ὀ] δίῃ 8.Θ ΘΥΘΕΥΤΏΘΤΟ Ῥτοιαϊηρηί, ἱὲ 
Ὀορδη πὶ! 189 14} ΝΊδβδη, δηὰ ὀοχίοηἀϑὰ ἐβγουρῃ 
{μ6 ϑαπηπιθῦ; ἴῃ {Π9 Ἰδίίοτ, ἴὰ τ ΐοὰ ἐμ9 ἐμβοαρὰς 
'β τοῦθ ἀἰτγοοίθά (0 βρ᾽ γι] Ὁ] οϑϑίηβ, ἱξ Ὀερὶπϑ 
ὙΠ (89 ΘΑΣΙΥ πίηΐοΣ δὰ οχίθηἀβ σουθῃὰ ἴ0 ἰδ9 
ΒαΓΩΘΓΡ. 

ΘὉΟΟΤΕΣΙΧΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ, 

Ι. Το νοεῖν ΒΘΌΡΑΙΒ ἰδ {86 δορί απίηρς δᾶ 
ἐουηάἀαϊιίου οὗὨ Αἰΐ ὑμ9 768ιϊν8]5, ἴοῦ μβοσοΐη ἀοά ἐφ 
Ἀοϊςη ον] θα κοὰ 88 (ἢ9 Οτεδίος οὗ δ]} ἐβίοσε δὰ 
οὔ δῆ. ΒΚ ἐμαὶ (88 Ρϑορὶθ 679 οἰηθϑὰ ἰο αοὰ, 
δη 80 τηδὰθ ΣΟΥ͂ [ὉΓ οθρίης ἰδ οἰμον ζϑδϑιὶ- 
γ1}5 οἵὗ Ηἰ8 δρροϊπιθοΐ. Τμὶδ νδϑ ὅχοα ζον (ἢ 9 
οἷον σδυγοι ΡΟΣ (Π9 Βονθη ἢ ἄδΥ, ἴῃ τηοπιοτγίαὶ 
οὗ ἐποὶν ἀο᾽ γοσδηοθ ἔσο Ἐχυρὶ, 86 Θὰ οὔ ἐμοῖσ 
ὨδίϊοηΔ] οχίβδίθποο; 806 88 ΦὉΣ ἰδθ ΟὨΒτὶ ἰδ 
ΟΒατοὶ ἰἰ ἰδ χοὰ ὑροῦ ἰδ ἂτϑὲ ἀδγ ἴῃ πιοπιοτὶδὶ 
οὗ Οδυῖδι 8 Σοϑυγιοοιΐοη, οἡ ψϊοῖ Γοβὶβ ἐδ 6 ἩΠῸ0ΪΘ 
οχἰβίθηοθ δηὰ οοηδίϊαἰΐου οὗ (μὲ ΟΒυτοῖ. 

11. Βγ ιμο οοτίηρ οἵὗἩ ἰμ9 ἤγϑί-γαὶϊϊ8 ἐο αο 
(89 νι οἷο μαῦτοϑὶ Ῥγ88 βδῃοί 64, ΘΟ Ρ, Βοαι. χὶ. 
16. ὕπὲδὶ 815 δα Ὀδθη ἀοῃθ9, πο ΙΒγαθὶλίο ταῖς 
Ῥανγίακο οὐὔ (9 βαγυοϑί δί 411, Οοὐδβ αἰ β δγϑ 
ἔγϑοὶυ Ὀοϑίονοα ὕροῦ τθῃ; δαὶ {ΠΩΥ͂ ΠΙᾺῪ ποῖ 
Δ ΓΙ] Υ ΔΡΡτγορσγίδίο ἰπαπὶ ἰο ἐμοῖν ΟὟΠ 1969 ὑπ} 
(86 δδνοὸ δοκηον! οὐ κοά ἰδ 9 αἰτοῦ. 

111. [ὰ ὑλ9 ἴγϑο Βαγγοδί ἔδδι ϊν8}8 (ὃ 6 ἀοπιΐ- 
Ὠΐοι οὗ αοἀ οτοτ πδίυγο 18 ΘΙ ΡΒ δ 1 0Ά}}γ δϑϑοσί οᾶ. 
ι 18 δϑβογιϑά ἴῃ ορροβιϊζου δἰΐκο ἰο ἐμπδὶ Ρδη- 
ἐποῖβϑια το ὉΠ ἀΘΥΪΔΥ 80 τοὶ οὗὨ 86 δποϊθηΐξ 
ἈοδέΒθΏ τ  ΒΟ]ΟΘΥ, δηὰ πο ϊοῖ πτουϊὰ τογβῖρ 
(86 φαγί ἰιβο] 88 186 αἶνον οὐ ἰἰ8 ἔγυϊεβ, νὰ 1}6 
μοτθ 89 Βοιηαζο 8 γτοπα θγοὰ (ο {Π9 [ροτχὰ οΥ̓ ἰδ9 
ΘΟΥΪῈ 89 αἰδβιϊποὶ ἤγοια δὰ ἰηδηϊογ οἀχοὶϊι θὰ 
δΌονΘ ἐδ ϑατίϊι ; δηὰ ἰὺ 'β δδδογίϑα 'ῃ ὁορροβιιϊου 
ἰο θοίθηι, τ οι τγουϊὰ 80 Βθραῦϑίθ ἰμ6 Ὀοῖῖγ ἔγοια 
Ηΐδ8 τοῦΐτβ 85 ἰ0 πιβκο τ θπὶ ἴῃ 8 Β6ΏῺ89 ἱπᾶάορθῃ- 
ἀοηὺ οὗ Ηΐπ, ψαῖ]9 Ὠογὸ Ηρ ἰβ σϑοοζηΐϊσοα 88 
ἐδοῖν ἐητηοά αὶ Βυ]ῸΡ δηὰ ἐμ 9 ΑὐΠΟΡ οὗ ΕΥΘΥΥ͂ 
ΘΕΓΓΒΙΥ Ὁ] δϑίς. 

ΙΡ. Τιϑάνθη, νοῦ 8 ἴον ἐδ 9 τηοδὲ Ῥατὶ ἴου- 
Ὀϊάάθη πῃ οὐϊδιΐίοηβ, δηὰ δἱιοχοῖ μος Ῥγομὶοὶιοα 
ἔτοῃ σομπιΐηςς ΡΟῸ {86 8]18Ὁ, 18 ἢθ9Γ0 οΘοτηπιδηἀοά 
ἴον 80 νᾶνὸ οδοτίηρ οὗ ἰδ9 ἤγοι-ἔγυ "8 οὐὨ ἴ89 
ν θα μανυθδί, ΥΟΥῪ ὉἸΔΙΏΪΥ ΓὉΥ ὑπ ἘΧρτΘδ5 οὗ- 
)οοὐ οὗ ἰϑδομίπς ἰπδὲ {μΠ6 ογἀϊπανν ζοοὰ οὗ ἰδὁ 
ῬΘορὶο ἰδ ἰο Ὀ6 βθῃοι θα ὈΥ δὴ οθονγίεῃρ ἰο αοὰά, 
δὰ (δὰ8 ἰῃ 8}} ἐίηρ5 Η9 ἰβ ὅγϑί οὗ 8δ}} ἰο Ὀ9 σὸ- 
οοκπηϊτοά, 
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ΨΥ. ΤῊῈ6 Ῥοου αν οὗ ἃ ρθ800 οδογίηρς ἴσο 
(86 “0190 δοηργοχζδιΐο ΤΥ Κα ἴΠ9 Ῥοπηίθοοϑίδὶ 
ἔοαδί δ]οπθ. Αἱ ἐμ θορί παῖς οὗ (89 με ϑδί δ γ- 
γοδί, ὑπὸ ῥυϊθοὶραὶ δασγυοϑὶ οὗ Ὠυτηδῃ ἔοοά, ᾿ξ γ᾽ 88 
θοῦ ἰαΥΥ ΔρΡσορνυίδίο ὑμδὲ ἐξ βου]ὰ θ9 πιαυϊκϑὰ 
ὉΣ [80 Βδουὶ 866 οὗ σοπιμγαπίοη τὶ ἢ αοα. 

ΨΙ. Ιῃ δοπηθοίϊου Σὰ 89 ζοδδβί οὗ (89 Βδ’- 
γοδὺ ΘΟΙΏ6Β δρδῖὶῃ ἰηΐο ῬΤοΟΙηΪΏΘΏσΘ ὑπ 9 ΟΔΣΘ [ὉΓ 
89 ΡῬοοσΣ ἰπ ἰδ Ῥυοβι ἱϊίου οὗὨ κἰθδηΐηρ. Θοά 
Ἰοᾶυθ8 (09 ΡῬΟΟΥ ΔΙΎΔΥΒ ΜΓ τ8 (πδὺ ΤΠΔῚ ΤΩΘΥ͂ 
Ἰοδᾶση ἱβσουρκὰ ἐμθαι ἰο ἰπἰίδίο ΗΪΠ)Β6]7 ἴῃ αἰτίης 
ζτθοῖγ ἰο ἰλο8ο Ὅδο ποοὰ ουὖἱ οὗ [89 δου πμάδηοθ 
Βο μι88 κίνϑῃ ἰο 8. 

ἨΟΜΙΣΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

Ιδηζο: “7.16 ἔθδϑίβ οὗ (89 Ϊοσὰ δηά (86 ζεδϑίδὶ 
ογάϊηδῃοοθ (08. χχὶϊὶ.),. Τμοῖν ἀουῦ]ο Ὀδ88: 1) 
ἐμὸ ποσῖκ, 2) {19 Βαῦραίῃ, Τ8μ6 ΒδαΌδίἢ ἴθ ἐδ9 
δη4 οἵ [89 ἰγου Ὁ] οὗ ἸΔΌΟΣ, 88 ΒΒ ΔΥ͂ ἰδ (δ 9 Ὀ6- 
εἰπηΐηρς οὗ ἔεβίδὶ] σοσκ. Το ΟἹὰ Ἰοδίδιμθης 
7οαϑί8 ἴῃ ἰδ6 Ἰσῃί οὗ (89 Νὸν ἸΤοϑίδιηθηί, ΤῈθ 
δον ῬΆΒΒΟΥΘΥ 18. 8 ἀου] ἔοδϑί; 8 ἰγρθ οὗ 
Ομγϊβίιμδβ δῃἀ οἵ Εδβϑίου. 19 ον ῖδὰ δηὰ ἰδ9 
Ογϊθι δα Ῥοαηιθοοβίδὶ ἴοδαὶί. Τμὸ 2613} ἔθαδβὶι 
οὗ Αἰοποιηθηὺ δὰ ἐμ Ομ γι διΐδη Αϑοθηβί ου- ΑΥ̓͂ 
(οοπιρ. Ποῦ. ἰχ. 24). Τμὸ 96 θὲ ζοθδὶ οὗ Τὰ- 
Ῥοσηδοῖοβ δηα (6 ΟὨγιβιΐδα Βαγυοδίὶ ἔεδδὶ. 9 
ἀπ νοοζο]ὰ Φ 6018} μανυοϑὶ ἴθδβί, Εδβίον, Ῥοηίθοοϑι 
δα ΤΑΌΘΓΏΔΟ]68, 8 ἐπ γθ6 101] ἰγρθ οὗ ἰμ9 Ὀἱνηθ 
Ὀϊοπδίηρ ἴθ ἰμ9 Κίησάοιῃ οὗἨ πδίυγο, δηὰ ἰὼ ἐμ 
κίηράοτα οὗ ζστδοθ ({Π6 δτβι- γα 8, {8 9 ἀΔ}}]Ὺ Ὀνοδά, 
186 ἔοϑιναὶ νυἱη9). Τ89 ρτοαὺ ΠΥ οὗἩ Αἰοποιχοηί, 
8ἃ58 ἃ ἀΔΥ οἵ Γοροῃίδῃοο, δηὰ 85 ἃ ἀΔΥ οὗ ὑπο 6οε- 
ῬΡο9]. Οοτιρδγίβοι Ὀοίνγοθι ἐμ θΔΥ οὗ Αἰοποσιηθηὶ 
δηὰ 6οοα- αν, Ὀοίγοθη ΟΠ ΓΙ δίωδδ δηᾶ (ῃ9 
οαδέ οὗ ΤΑΌΘΣΠ80168θ. ΗΟῊ 81 ἔδαϑδίβ ὈὉΥ͂ ὑμοὶν 
Ἰυὐϑίοτἑοδὶ δἰ κιϊβοθηοθ ὅσο ᾿ἰαϊγοὰ τι οὴ0 8ὴ- 

οἶμον, δῃὰ ὉΥ ἐμοὶν βρί γα] β'σηϊδοθηοθ ἈΪΑΥ͂ 
ἰηΐο 050 δῃοίμβουρ. 7100 ἴδαϑί 18 ϑωϑὰθ μδὺ ἢ 
Ζτϑοῦ ὈοΌρΙ8.᾽" 

ΑΚ 9 βαῦδθαδι ἰ8 πδθ ἰμ9 ἰουπά ἰοῦ οὗ 4]} 
οβίλνα]β, 80 πχυδὺ {8160 Βαποίϊ βοαίΐοη οὗ (ἢ 9 τ ΘΟΙΥ͂ 
ἀΔΥ οὗἉ τοδί οὐδὲ ὈΘ ἰμ9 οοπαϊΐοη οὗ 8]} δοδϑρίδ- 
Ὁ]6 οοπδοογαίίοη οὗ ““δρροϊμιθα (ἶτλο8᾽ ἰο (86 
μοτά, ΤῈο ἀδγβ οὐ ΜΟΙ. πὸ ποῦ δὐ 8}} τοὶ μῦ 
Ὅο ἄοῃ Δ΄Θ ΟἿΪΥ ἐμ ψΘΘΚΙΥ ΞΔ ΌθΔΙ ΒΒ δηὰ 89 
ῬδΥ οὗ Αἰοποιαϑαὶ; δυΐ ἐμὸ δἀαϊοηδὶ ἄδΥ8 οἡ 
τ Βἰσ ἢ πὸ δεγυΐία τροτὰ ταῖσαῦ ὈΘ ἀοη 6 676 ΠΘΔΥΪΥ͂ 
Β4]Υ 88 ΤΏΘΩΥ Ιογ06. 1.680 ᾿αϑὺ ὑπ γ Ὁ Ὑ0 Ὑγ70ΓΣ9 
ἄδγβ οὗἉ γοϑὶ ἰο {89 δίδυο δῃὰ ἰδ ἱρὰ ἰδθοσοσ. 
Το ἰὰνν νου αν ἀδυβ θη (μ6 δαγά ΔΌΟΡ 
οὗ 118 τηυϑίὶ οϑαδο πίιϊποαΐ βυϑροπάϊηρ ἐἰ8 δοι ἐν] 
δἰἰοχοίδον, πὰ ρσῖτϑδ 108 τηοδὲ πυ πλοῦ Β ἀΔΥ8 οὗ 
τοδί ἰο ἰμοβδθ Ῥὼλοὸ ταυδύ 0 Θιρ]ογθὰ ἱἰπ |1ἴ6᾽8 
ἀγυάρονγ. 
ΤῊ σολοϊοΐηρς Ὀσδίοτο λ6 ᾿ογὰ προ 18 ΒΘΥΓΘ, 

γον. 40, διὰ ἰῃ ουΐ. χυὶ. 11 οοπιηδηδοά πι 
οβροοΐβὶ σϑίβυθῃοθ ἰὸ ἐμ ἔβαϑίβ οἵ ΤΟΥ δΔοῖοῦ 
δηά οὗἩ Ῥοηϊίοοοδί, 8. ΘἸΒΟΎ ΒΟΓΘ τη8496 ἰπίο ἃ ΙΏΟΓΘ 
ἔθῃογαὶ ἀαίγ, θοαὶ. χὶϊ, 12, 18; χχν]!. 7. ΓΓ7}0Υ 
88 ἃ οΘοιημλδηἀοά ἀυ7 ὑπᾶογ {86 ΟἹ Ὀίϑροπβα- 
ἰἴοη, δον δ ΣΔΟΓΘ ὉΠ6 6 ὑἰμ9 Ομ τ βίδη. 8466 
ῬΆΙ], ἰν. 4, δία. 
ΤῊ (το ρατοϑὶ ζοβίϊυαβ ΤΟ ΟΟΟΑΒΙΟῚΒ Οὗ 

ξαϊμοτγίηρ 4}} (9 τπι8}968 οὗ [8γ86] ἰοζοίμον, δηὰ 
Ῥτουμοίξης ἴῃ Β0Ώ80 οὗ ὑπο ὶν δορη0η) ὈΓΟΙΒΟΓ- 
δβοοά, 7.9 οβοοὶ ἴῃ (18 τοραγὰ οὗ υπὶϊθἃ νγὸ- 
Βμΐρ ἰθ ὙΘΡΥ ῥ]δίη. Βιυΐῦ οβρϑοΐδ!υ δὲ ὑμὸ ἔϑαϑί 
οὗὐ ΤΑΌΘΓμδοΙοθ, 81} ποτ τοαυϊτοὰ ἰὼ ἀν} ἴῃ 
ΒοοίΒ5, δὰ ἴον (86 {6 ἀἰδιϊποίΐομδ οὗ γϑϊ δᾶ 
Βοοὶδὶ ροβὶἐΐοῃ τ γῸ Ἰονο θα, Τα, 88 ουοῦν- 
ΠΘΡῸ ὑπάον ἐ896 ΟἹ Ὀ᾿ϑρθηβαίϊου, υἱοὶ ρ]68 οὗ 
ἐμ 9 αοβροὶ νϑῦθ ἰδυσῆν ὈΥ ΒΥΠ100]164] δοίϑ, δηὰ 
(86 ὈὉτοιογμοοά οὗ 811 {9 Ῥβορὶθ οὗ αοἀ Ργχο- 
δοηιοὰ ἰῃ βϑῃβὶ Ὁ]9 ἰγρ9 δῃηὰ δοῖί. 

ΞΕΟΟΝῸ ΞΕΟΤΙΟΝ. 

Οἵ 1:86 ΕἴΟΙΥ Τιατρα, δηᾶἃ τ89 μουν Ἐχοαᾶ. 

ΟμΑρΡρΤῈΒ ΧΧΙ͂Ρ. 1--9. 

1,2 ΑΝ ἔδ0 10Ε} Βρϑῖθ υπίο Μοβϑβ, βαυίηρ, Οοιητηδπηᾶ ἰδ οὨ] άσοη οὗἉ [6γ80], (μα 
{Π6Υ Ὀτίηρ' υπΐο {860 Ῥᾷγθ Ο1] οΟἰἶνθ Ὀθδίθῃ ἴον [80 Πρ}, ἴο σαυβο {Π6 Ἰδτὰρ8 ἴο θυσπ 

ὃ οοῃθπηυδ!ὶγ. Ὑμοὰὺ [Π6 ν81] οὐἩ [86 ὑδβιϊ σι οηΥ, ἴῃ {88 ὑΔΌΘΓΏ8616 οὗ [86 [οηυΐξ (86 
οΟΙρτορδίϊοη, 888}} Αδγοηἦ ΟΥῸΘΡ 10 ἴγομα (ῃ6 δνθῃΐηρ απο [86 τηοσῃΐηρ Ὀρίοσα {Π6 

4 Τ,.ΟΒΡ οομίϊηυ81}ν : ἐξ δλιαϊ δ6 ἃ. Βιδίαϊθ ὉΥ ΘΥΟΥ ἴῃ 
ἼΡΟῚ [26 ῬυΓΘ σα 6ϑ.1οὶς θοίοσο 186 οΥοΣ 106 81 

Ηδ6 8584]} ΟἿΣ Ψ,ΘΩΘΓΒΘΙΙΟΙΒ. 
ΒῸ οΟὨἐη0.81]γΥ. 

δ Αμπα ίδου ΒΔ} ίδίκο ἔμῃο οι, δμὰ δ κ6 ἔγχει γο οαῖζοθ {πογθοῦ: ἵνοὸ ἰθηίῃ ἀ68]8 
Θ 588}}8}} Ὀ6 ἰῇ οῃθ οδκα.ι Απά δβοὺ 888] βού ὑβϑια 'π ἔγγο ΣΟῪ 8 ΓΡΠΕΘΡ], ΒἷχΣ ΟἹ 8 ΤΟΥ͂ 
7 [1167], ὕροῖ [86 ρυχθ ἰ80]6 Ὀδίοσθ [89 ᾿κΡρ. Απᾶ ποὺ 888 ὃ Ῥυΐ Ῥυγθ ἔγδηκιη- 

ὉΡΟη Θαοῖ, ΣΟῪ [Ρ]]0], (δύ 1Ὁ τᾶ Ὀ6 Ομ" {16 Ὀτοδα ῸΓ ἃ τιϑιλοσίδὶ, ουθπν 88 

ΤΈΧΤΤΙΑΙ, ΑΝῸ ΘΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,, λ 

1 Ψοτ. 8. ΤΌοΘ Άδι. δηὰ ΧΧ. Βοτὰ ἰπδοχί ἀπά ᾿ἰβ δο ἴγτοπη Εχ. χχυΐὶ. 21. 
8 Ὑογβ. 6, 1. Το ΗΘ}. ΓΟ», τοίοστπρ θυ γ τοὶ οκ σα} τ0 δ ΟΤΑΘΓΙΥ ἀγγϑοβοτηθαξ, τλθδῃδ Οἱ Θ᾽ ἃ Τοῖυ ΟΥ α ρίϊε, δοᾶ 

(6 υδοὰ ἴῃ Ὀοξδ δοῆδοθ. ΤῊΘ δι29 οὗ ἴΠ6 Ἰοαᾶυϑα, μουσουθῦ, σοηϊδί ἰηρ οδο ἢ ΔΌΟΩΙ δἷχ ροιιπβ δῃἃ 8 αφυδγίον οὗ δβοῦγ, δϑ οοἴα» 
Ῥατοὰ υἱτ [110 δἰσϑ οἵ πο ἴ40]6, ἔσο σΌ 8 Ἰοὰ ας ὉΥ ΟὨΘ Ὁι οὐ, πιαῖκοθ ἰξ τῶογο ργορδθϊο ἐμαὶ ρίζα τὰ ἰηϊοηάθὰ ᾿θγο. 4“066- 
»ῬΏυο (4π|. 111. 6, 6; 10, 7) ΘΣΧΡΓΣΘΘΒΙΥ δαγβ, ἐδαὶ ἐπα 88 ἐδ 9 Δεγδηκϑηοχξ, 



180 ΓΕΥΙΤΙΟΟΒ. 

8 οβεγίηρ πλ846 Ὀγ. ὅγα υηΐο {86 0ῈΕΡ. ΕΥΨΘΓΥ Βα ὈΌΔ ἢ ἢ 888] βού 10 ἴη ὀγάδὺ θοίοσο {86 
ΤῸ ΕΡ οομίϊηυδίϊγ, δεὶπσ ἰαΐεη, ἴγτοτα [86 ΟΠ] άτϑη οὗὨ [βγ6ὶ ὈΥ̓͂ Δῃ ον θυ] δδίηρ οονθηδηΐ. 

9 Αμὰ 10 81}84}} θὸ ΑΔγοῃ᾿Β δῃα ἢΪ8 8βοηβ᾽ ; 86 [ΠΟΥ 8}8}} οδὺ (6 ἴῃ 186 ΒΟΙΪΥ͂ Ρ]808: 
ἴογ [Ὁ ὦ τηοβῦ ΒΟΪΥ ὑπο Βῖηι οὗ ἴλ6 οἴδείηρθ οὗ [6 0} πλδᾶθ ὮὈγ ἔσο Ὁγ ἃ ρεῖρο- 
[8] βἰδίιίθ. 

8 ον, 1. ΤῊ ΧΧ, δά απὰ κμαϊέ, το ἰδ ῥτο ΦὈ ἴο ὈῸ μηδογαίοοα ἰἢ δοοοσάδιιοο τὶ ἰΐ, 13. οὐὁ [8ὸ δὲ] Δ δδτθ 
ὈΦΘὴ Ὀδϑὰ ἰπῃ τα ἰκίης ὃν ὑπ6 Ἰοδτεα. 
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᾿ὨΟΘΏΘ6 Ἠ88 μἰδοθά φροη ἴῃο Ρ168, δοοογάϊης ἰο οδορθ δ (δὲ 
ἃ πιοπηοσιδὶ. 1116 ἰδί[οΓ δοΏδο, ΠΟΎΘΥΟΣ, ἰ6 ϑυδΠοί ΘΓ ἐχρ 

.) ἴπ φξοϊάδη συρα, δῃά ἰξ 'τδϑδ αἱϑο Ὀυτηοϑὰ 9Ὁ0Υ (πο Ὀγοδὰ δῷ 
Ὀγ [Π9 πόογι ἔθ ν' δὶ κεδβϑορπβοι δ. 

δ γοι. 9. Τμὸ μγεομβουμ, νδηϊίης ἰὰ ἴδ0 ΗυΡ.; ἰδ δυρμν θὰ 1 [9 ὅδπι. δηὰ ἰῃ 8 ΜΒ, 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΙΟΑΙ,. 

ΤῺΘ ΘομμϑηἋ8 ἴῸὉΥ ἰῃ6 ΒΟΙΥ ᾿ἰχδβ δὰ ἐδ 
ΔΘ Ὀγοδαὰ ΒογῸ ζ0]10Ὁ7 ἢ ἃ βρϑοΐδὶ δοπιπηιηΐοδ- 
ἐἴϊοῃ, ἰο δοπῃρ]οίο {π6 ὈΓΟΥΐϑίοΩΒ ΤΥ ἰῃ 8 ἰγρΐ68] 
Βο] 688 οὗ (6 ΗΘΌΤΟΥ ου]ίυ8. ΤῈ9 ἤογοΣ 88 
δίγοδὰν Ὀθ6η κρίνο, 8]πιοϑί γϑγθδίΐπ ἰη ΕΣ. χαυϊΐ, 
20, 21, ῥτοβρϑοι γον ἰῃ σοπποοιΐοι τ ὶϊἢ (86 ῥτο- 
Υἱδβί 8 705 (80 ὙΠ|010 δου νίοοθ οὗ (ἢ βδῃοίυδυυ. 
Νον (μ6 δΘοιηηϑηά 18 δοί8}}Υ χίνϑῃ, δηὰ ἰῃ Ναυη. 
Υἱἱ!ἱ. ὃ 118 ζυ] ποὺ ἰ8 τοοοτάοὦ, 86 ῬὮγδβο- 
οἷον οἵ τοῦ. 2, Οσοιβιαηᾶἃ ἴ[μ6 ΟὨἑἸάτϑη οὗ 
Ιοταϑὶ ταὶ ΠΟΥ Ὀτίηβ, νῖϊὰ (μα ἴῃ γον. 8, 
ἴδ θὰ ἔσο ἴπΠ οδὶἸᾶσϑιῃ οὗ Τδγαθ]ὶ, δβιιονν8 
[δαὶ ὈΟΓᾺ ἐἰι9 Οἱ] δηὰ ι16 ουξ ἴον 86 διε Ὀγοδὰ 
Ὅ6Γ6 οὗ (ὴ9 πϑδίαγο οὗ ΟὈ]δίϊ 8, αὶ 8 ἰο 1}}9 [οτὰ 
ἔγοτῃ }}09 ῬΘΟρ]Θ δομ Ϊ8}}7. οτβ. 2)-4 σοϊδίθίο 
186 οἷ δὰ (9 Δ ρ8; Υογ8. ὅ-9 ἰὸ ἰμ0 βμον- 
Ὁγοδα, 

γον. 2. Ῥυτϊθ οἱἹ οἷνο ὈΘαῖθη--- 16 ἰπ 
Ῥοΐης γοοὰ Ὀοίοτο ὑπ 6 ὈΘΥΣῚ6Β γ6ΓΥΘ ΟΥΓΏΒ 6 ἔΤΌΤΩ 
8}} ἸοδΥθβ, ὑἱν 8, ἀιδί, εἰς.; δηὰ ὈΘΒΙΘῺ ἰῃ ὁ0ἢ- 
ἐγαάϊδιϊποιΐοι 10 ῥτοββϑὰ ἴῃ (86 οἱ -Ῥγεββοϑ.0 ΒΥ 
(8 Ὀοαιΐηρ {86 οΟ1] οὗ 6 Ὀοϑὶ αὐδ}}γ δοποά ουἱ 
ὨΘΑΥΪ ΟΟ]οτΐοδ8. ΟΟΠΕ ΔΙ, τον. 8, τοῖο τ 
ἰο {μ6 Ρογροία!ν οὔ ἰμ6 ογαάϊηδηο9, ποὲ ἰο ἐπ6 υὴ- 
ἱπιογγυριθα Ὀυτηίηρ οὗ [ἢ 9 Δ} ; ον δοοογάϊηζ 
ο 86 Ῥγουϊουϑ ρασὶ οὗ ἴῃ Υὑ6γ860, Αδγοῦ νὲ8 (0 
οτᾶοσ ἰϊ ἔσοσῃε [069 ϑυϑηΐηκ ππῖο ἴΠ6 ΣΠΟΣ- 
ἔπ, δὰ δοοοσάϊηρ ἰο Εχσ. χχσ. 7, 8, 9 νψγδ8 ἴο 
ἄγοϑϑ 9 Ἰδρ8 ἴῃ (86 τοοτηϊπρ δηἀ4 ἰο Ἰἰαιὺ ἐπ 6. 
δὶ ουθῦ, 7μὸ ρᾷσχθ οδῃδ]ϑδίοὶς οἵ τον. 4, ἰΚο 
110 ῬᾳσχΘ ἴ80]6 οἵ γνοτ. ὅ, γοίοτβ ἰο {86 Ῥᾶυγο χοϊὰ 
ψΠΠ} τ ῖοἢ (ΠΟΥ͂ ΟΣ τηΔ0, δη ἃ ΜἙΒΐοΝ τῶ8 οὗ 
Θοῦσϑο Κορὶ ἔγϑο ἔγοιῃ 8]} βίδί ἢ. 

γεῖβ. ὅ-9. ΕἾΘ ΒοῦΣ αἰ γ8 τη 68η8 οὗ νῆἢοαΐ. 
ΤῸ δ Ἰεί ΠΟΘΙΏ8Ο, 88 ἃ ρκἰθ ἔγοῦλ ἰ.)6 ΡΘΟΡΪΘ, 
Σηυδί ΠΘΟΟΒΒΑΥ Υ δ6 [9 ὨδίᾳΓγΆ] συ), δὰ 18 ἰοὸ 
Ὅο ἀϊκιληχυϊθοὰ ἔγοση ἰμ9 δοιηρουπάὰ ἱποθ89 
ΨΪο 48 Ὀσγηΐ ἀΔ}Υ ὉΡΟΩ (ἢ 6 Δ᾽ ΔΓ οὗ ἰποθῆβο. 
1μδηρθ (560 Ὀ6]0ν7) 18 ἱποϊϊποὰ ἰο δάπϊὶ {μ6 ορὶ- 
πΐοῃ οἵ Κποῦ6] ἱμαὶ ἰδ 6 ἴοανθθ οὗἩ βδοντοαὰ 
ἪΟΓΘ ἰοδυοηθα; Φοβορθυθ, Βόνγονον (44η|. 111. 6, 
6; 10, ν αἰβυϊ ΘΟ δδβοσίβ (09 ΘΟ ΓΆΥΥ δηὰ 
ὨΘΑΡΙΥ Δ}} 2618} δηά οὐδοῦ δυϊῃουὶ θ8 ΔΤΘΘ 
ψεὶτ ἢ ἢ. “Κἴηοθ ἐπ Ὀγεδὰ τῶϑ Ὀγοῦρδί ἰπίο 
ἐπ0 ΠΟΙΥῪ ρΡΐδοθ (τὶ τγῶβ οὐ (89 6886 νει (ἢ 
Ῥοπίοοοβίδὶ ὈΓΘΔ4) ἰΐ δ] πιοϑὲ συ ὶ Ὠ]Ὺ οδιηθ 1η- 
ἀον 86 σοηογαὶ αν οὗ {ἰμ6 τηϑδὶ οἴἶεγίηρβ, τ 1 ἢ 
ὁσοϊυάοὰ (Π9 υ80 οὗἁ ᾿οάγνοη (ἰϊ. 11).᾽ ΟἸδνκ. Ιὺ 
ΤΩΔΥ ὃο Δἀἀοά (πὶ 6 Βῃ ανν Ὀγοδὰ ψβ οπδηροά 
ΟἾΪΥ ὁπ06 ἃ ροῖ, δηὰ Ἰοαγοηθὰ Ὀγοδα, ὀσροβοά 
ἴο {1|0 αἷν, οοι]ὰ ΜΑΓαΪῪ πανα ὈΘΘῺ ἱκορί ἰπ σοηάϊ- 
(οι ἴον ϑαϊΐπς 80 ἰοῦ. 86 Ἰοᾶνγϑβ οΥΘ ἰννοἶνθ 
ἔῃ δοοογάδῃοθ τνῖ{ἶ 186 πα. Ὁ ΟΥ̓ (86 ἐγ 008 οὗ 
ἴδγϑοὶ, ἸΤΏΟΥ τότ τοδὶ ΒΟΙΪΥ, 8ο ἰμδὶ ψ θὰ 

Τοιιουθὰ ἔγοπι {89 (Δ0]6 ἰδ ογ ταδί Ὀ6 οαΐθῃ ΟὨΪΥ 
ὉΥ [9 ῥτγὶθϑίϑ ἰπ ἃ ΒΟΙΥ ρίδοθι Τὸ δοιΐου οὗ 
ΑὈϊηλο] 608 ἰΒογοίοτο ἰῃ σι νίηρ ἱμοπὶ ἰο Ὀδυϊὰ (] 
38πι. χχὶ. 4-6) νγδδ δ οἷϑανρ υἱοϊδίΐοη οὔ (86 ἴδῖν, 
δηὰ ἰδ ̓ υβιϊῆε Ὁγ οὗν 1οτὰ (Μαίί. χὶϊ. 4) οὐ (μ 9 
Ῥγίποίρ!ο ιμαῦ 6 γ0 ΔΓΘ 084565 Οὗ ὈΓΖΘΏΟΥ πΒΙΘΒ 
ΟΥ̓́ΟΓΓΙ4ὁ 89 ἰΘοἶ68) ῥτον βίο οὗ ἴμ6 διαί υἱϑ. 

Γδορο: “76 ΠΟΙ͂ οδπα] οδιϊοὶς, ἢ 186 μι 6 ν,- 
Ὀγοδὰ, ἤθσὸ σᾶ κοϑ ἰμ6 ἱΔ ὈΘΓΏδοΙΪο {16 ἱΠηΘ6Γ 66ἢ- 
ἴγο οὗ 8}} οοῃβϑογδιΐοῃϑ, ἐμ ΒΟΙΥ͂ ρΪδοο κατ᾽ ἐξοχῆν, 
τ ΒΙΟἾ ἸΏΟΥΘΒ (ΟΡ δηὰ βργοδὰβ [δ ἰηῖο ἐμ 6 ΠΟΙ͂Υ͂ 
Ἰδῃμὰ ; δηὰ ἰδὸ ἱπηϑγιηοδί ργὶ οὶ ρὶ9 οὗ (818 ϑϑῆΐ γϑ 
ἷδ ἴ6 πϑῆθ οὗ ΨΦεβονυδὰ πῖομθ δοπιοδ (0 ὯΘ 
ΒΡΟΚΘα ἔδυ μοτ οἱ. 

“0ἢ (9 ΟΙΥ σαηἀ]οϑιΐϊοῖ 866 {86 Ῥασί σα }8} 
ἀϊγοοίϊοηβ, Εχ. σαν. 80; χχχυϊἹ. 17, δῃὰ Ναυπι. 
Υἱἱἱ. 2; οὐδ. Ζθολ. ἱν. 2. Βαυὶ ἰΐ 18 πιδπἰϊοηοα 
ὮΘ6ΓΟ (Π6 Βοοοῃὰ (ἰπη6, ποὶ Ὀδοϑῦ8θ δοοογάϊης ἰὸ 
Π6 ἄγϑὺὶ δΘομμπ!ϑῃα ΟὨΪΥ͂ ΑΔΤῸὰ ΜΠλῪ5 διίοα ἴον {88 
ἔαποίΐου ; Ὀυὺ Ὀοσδυδα ἰῦ ὮΘΥΘ ἴΌυΣΙ5 ἴδ 6 50] οΥ̓͂ 
(6 συϊ8, 8Δ8 ἔασι ΒΓ. οὐ, ἰῃ Νιαι., ἴθ ὈΘΟΟΙΙ6Θ 
{86 ΥΕΤΡῪ οἰϊπιασ οὗ (80 ἱπεοογαιὶς μοὶ (ἰδ 4) Ἰἰἴο, 
{86 Ἰέχμὺ οὔ (89 παϊΐοη. Εγθῃ 1688 μογ9 {δὴ Ὁ6- 
[οὔθ σδϑῃ ὁ0η6 Βρθαὶ οὗ ἰδ ᾿ἰδρ οὗἩ ρσοοὰ τοῦΐβ. 
ΤΈΘΓΘ ἰ8 ἃ δίγϑηρθ ῬγορϑῃβὶιΥ ἰὸ ρἶδοο δυπιδῇ 
αἰγὶ δα 98 ἰὰ Ρ]Δ09 οὗ Ὀϊνίηθ ἰὴ [89 ΥΕΟΡΥ ΒΟουΒΘ 
οὗ αοα, ἀγϑὴ 88 ἴδ δα (0 6 Οἰιοσυδίαι ἰὰ {86 
ΒΟΙΥ οὗἉ μο]} 65. Τὴθ οδη]οβίϊοκ ἴ8 (86 βϑύϑιι- 
Το]ὰ ὅσυτο οὗ (86 τογνοϊδίϊου οὗ ΦΘοΥδ, (6 ἴγ)096 
οὔ (πὸ βϑοτϑα ϑ' ̓ν, ον. ἱ. Βυὶί ἰΐ τυδί Ὀ6 πο- 
ἐἰϊοοὰ ἐπαὺ {86 οοηρτορχοίίοη δδὰ ἰο ἔπτηΐδ (ἢ 9 
δυοίηιίηρ οἱ] ̓̓  [4100], ἡ 4.,) {π6 οἷ] ἴον (818 8ὲ- 
ογοὰ 80, οὶ {Π6 οἷ] Ὁ δοοϊεϊίης (86 ῥγίϑϑδίβ, 
--Ε. 6.], “ἴὸγ (86 σοηρτγοροίίζοη γ7)͵ὴπϑ (ὁ ὃθ (86 
Βυδδίγαίατα οὗ δ4]1 1] υπϊ δι οΏ 8, ποῦ ἰὴ 9 ῥγὶοβί- 
μοοᾶ αἷομθ. [Ι͂ῃ 0 ΠὩΔΏΠΟΥ 18 ὑπ6 σοπηῃθο 
δἰσηϊδοδην (μαὺ ἐμ9 ἰδπὶ|ρ8 ἯΘΣΘ ἰ0 ὈΘ 11 ΦΌΤΟΥΘΡ 
δη( ΟΥ̓ΘΥ. 

“ Τὴ9 Βῃον Ὀγοδα ἰβ οδ᾽]θ ἃ “ Ὀτοδὰ οὗ (8 ργ- 
86Π06,᾽ “ΟΥ̓ΤΩΥ Ργοβθθσθ᾽ (ἔχ. σχυ. 80) ἰὰ (μδὲ 
ΠΟΥ͂ ΙΔΥῪ Ὀοΐοτο (6 Ῥγϑβθῆσθθ οὗ Φεϑβουδὴ, ἯδΟ, 
πη 8 Βυτα ο] 1061} Β6η86, ΒογΘ Ὠ0]48 ἃ πιοαὶ νὶϊἢ 
Ηΐδ Ῥυΐοϑίβϑ (866 ΒΟΥ. Εἰ, 20) 88 ὑμ8γ ἴῃ ἐμθ ὅσϑὶ 
ΡῬἶδοθ σϑργοδοηὺ ἐμ ἔνγοῖνο ἰὑσῖθθβ οὗ (6 ΠΟΙΥ 
Ῥϑορῖὶθ. Οἱ (ἰ8 δοοουπί, (θη, 86 Ἰοδῦοβ ΤΟΤΘ 
ἱνοῖνο, δηὰ βίηθο (ὮΘΥ τΟΓΟ δυγδηροὰ ἴῃ ἔνγο ΟΓ- 
ἀογοά τοῦ οὗ εἰχ ορροβίϊθ δὶχ Ἰοατϑθ (αἰ οστίη ς 
ἔτγοαι ἰὸ ὕνοῖνθ ργθοϊίουϑ βίοῃθβ οὗ [89 Ὀγϑδϑὶ- 
Ῥἰαΐθ) (ΠΟΥ͂ ογΘ οδ]]9α αἷδο {μ9 Ἰοᾶυεβ οὗ (86 
τδηρίηρς ἰορχοίῃ ον, {Π6 ἰ6ὉΪ]6 οὔ (6 δβιυσοοββίου δῃὰ 
Β᾽ πὶ αΥῖγ. ΚοΙϊ, Ρ. 168." [Ττγαπ8. Ρ. 452, Καοὶὶ 

4 Χ(6]]: “ ΤΙ|3ηδ βογνίοο οοηδίβι ἴῃ το ἵκςοῖϊ, ἴπδὲ ἰὴ ἢ οἱ] 
οὔ πὸ Ἰαπιρ5 οὗ ")ν6 βούϑπ ὕὈΣΒΠΟΒοα οδηκϊοδιίεϊκ, το Ὀυτιεάᾶ 
Ῥεοΐογο Φοιόναιν, [πΠ6 ἡκέοη οὗ ἵκτμοὶ τηδλιυεδιαὰ ἰἐδο 7 88 
οοὐ μορίοις τ δίο ονυδβοά [6 ᾿ἰκἢε ἴο δῃΐηο ἰῃ ἴθ ἀατκ τοδθ 
οὔ {ὲ8 ννου] ; βιὰ ας ἰῃ {Ἰ16 δΒῃοτ Ὀχοδὰ ἢ οὔοτοα 180 γεν 
οὗ {ἴ8 Ἰαῦυν ἰπ τπὸ ὅε]4 οὔ [9 Κῃράοπι οἵ οά, 86 ἃ ορίσιξαδὶ 
βοςτίβοο ἴο Φομονδῖ.᾽" [Ττϑηδ. ρ. 451. 
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ἐπΐη κα ἐμὲ ἰῃ9 Ἰοαγο8 γ7ἷοΎτθ ὈΪδοθὰ ἴῃ σόν, θυί 
οο8 ποὺ πιοηϊΐου (686 πδηλθ8. Οὗ (9 Βιγδῆμο- 
τηθῃΐ, 800 Τοχίυαδὶ Νοίθ 2 οἡ υϑν. Ό6.--Ε', 6.1]. 
“« Αῃά Β᾽η6θ0 ἰΐ ἴ3 Κηον ὑπαί ἰοδύθῃ ἴῃ ἰἰ80]7 σοΏ- 
ἐδίπβ ποιδίπρ οΥἹ], δουρὶ ᾿ἰκὸ ΒΟΠΟΥ͂ ἰὶ ἱρὰ 
ποὺ Ὀο ΡΙδοοά ὑροὰ ἐμ 6] ἰᾶγν, 89 ϑυρροδί(ΐου οὗ 
ἙΌΟΡΟΙ (Κοὶϊ ἴο ἐμ ΘΟὈ ΓΑΓΥ) 88 ποίη ρ ΒΑ ΣΆΥ- 
ἄουβ, ἐμαὶ ὑὴ9 Βῃθ γοδὰ γγ͵8 ἰθοαυθηθᾶ. ὕη- 
ἀουδιοὰ)γ ἰἐ ἰα ἰο Ὀ6 οοπδίἀθτϑὰ ὑπαὶ διβοηρ {10 
Ἰδαίου 960 078 (6 Υ 67Θ πῃ] δΥΘΘα; Ὀυΐ ἀραϊηδί (ἷ8 
τοῦδ Ὀ6 νοὶϊχιθὰ (ἢ ἴδοὶ ἐμαὺ {Π0Υ Τοτθἀ 8} ἰπι- 
Ῥογίϑδηϊ οοπβιϊίαθηὶ οὗ ἰΠ0 ἑοοἀά οΥ̓͂ ἐι9 οἰδοϊδιϊηρ 
Ῥυΐοδίϑ ὙΠῸ δἰθ ἰμ τὰ 88 8 τηοϑὲ ΠΟΙΪΥ δἰ, 8ΓῸΘΥ 
ΠΟΥ σψογ οογγὶθαὰ ουἱ, δηα ἰμαὺ (680 ἰοαΥ 68 
ἭΘΤΙΘ ΠΟΥ͂ΘΡ δοίι }}Υ οὔετοά, ὈὰΣ ΟὨΪΥ ΒΑ] οϑά 
ἴο Φοδονδὴ, τ 8116 ὑμοῖν Οὔτ γ86ὸ8 δἰ κηἰ θα ὈΥ͂ 
19 ἰπσθηβθ ὙΠΟ γοαὺ Μ ΣᾺ {θ᾽ 88 8 Τὴ ΘΠ10- 
Χἶ8] (τον. 7, Ασζαγα)ὴ. 89 τἱϑν ἐμαὶ ἐμθ ἰῃ- 
6ΘΏ80 τ88 Ὠοὲ Βίγονγθὰ ΡΟΣ ἐδ Ὀτοδά, Ὀπὶ ρῥ]δοοα 
Ῥεβίάο 10 ἱπ χοϊάθῃ 8}6118, ἰ8 σου δ] δίσθησίἢ- 
Θηραὰ ὉΥ ἰδ9 ρυγροϑθὸ οὗ ᾿ἰθοθῃβϑο, ὙΔΪΘῚ Μ͵88 
Ῥυτηθὰ 88 δὴ οὔοτγίηρ τδὰθ ὮΥ ὅγο πηίο 99}0- 
ὙΔ. [10 18 (80 δδουΐδοθ οὗ ῬΓΑΥ͂ΘΡ ὙΠΟ 18 68ρ6- 
οὗδ!γ δϑϑοοϊδιϑὰ σὶ τὰ 86 Ῥυἑθϑι Θοπιπιιπίοη, 8 
“ΑΥδοΘ᾽" Ββαϊὰ Ὀοίοχο ἰμ9 [οτὰ ἰῃ ὑπ0 δἰσιοδι 
8086. 

“« 7} βυρροπί(ΐοῃ οὗ Κποῦδοὶ δηὰ οἴμοτβ ἐμαί 
{89 8019, τὶ Βιον γοδὰ δπά Κιηάγοὰ ἐδπΐηρθ, 
ΤΟΡΣοβοηϊθα [86 Ὠυυ89 οὗ ἀοἀ 88 δὴ ἐπιϊίαἰΐοι οἵ 
8 ὨΙΏΔη ΒΟΌΒΘ, ἰ8 ἃ δ8εαὺ ὑγαύθβ οὗὨ (0 ΒΟΪΥ͂ 
Βουβο ἱπίο ἐμαὶ τυ ἴθ 18 Θοσασλοι ; 1 γοϑὶϑ ὌΡΟΣ 
8 το ϊϑυπἀογβίδηαίης οὗἩ ἐμ το] αοῦ8 ΒΥ θΟ] δῖ 
οὔ ἴἈ86 ουδο οὗ αοἄ, δηὰ ἰπ 1ὑ [80 Β] δαρίπρ οἰ δῃι- 
ὍΘΙ, 4. 5.., ἰἔι6 Ὀσθ4, ρα δἰμ αν ἐδὶηρα τδί ὉθΘ 
τη ϊβδοά,᾽ [10 ἀοῆπο (8 οχϑοὶ Ὀουπάδυὶοβ Ὀ6- 
ἔτ θη δος ΒΓΟΡΟΙ ΟΣ ΡὨἷο ἰδῆζυδρθ δηἀ Γϑργοβθηΐδ- 
Κ(Ἰ0ἢ8 ΟὨ ἐ89 ὁπ590 δδηά, δηὰ μυγθ βίιδιθηιθηὶβ οὗ 
σαὶ δ Ῥυγθ Βυω) Ὀ0]15πι οα ἰδ οὐμθγ, ἰ8 6χ- 
ἰγοτ οἷν αἰ οα]}, πὰ ψ0}}} ῬΓΟΌΔΟΌΪ δἰ σΤο- 
ΤΟΔῚ ἢ ἸΏ ΡΟΒΒ1016, ὙὙ8110 τῆ8ὴ 15 80}}} δοιὰ ρ6]]6ἀ ἰο 
Ὧ56 80 Ση06} οὗἨ δΔης ΠΓΟΡΟΙΠΟΥΡὮΪΟ ἔθγϑ ΟΥ̓ ἴῃ 
ἐηδ τηοϑὺ δοϑίγϑδοι δηὰ ῬἘ:]ΟΒΟΡ θα] αἰ βουβϑίοη 
οἴ Ὀϊνίηο ἰμηρσϑ. σπαουδίοαϊν ἐμ 9 ΗοΌΓΟον ταϊπὰ 
γγ839 σιδάσδ! 16 ἃν ἰο ἐμ9 δοποθρίΐου οὗ ὈΪϊ- 
Υἱῇθ ΥΘ 8} 1198 ὈΥ {86 οχαϊ δι οη οὗ πΌ Π ΔῺ ΘΧΡΤΙΘΒ- 
Βίομδβ, δη ἃ ἢθῆσ66 ΟσΟῸΓ δΒιιοἢ [ΟΥΠῚ8 88 “ἐμ οοἄ;,᾽᾽ 
“(860 ἰ8Δ016,᾽᾽ “(86 Βοι!δθ6 οὗἉ ἰἰ9 Κυοτὰ ;᾽ ἴῃ χτΤοΒ86 Ὁ 
τη 8 ἐμθ80 πουϊὰ ΒαΥθ Ὀθθη δβϑοοϊδίϑα τὶνἢ 
Εύοδβοῦ ἰάοραϑ, γ}110 ἔον (8089 οὗ ἰοῦ βρὶ τ 8] 
οἰονδίϊου, ἐμ 9Γ0 Ὑ88 18ὺ Θπου σὰ οὗ βγιιθο] διὰ ἴῃ 
ἰδι689 ἰθυτηϑ ὑο ΘΏΔῸΙΘ ἰἤϑῖω, ὉΥ ὑπο ΤηΘΒΏΒ, (0 
Σἶδο ΘΌΟΥΘ ἰμθ ἰ0 πιο0τ0 βρί γα] δηὰ οχαὶ θα 
οοποσθρίΐοηϑ.Ό. Τὸ (μἷβ ἐὺ γαϑ οββοῃίἷαὶ ἐμαὺ (9 
Βυϊηδῃ ἸΩΔΖΟΤΥῪ Βμου]ά Ὁ6 ἱπρογζοοὺ δὰ πϑδηιϊΐηρς 
ἴῃ ἸΩΔΏΥ Ῥαγίἰου δ γ8.-- -Εἰ 6.]. 

ὉΟΟΤΕΙΧΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ,. 

Ι. ΤῈθ δγιη 0} 181 οὗἩ ἰμ9 βϑυθηῃ- Ὀγδπο θα ὁΔῃ- 
ἀ]οϑίΐοκ 18 ΔΡρ θὰ ἰὼ ὑμ9 ΑΡοοδΙγυβο ἰο ἰμ9 ΗΟ 

ϑρίνιι. Μοδηϊίο ἷπ ἰἐἰ8 Ροσροίυδὶ δυγπΐηρς ἀυ- 
της ἰη0 ηἰριὶ ἰθογθ ἰ8. 4180 0 βυδοτάϊηδίθ 
ἰοδοδίης ὑπαΐ ἔγοτῃ (8.6 γουβμὶρ οὗἨ ἀοὰ 8}} ἀδυῖε- 
658 δπὰ ΟὈΒΟΌΡΙ(Υ 800 (0 ὍΘ ὈδΔηϊβ θα ὈΥ [86 ἴῃ- 
Βυθηοθ οὗὨ ἐμδὶ ϑρὶγίι. Το ἐμ18 {Π9 ῬΘΟΡ]Θ 819 
(Βοτηβοῖγοθ ἰο ΘΟ ΓΙ θαΐΘ ὈΥ ὈΣΙ σης (19 ρΡυγτοβί 
οἱ] ἔοσ {πῸ ἐδοάϊηρς οὗ ἰμθ ἰδῖρ8. Τὴ: 9 ΒΥ βρινὶ 
ΟΥΟΡ ΟΓΚΒ ΠΡΟῸ τϑ ὑπγοῦρ ἐπδὺ ἩΒΙΟὮ 18 
τϑῃ, δηα ΠηδΔὴ ΤΙΩΔΥ͂ Τοσοΐγο ἴΠ6 νη αυοβὶ ἴῃ 
δἷβ θαγί, ΟΣ ΙΠΔῪ φγίοτθ Ηΐπὶ δηθὰ αὐθηορ Ηἰ8 
ΒΟΙΥ ἰπδαθῃοθ. 

11. 1ὰ (6 Βῃθντοδα, 88 {86 ου]ηιϊπαίίοη οὗ, 
811 οὈ]αἰΐοηΒ, ἰΒ ΟΧρΡτ οβθοα οὐ 1:6 οὔθ δπὰ ἐδ 
δοπϑοογδίϊοι ἰο αοἀ οὗ 84}} ἐμδί Ὀϑϊου 8 (0 το δὴ 
ὉΥ Ρ]δοίηρ Ὀὑτϑδὰ, ἐμ βἰδϑδ οὗ δυϊηδη [|1ἴ8, 60π- 
ἰἰπυ δ! Ὀοΐογο Ηΐϑ Ῥγθβοῆοθ; δηά οἡ (8.86 οἱ ϑν, 
186 οοπἀδβοθηβίοῃ οὗ σΘοὰ ἰο σοι ΐοη Ὑ1Ὰ 
τϑὴ ἴῃ τη ἰεῖης (686 Ἰοᾶυοθ ἰδ)6 ἴοοά οὗ Ηϊβ 
Ῥυϊοβίβ, Τι6 ἰθσοηβο, Ὀυγηθὰ 88 8 τηοιιογὶδὶ, 
γαργθϑοηίοα ἐμ6 Ὀἱνίπμο δοσορίϑηοθ οὗἉ {μ9 κι, 
δα, 88 [δῃᾷζο 88 δβυρχοδίθα, βυτθο]σοὰ (ἢ 9 
ῬΓΔΥΘΡ πὶ τ 6 ἢ [09 ῬτῚθ 8.8 τυϑὲ ἀγα πΘδΥ ἰο 
8 δοτηπηππΐοη. [Ὁ 8 διισίμον ἴο 6 ποἰϊοὰ μὲ 
(ῖ8 νγγδϑ οὶ {9 Βδογϑὰ ἴπόοθηδθ οὗ ὑμ6 Βα ποί Δ Υ͂, 
Ὀαύ {πὸ γϑηκὶ ΠΟΘΏ89 οὗὨ {89 Ρ6ΟΡ θ᾽ 8 οἴδογίης. Α8 
(80 Ἰοᾶνοϑ γοργοβθηίθα {πὸ ἐπγεῖνθ ἰγ098, 80 (δὲ 
ἔχη κῃ οθ 80 ΣΟΡΓ ΒΘ; ἰθα (ἢ 8 ῬΘ6ΟΡἾΘ᾽ Β ῬΓΆΥΘΥΒΣ 
διὰ ἴῃ (8 Βγιῦο]ϊο δοὶ οὗ δοιμῃπλῃΐοι, ἰδ 9 
Ῥυΐθϑίϑ οὐ αοἀ᾽ 8 Ὀ6 88} Ῥτγδαίοοκ οὗ ἰδ ἔοοά, 88 ἰῃ 
1:9 6886 οὗ (9 Βίη οἴἶογιηρ. 

ἩΟΜΙΙΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

᾿δῆρο: “786 ΡῬΤΟΡΘΟΡ τὶ θη Θ 06 [ὉΓ [86 68} - 
ἀ]οβιϊοῖς πα {16 οσδο οὗ αοά. Τὸ 8016 οὗ [89 
Γογὰ ἰῃ ἐμ ΟἹὰ Τοβίδιμθηϊ δηὰ ἰῃ ἰῃ9 Νὸν 7)98- 
ἰδιηθηῖ ἔογπιβ. ἸΤ80] ογά δἱ Ηΐβ ἰδ 0]0: 1) 88 (89 
Βτγοβδὰ οὗὨ δοδύθῃ; 2) δ8 ἰμ6 Ἠοβὶ; 8) 88 (86 
σαοβί.᾽᾽ 

ἴῃ (80 τουβῖὶρ οὗ αοἂ ᾿ἰρδὶ δῃ ἃ οἱ θα 688 Δ ΓΘ 
ΕΥ̓́ΘΡ (0 (Δ Κα 1} ροἷδο9 οὗ ἀδνῖζ ἢ 688 δηἀ ΟὈδουτ Υ. 
86 οἶον δι ϊηΐης οὗ 80 ΗοΙΥ βρίτ 8 αἰτοοίϊ οι 
8 ΕἸ ΤΥ ἰο ὯΘ Βουρῶϊ ἴῃ 8}} δρργοδοῖὶ ἰο αοά, 
δὰ ἰο 118 οηἀ ἰῃ6 Ῥᾷτθο οἱϊ 18 ἰο Ὀθ τη θα ὉΥ 
{86 ῬΘΟΡΪΘ [0 {Π6 ἸΔΏΡ5; δὴ Βοποϑὲ δὰ ροοα 
᾿οατὶ 18 ἴο Ὀ6 ΡῬΓοΟραγοα ζ0Υ ἐμ β ̓ ν 8 ἀν ο]]ἔης. 
ΤΕτοῦσ ἐμ 6 ρτ8οθ οὗ αοα τη8η ὈΘΟΟΙΏ6Β ἃ ΡΔὉ- 

ἰδ κὸν οὔ {86 ἰ4Ὁ]9 οὗ ἰὴ9 ογτὰ. Τΐβ τουδὶ Ὀ6 80- 
σοτηρδηϊοὰ νυ ἱτἢ (0.6 ἱποθΏ88 Οὗ ῬΤΆΥΟΡ. 10 885 
(ο ὃ6 ἃ βἰδίιιίο ΤῸ ΘΥΘΥ, 8 ΡΘΓΡοΌΔΙ]Υ ΤΟΟΌΣΣΙΩ ΚΖ 
δοὶ οὗἩ Θοτητηπΐο ἩΠῸ Οοά. 

Οτίρου: Τ09 ᾿ἰσι οὗ ὑπὸ 6 γ8 στον αἀἶπῃ 88 (89 
οἷ] οὗ πεῖν ρῥἱοὶγ 7411 ; (89 ΤοοἸ 8} υἱταίῃ8 6 Γ6 
ἐχοϊυδοὰ ἔσοπλ ὑμ6 τηυρίαβο τῆ ἰποὶν ἸαΓΡΒ 
ὍΟΓΘ βῸ;6 Οὐ ἴον {86 σπδηί οὗ οἷ]; 80 ΟΠ τίϑιϊδη8 
τηυϑὺ Τα γ δ (06 01] οὗ οδγηοδὶ οἴοστι δἵθϑυ Πο]Ϊ- 
688, ἰμαὺ (86 απο οὗ {16 Κρ ὶγὶῦ ἸΩΔῪ ὈυΓη ἴῃ 
(πεῖν Βοατίδ, 80 ἐμαὺ ΤΏ ΙΩΔΥῪΥ 8600 ἱδοὶν ροοὰ 
ποτῖθ, δηὰ μα ὑμοὶν ἸΔΙΟΡΒ ΤΟΔΥ ὯΘ Ὀυτηΐης 
τΒΘῺ [19 Μαδίοσ ΘΟΙΩθΒ. 
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ΤΗΙΗ. ΞΕΟΤΊΙΟΝ, 

ἙΓΙοϊοτχὶοδ].--- πὸ Ῥυπίαῃτησηϊξ οὗ ἃ ΒΙΑΒΡΒΏΘσηος. 

“722 ξεεῤίπρ λοῖν οὗ ἐδε ΤΑεοογαείς Κεϊρίονρ, απα οὗ ἐδ Λίανε οἱ ϑελουαΐ, ὃν νιέανς οΥ, απ ἐχρδε 
χανε. --- ῪΉ τ. 10-16. 

“7ςε Ζεεῤέίνερ᾽ λον οὗ ῥερῖεάμκεμέ, απα ο7 ἐὰς σέείέμεξον οὗ βωρέελνεορ, τολοσέ 
γέρε 2104. ἐς εἰορέρρ.᾽" Ὅοτθ. 17--28..---Άν απ. 

Ομάρτεβ ΧΧΙ͂Ρ, 10--28, 

10 ΑΝ [89 βοῃ οὗ δὴ 1βγβϑ 88} σοπηδη, 080 Δ(ΠῸΣ τ0α8 8 Ἐργρίδη, σοπὲ οαυξ 
διηοης ἴμ6 Ομ] άγοη οἵὗἉ ΙΒγΒ6] : δηά [818 βοὺ οὗὨ [8.6 ΙΒγδ}} 0188} ἐσοπιαπ δηα 8 τηδῃ οὗ 

11 Ιβγδϑὶ βίσονθ ἰορεύμοῦ ἴῃ {86 οδρ ; 8ηα ἴδ6 [Βγ8 6] 1018} ΤΟΙ. π᾿ 8. βοὴ ὈΪΔΒρΡΒοσαοαὶ 
[86 πϑπηθ0 οὐ ἐδ6 1. ΟΕ) [οπυὶ οὐ ἰκ6 ζΖΟΚΣ, δρά ουτβθοὰ. Απαὰ ἰμου Ὀτουρμῦ Βἷπὶ 
ὑηΐο Μόοβ68: (Δῃ4 ἢ8 τηούμου ̓ Β Ὠ8η16 τυαϑ ΚΓ ΒΟ]οτ (ἢ, (μ6 ἀδυρπίοσ οἵ Ὀιθτὶ, οὗ {86 

12 ἰτῖρο οὗ δὴ :) δμὰ ἱμ6γ ραυὺ Κἷπι ἴῃ ναγα, ὑμαὺ (Π6 τϊπα οἵ [89 1.0 Ε"}Ὁ ταϊρῦ ΒΘ 
Βῃσνοα {Π 61}. 

13,1, Απά {Π6 1ζ0Ὲ} 5ρ8Κ0 υηΐο Μοθβϑβ, βαγίηρ, Βυῖπρ ἴουἢ πὶ ὑμαὲ μαίμ οὐγοοά 
πἰΐπουΐῦ 086 σϑπὰρ ; 8πὰ ]οἷ 41} ὑμδὺ Ὠοασγα λΐπι ἰδ {ποῖ ἤδη48 ρὸπ ἷ8 684, δπὰ 

1δὅ Ἰοὺ 4}} [86 οσοῃστορδίίοη βίοῃθ ἢϊπ|.0. ᾿ἀπᾶ ἴμοι βῃδὶῦ βρθβῖκ υπίο (86 οὨ]άσεη οὗἅἨ 
16 Ιβγδ6ὶ, βαγίῃρ, ΥὟ ΒΟβόϑύϑσ ουγβοίμ ᾿ἷ8 (ἀοα 884}} Ὀθδγ Πἰβ β'ἰπη. ἀπά Β6 ἐμαύὺ 0]88- 

ΡῬμθπιοίῃ (ῃ6 Ὠ8πι|6 οὗ [89 Σ0Ε}Ρ, ΠΘ 8881] ΒΌΓΟΙΥ Ὀ6 ρυὺ ἰο ἀοδίῃ, απά 411 [86 οοῃ- 
στοραιοη Β8118}} σΟΥΤΑΙὨ]Υ͂ ΒίοηΘ Εἰἶπὶ : 88 1611 [86 ΒΙΓΒΏΡΟΓ 88 6 {μαὺ 18 θοσῃ ἴῃ (86 
Ἰάηά, θη μ6 Ὀ]ΑΒρμθιλθί (86 ἤδη οὐ ἐδ6 7.ΟΚ6 [οπυϊξ οἱ ἐλα 1. ΟΕ 5] 8841} Ὀ9 
αὐ ἰο ἀφαίἢ. 

17, ἴδ Αμὰ Βο ἐδιεῦ ΚΙ]ο ἢ ΔΠΥ͂ ΤΏ} Β88]] ΒυΓΟΙΪΥ Ὀ6 Ρυΐϊ ἰο ἀοδίῃ. ἀπά δο ἰμδὲ Κὶ}}- 
19 οἰδὸ αι Ὀθαϑὲ 8584}} τδῖο 1 ροοά ; Ὀοδδί [ὉΣ Ὀοδβδί." Απα ᾿ἰἶἶ ἃ δ οαυβ6 8 Ὀ] ΘΓ ΙΒἢ 
20 ἴῃ Ββ μοῖρ ΟΌΓ ; 88 6 μδί}} ἀοῃ6, ΒΟῸ 8848}} 10 Ὀ6 ἄομο ἴο Βἷπι; ὈΥΘΒΟΝ ΤῸΓ Ὀτοϑοῖ, 

ΟΥ̓́Θ [ῸΓ 6γ6, ὑοοἃ ἴον ἰοοίἢ : 88 ἢ6 δίῃ. οϑιυβϑϑα 8 Ὀ]θυλϊβ ἴῃ ἃ τάδῃ, 80 8081] 10 ὈΘ 
21 ἄοῃο ἰο παι ασαΐπ. Απά [6 {δπαὺ ΚΙ] οὐ Β᾽ ἃ Ὀοδβί, ᾽6 8}8}} τοβίοσο 10 : δῃηᾶ μθ (δαὶ 
22 Κ᾿ Π]Πο μ᾽ ἃ δ, μ6 β}8}} Ὀὸ ραυΐ ἰο ἀραίΐῃβ. Ὑ δ᾽ 888}} δνθ ὁῃ6 ἸΏΒΠΠΟΙ Οὗ 1807, 89 

,, 0611 ὸγ [86 ΒΙΓΔΠΡΘΥ 88 [0 006 Οὗ γΟῸΓ ΟὟ ΘΟὈΒΙΓΥ : (ῸΓ 1 απὶ [Π9 ΧΕ} γουγ αοά. 
28 Αμὰ Μοβεβ βρβῖκ ἴο {88 οἰ] άγοη οὗ [βσϑϑὶ, ὑμπδὲ ὑῃ6 7 βου]α Ὀσίωρ ἔοσυ μι ἐμαὶ 

δα ουγϑοά ουὐ οὗ [8 8 σδρ, δα βίοῃϑ πὶ ὙΠῸ βύομθθ. Αμπα (δ6 ΟὨΣ]άσρῃ οὗ [βτϑοὶ 
αἰὰ 88 [89 [ΒΡ οοτημηδηαοα Μοβββ. 

ΤΈΧΤΌΑΙ, ΑΝ ΘΕΑΜΜΑΤΊΟΑΣ, 

1 ογα. 11, 16. 20} δοοοιϊης ἴο Δ}} [πὸ Ὀσ65ὲ ογἰεἰοδὶ δας ιοσὶ τἰθθ, πλθδ ἢ ἰο γουία, ἰο δῖαερδοιπα; ἴδ ΕΣ ΣΧ, ἀπά Ἰαγρύσοο, 
τ 

Βονγογον, ἰηἰογργοῖ 1 5 πηϑδηΐπρ ἰο μάν αἰδίἑμοίο, ἰμ πιὸ ὁτοδοάγίης (80 ον δ ἐσϑά! θη οἵ (89 πη] Ὁ] 668 οὗἁὨ πελοχίη κα Εἶἴὸ 
ὨδΔ)9 οὗ ὕοῆονδῃ. 8.66 ἴδ. 6 Εχοζ. 

8 Ὕργα, 11, 16. Τὴ9 τογὰ ἰπ ἐϊ8}} 908 δσὸ Ὀοίοῦ οὔ δά, ΑἸ] ς [86 60η86 ἴο αἰδιηὰ οΧΔΟΙ͂Υ δ ἢ ἐἢθ ἩθΘΌ. διυὰ δ} ἴ8 0 
Αποείομπςξ ψογαίοηδ, πιοτὸ ἔξπο ΝκπΟ οὐἰάθη! πλόμδο ἴμδ0 Νωσιο κατ ἐξοχήν, [9 πᾶσηθ οἵ ϑϑῆοναιι. ζΖῃ τόσ. 16 ἐδπὸ ασίϊοὶθ 
5 οπι δὰ ἰη ἐμ9 Ἠοῦ., θὲ δυρρὶ θά ῃ ἴδ 6 βδι. : ' 

8 σοι. 17, 18, 21. ΤΒὸ Ηοθῦ. Βογὸ τιδϑϑ ἴμο πογὰ 15) ὙΘΣΥῪ ἔγϑοϊ υ, δο ἰδ ἰπ ρδσγί ἱπἀϊξοαϊοὰ ἴῃ ἐδ τηλνχί; δὶ τοδάϊηρο οὗ [86 

Α. Ὑ. ἘἸτδυδϊδείης 0.2} δοωΐ, τότ. 17, 18 πι ῖ]1} τοοὰ ΠΡ ΉΔΑ Απὰ δ9 πδί δαλ οί! ἐδ 6 δου] οὗἨ ΔΏΥ τοδη βἰ8}} ἀϊ6 1:0 ἀδαιδ, 

κηὰ 86 1δδὲ απο! θὲ {δ νοαὶ οὗ ἃ ὈοΘδέ 6.81} τὔακο ἐξ ξοοὰ ; Βοαϊ ἴογ δοα]. ΒΙπα]]Α ΙΥ ἴῃ γοσ, 2]. Α ἴον ΜΞ, οταῖὶ ἐμ 98} 

ὈΘίοσΘ Ὀθαδὲ πῃ το ΓΒ. 18 δηὰ 21. 
4 γογ. 32. Τ|λ6 βδαι. 868 (86 πα. βουϑῃ Μ 558. οἵἉ (δδὲλ τογβίοῃ, ΒΟΎΘΥΟσ, ἴ0]1ονν ἐδ 6 ρἱασαὶ ἰοτγια οὗ 86 οὗ. 

ἰδίαν ἴῃ {818 Ρ]8δ66. οὐρὰ ἰο βδίδυ ἃ ἐμο ὑσὶ ποὶρ᾽θ 
οὗ 6} οοηῃδοοταίϊουθ, {9 πϑῖη9 οὗἩ Φο μουβῆ, δηὰ ἱξ 

ἘΧΕΘΈΤΙΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, βι8 ἴα νῖίι ἐμ9 δἰ ἢ ̓ ρογίδησο οὗ Κοορίης μὲ 
ΤῊ ψ}0]9 οὗἩἍ δῆ κο᾽θ Εχοροίϊοδ] 18 Βότὸ ρσίγοι. 1 Ναπῖθ πον ὑπδὲ [89 ἰανν, ἱπ 18 σθῃ 6818, δῃου]ὰ Ὧθ 

“«Αοοοτάϊης ἴὸ Κηοῦοὶ] {πὸ ἔοτοροίηφ δβοοίϊοι [ ̓Ἰηἰγοαυσοὰ τ} ἃ ἔθανἤιϊ οχϑτ 6. Κ᾿ τ Δ. 
δβίδηαδ ἀἰβοοπηθοίθαν ἴῃ ἰμΐθ Ρ]δοθ. Βαί ὁοζ- 890 ΒΙΒίΟΣΥ οἵ ἐμ6 βα ὈΌαι- ὈΓΘΘ ΚΟΥ 18 ἱηιγοάἀοθα, 
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Ναπι. χν. 82." [Οἵ οουτβθ {86 ἰτητηοάΐδίθ γθάϑο 
ἴοτ ἰδο ἰηἰγοάἀαοί!οη οὗ (1:6 πδυγϑίνο ἰθ ἐμαὶ (9 
δυο δοίυ} }ὺ οοουστοῦ ᾿υϑὺ δἱ (ἷ8 ροϊμὶ ἴῃ 
(09 σοπιιυπιοδίίου οὗἨ ἰδῖβ ᾿ορίβ᾽διίοῃ ἰο ἐμ9 
Ῥοϑορῖὶθ, δηὰ ἰξ ἰμυβ8 οοπδίλίπιοθΒ οὔθ οὗ ἰδ9 
Βίτοης ἱποὶάθωϊδὶ]) πιϑσῖβ οὗ 189 ἰὴ ἩὮΘ6Ὲ 
ἔμδὶ ἰοχίϑδιίοθα τὧὸϑ αἰτοῦ. [ζζδηρθ ΒΒΟΥΒ 
ἐμαὶ 1.8 ηϑηϊίου 88 ἰἢ}9 ὙΘΥΥ͂ ΤΘΥ͂ΘΓΒΘ Οὗ ἱπορ- 
Ῥοτίυπο. [ὁ 18 ποι σ680]0 (μαὶ (89 Ῥδίγομυ το 
]εγαείζί6 ἰα Του πιὰ οἰ βου μογ9 ΟΠΪΥ ἴῃ 2 ὅδηι. χυὶϊϊ. 
26; δπὰ (89 δα᾽θοιΐνο ᾿γαεϊ δὴ οσσΌ ΓΒ ΟὨΪΥ ΒΘΓΘ. 
ζι 16 υβοὰ ἱπ ορροβί(ΐου ἰο ξσυρίίαπ 88 (89 ὑπο 
ἸΟΥΤΩΒ ΔΙΘ ἸΟῪ ἴο αν Ὀθθη υϑοὰ αἱ {π9 ἐΐπι)0 
π (Πῃ9 σϑιρ. 8. ἷῃ 2 ὅδῃι. χνἱϊ. 26 1 ἰβ υδοὰ οὗ 
Γ ἐμ οἴ ἐὴ9 ἰδῃ ὑσῖθο8 ἱπ ὁρροδβίϊοι ἰο ἐμ ὑπο. 

ἴμο Βοῆ οὗὨ δὴ ἴδγϑο ἐδ τσοσδὴ δηὰ δὴ 
ἘκΥΡ ΐδη δὴ τ οαΐ ουὔἱὐ ἱπίο ἰπ9 ταδὶ οὗ ἐμ6 
Ἰδυδοὶϊίθβ, ἐς 6., 86 Ὀοίοοϊ δἰπι86}]7 ἰο 8:9 Θϑα Ὁ 
οὔ 6 Ἰαίϊοσ. Ηθ Ὀοϊοηροά ἰο (Π9 ΒιΓβΏΚΟΥΒ Ὑ80 
ουγπογοὰ π|1} Ιδγδὸὶ (Εχ. χὶΐὶ. 88). Αβ δὴ 
Ἐσγριίΐδη, Ἀ6 ἀνγοὶὶ σογίδι ΕἸῪ ΒΟ ΘΝ δὶ σοπιουοὰ, 
δΒἷποθ δ6 ψγ͵ὲδ8 ποὺ ἃ Σβϑί 0 οὗἩ (0 δσοηρτοραιΐοη 
οὗ Φο ΒουδᾺ ; ἴον οῃ]ΥῪ ἰπ ἰδ ἐμ ἰτὰ σο ποσί ϊ ἢ νη 88 
δὰ Ἐχγρίίΐδη ἰο Ὀ6 ἰακρὴ ἰαὰᾳ (θεαί. χα!ϊ!, 8).᾽»; 
{ 0} ἰῖ8 Ἰὰνν δὰ ποὶ γοὺ Ὀ6θὴ δῃπουποοῦ, 

ὨκΘ᾽Β ΒΡΡοβί (οι 8 Δ) ἴοσθί ΒΘ. ΡΥΟΌΔΌΪ]Θ, δπὰ 
19 τἸηωδὺ ἀουι1685 Γοτιηθὰ οὯ6 οὗ (9 ““ταῖχοά 
του] ἰυἀ9᾽ πδο Ἰνοὰ οὐ ἐδο ουϊβκὶ τ 8 οὗἩ ἰδ 
οδρ, σορ. Νυμῃι. χὶ. 1, 4.--Ε, α.]1. “Το [9- 
Σοὶ 68 Θησδιηροα δοοοτάϊης ἰὁ 89 μουβθ8 οὗ 
ὑμοὶν ἰσἱ θ68᾽᾽ (Να. ἰδ. 2). ἴπ (λ9 σϑιρ ἃ βίγὶ ἔθ 
δΔΙΌΒΘ; “8 ἀυδηῆχοὶ ΒΡΥΔῺ ὉΡ Ὀοίπνοοη ἷπι δᾶ 
{86 [ΒΓ 8011] 8} τηδῃ, {Ἰδὲ 8, Ὀοίνγθϑη ἶτὰ δηᾶ (6 
τὴ6η οὗ [6γδοὶ᾽᾽ (Κποῦο]}). Αμραεϊηδί (89 ΥΟΣΥ͂ δΔΡ- 
Ῥτορτυίαὶο νἱϑν ἐμαὶ 5 )ὲ βίδηἀβ οο]]ϑοι Ὑ } γ, 8606 
Ὧ8:9 ζγατιητηδίϊ σαὶ ποίϑ οὗ Καὶ], Ὁ. 168. 

“ Τὴ ΒΙβίΟΥΥ οοΥίδί ἸΥ (6118 8 δον ἰδ9 ΕΖΥΡ- 
ἐδ οἴοπάοά ἴῃ δὴ δϑοθηδίηβ 808]6, ΘΥ̓Θἢ ὕρ (0 
{89 Ὁ] Βοιαϊη Φοβοόνδῃ. 76 ἰοχί, τον. 10, 
ΒΒ ἐμαὶ (06 Εσγρίΐδη το 84 6οη)90 ἷῃ ΜῖΐῈ 
8 οογίαΐη ἀοζῦθο οὗ ἱπιρυάθηοθ ἰηΐο [ἘΠ τηΐαδί οὗ 
8 σϑρ οὗἨ ϑγϑδοὶ, γῇογθ Ἀ69 αἷὰ ποὲ Ὀοϊοῃς. 
Βτοῖὰ (δ ῖ15 ἐΐ 15 αἷδοὸ 10 6 δοποϊιαἀοαὰ ἱἐμδὲ δ6 οχ- 
οἰϊοὰ ιδοχϑ ἃ σοὶ ίουβ αὐδΊεχοὶ, δα ἰὺ οου]Ἱὰ ΟὨΙΥ 
Βδυύθ Ὀθθὴ ἩΣΓ 016, 88 {80 ἰθθὰ9 ῬτΤΟΥ͂ΘΒ.᾽ [[η 
(9 οηἰΐτο δΌβθῃσθ οὗ σοὶ] δ Ὁ]0 ποπ]οᾶρο οὗ (Π 6 
οδυ86 οὗἩ μ189 ᾳυδττοὶ ἰῃ9 ἰγααϊιίου οι δοάϊθα ἴῃ 
(9 Τατίβ. οὔ οσυβ. δά Ψ20ῃ. ΠΥ ὃθ ποϊοὰ, Αο- 
οοταΐϊης ἴο 8680 ὑΠ9 Εργρίϊδ 88 ὑπ9 808 οΥ͂ Δη 
Ἐκγρίΐϊδῃ σλο δὰ 5]δἷῃ δῃ [β8γϑϑ 119 ἴῃ ἐμ Ἰδπὰ 
οἵ ΕχΥΡί δηὰ ἤθη δὰ ρκοῃθ ἴῃ ἰο πὶ ψὶῖθ. 886 
μδὰ ὈοτηΘ ἰδ 61] διυοπς (10 18γ86} 1168, Ὀοΐης 
Βοτβο] οὔ ἴδ ἰγὶδο οὗὁἨ θδη. ἴῃ ἰδθ ἀϑβοσί ἐμπὶ5 
Ἰὴ8} οἰδἰ πιϑθὰ (π 6 τἰζὺ ἰο Ρἰίοῃ ἷβ ἐθοΐ τὶ (ἢ 9 
ἰσὶθο οὗὁἨ δῃ, δηά (μ9 στ χὰ Ὀοΐης τοβίϑίθά ὮΥ 8 
8 Οὗ ἐμαὶ ἰτνὶΌο, (ΠΥ ἱοοῖς ὑῃὴ9 οα89 Ὀδίογθ ἰδ 
λυάᾳκο, ψθότο ἰὶ γδ8 ἀοοϊἀοἃ δραΐπϑι (9 Εργρ- 
418. Οπ οοὔίηρ ουὔὐ υπᾶον (5 δάγουβο λιὰρ- 
ταθαΐ, ἢ6 σοιμτ 164 ἢΪ8 οἴΘΏ86.---Ε. 6.1. “ΤΒὰ8 
818 ἰηϑοΐθησα ΓΟΒΘ 0 ὈΪ]ΔΒΡ μα “ΤῊΒ ΝΑΜΕ.᾽᾽ 
Τα ὀχργοββϑίου : ἰἴ6 Νϑιηθ, δϑοϊαϊοῖγ, τϑὶβοδ 
(860 πδιὴθ οὗ Φοθονδὴ ΔΌΟΥΘ 4]Ϊ πϑῖηθ8, δηἃὰ Ό88- 
ῬΒΘΙΩΥ διρζδϊηβὺ 1ὑ νν 18 ποὺ ΟὨΪΥ ὈΪΔΒΡΆΘΙΩΥ δρδίηδὺ 
180 Θοἀ οὗ [ϑγδοὶῖ, Ὀὰϊ 4180 δραίμϑί {πὸ τοὶ αίοι 
οἵ Ηἰ5 γχονοϊαιΐίοη, διζαϊηδὶ 9 οουθηϑηῦ πὶ 96- 
Βογδῆ, δηὰἃ ἰδ8 δῴζαληδὺ 89 ΒΟΙΥ βουτοο οὗ εἱϊ 
ΘοηϑοογδίΐοπΒ. 850 00 ΜῸΡ8 16 Ὀοΐοτγο Μοβδ8. 
Τὶ Ὧθ τπθ6 αὶ ἰπ διά δον ἐπαὺ ἐδ 9 πη68- 
Βιυγο οὗὁἨ Ρυμπὶβμχοθοΐ ἴον (8 υπθεραγὰ οὗἁ ἰγαῃ9- 

τοββίου δὰ ποὶ γϑοὲ Ὀθθθῃ τηϑὰθ ο1θ8ν. Απὰ ἱἰξ 
δὰ οὶ Ὀθθὰ Ββοι ]οὰ ἕο ἴ6 τϑϑϑοὴ μα δ9 ἀἰὰ 
τοί Ὀοϊοηρς ἴ0 ὑμ6 σοι 0} ΜΥΘΔΙΌΒ ΟΥ̓͂ [5.86] ἴῃ (9 
βίοι βθῃ89θ.0 Ηδησθ ἰδ6 ΡυμἰΒῃμαθηΐ τ᾽88 πϑδὰθ 
Κηονγῃ ἰο ΜοβοΒ ὉΥ δὴ οβϑρϑοΐαὶ σγουβἰδίΐϊοῃ ἔσγοπλ 
Φοβονδ. πο ρτγοδίῃϑϑδβ οὔ (0 ογσία)ϑθ 18 βῇοτῃ 
ὉΥ ἐδ9 10] πῃ ΡΘΡ συ Δ ΓΒ : 

41, ΤἘ9 ρυπὶβμιηθαηί οὗ δβίοπίηρς πδα ἰο ὈΘ βο- 
ἸΘΙΏΏΪΥ Ρρογίοτιμθα ὈΥ (80 ψβοῖὶθ σδουρτοζδίϊου, 
Ὀοσϑαθθ {80 ὈΪΔΒΡΉΘΙΩΥ γτοδβιθα, 11|ς9 ἃ συ γ86, ἈροΠ 
6 τἢ0]9 οοῃρτγορδίϊοῃ. 

“2, ΑἸ] ψῖο μδὰ μοαγὰ ἐΐο ὉΪΔΘΡῊ ΘΤΩΥ͂ πὐαδῦ 
Δ ὑμοὶν δῃὰβ οὐ ἰὴ9 ποδὰ οὗ {116 οτγἰταΐ 8] Ὀθ6- 
ἴογϑ (9 δχοουϊίϊοη. ὕδηι}} (818 οχρίδίΐοη {ΒΥ 
ΒΓΘ σοπίϑιρἰ πιο ῖτἢ ἃ σοτῃ ΡΠ ἰοἱ ἐγ πὶ συΐ! (860 
68. γ΄ 1), πίοι {Π 60 παυδί ἀἰβομδῦρο ἔγοαι ἐμ οση- 
βοῖγοβ ὑροῖ ὑῃ9 συν Βοδὰ." [οὶ] γοΐοτγβ ἰὸ 
ἴπ9 ἩΔΒΗΐϊης οὗἩἨ Βαπᾶϑ ἰῃ Ῥοαί, χχὶ. 6 86 δῃδ]ο- 
ἔουβΒ. Καοοῦοϊ, ον νον, σοηδί 6 γ8 {μα} (ἢ δοτῃ- 
Ἰηϑηὰ 18 δοπηθοίεἃ ψὶ1} Θοαΐ, χΥὶὶ. 7, γοαυϊτίης 
189 ὙΪΙπΘΒΒ68 ἴἰο ἰὔτονγ ἰ}}9 ἔγβί βίοῃεοδθ. ΤΟΥ͂ 
6ΥΘ ἴῃ οἰἴΠῸ Ὁ 6886 ἰΠ 8 0 Τηδ͵κ6 {μι ΟΙΏΒΟΙΥ 65 Σθ- 
ΒΡΟΏΒ10]9 ἴον (δ ἰγα ἢ Οὔ ἐμ9 δοουδαίίοῃ.---Ε, 6.1]. 

“8, Τὸ στοδίῃηθβϑ οὗ ἐδ συ! 158 πὰ {μ9 ὅταὶ 
Ρἶδοο ἰο Ὀ6 σορεαγοὰ νῖϊῃ ἰμ}6 16 8890 ρμαϊὶὶ οὗ ἃ 
ἴΏ8η᾽ 8 Ουγδίηρ ἰιΐβ αοά, ἐ. 6., ἷ8 Εἰολίπι ἰὼ Ηΐδ 
Ῥθου αν σοϊδίϊοη ἴο Εἶπα, τ ΒΓ ἷη ΒΘ πὶρ ἢ τηθδῃ, 
6. Ζ. ἰδὲ (μἷ8 Αϊολὶπι δὰ ἀουθ ἰιΐτὰ σοῖς. Τὶ 

ἫΡ ΤΩΔΥ͂ ΠΑΥ͂Θ ΥΟΤΥΥ͂ ἀἰδετοηὶ ἄορτθοβ, οΥΘα ἰοὸ 

Βροδκίης οΥἱ]; (μοτοΐοτο 6 8588]1 ὍΘΔΣ δὲΒ δἰ : 
ἴῃ (09 ὅτβί ρ]δοϑ, πἷὶβ οὐ δοῃβοίΐθησο; ἰμθη δὶδ 
δοηΐθῃοθ δοσοογάϊης ἴἰο (9 ἡυάρτιηοπὶ οὗ ἐΠ 6 (60- 
ογαιΐο ἐγ θα ηΑ).᾽ [8 ἐμῖ8 ραγιϊσαϊαν οἴὔἴθπ ον 
88 δὴ Ἐργρίίαπ, δηὰ 88 (86 1ΔῪ (Υο 7. 16) ἴῃ- 
οἰυάοβ ΓΠ6 ΒΊΣΘΠ ΘΙ ΚΟΏΘΓΙΑΙΥ͂, ΤΩΘΔΗΥ͂ ΘΟ 6ἢ- 
ἰδίοτϑ δυὸ υπάογϑιοοά (} 8 οχργοβϑίοῃ δία οᾶ 
ἴο ἸΏθδῃ (6 οι τοῖὶ ἢ9 ἰΒ δοουδβιοπιοά ἰο 
γΟΥΒΉΪΡ. [ἢ σοπθτγιηδίίϊοη οὗ (5 ἐΐ ἰβ. υτχοὰ ἐμαὶ 
ῬΘΠΑΙ(Υ ΤῸΓ ἶπι ὑπαὶ ΟΌΣΒΘΙΒ δία Θοἄ ἴῃ τοῦ. 
18 18 οὐἷγ ἰμαύ 9 888}} Ὅϑασς ἰδ βίῃ ; π λῖϊο ἷπ 
τον. 16 Β6 ταὶ Ὀ]ΑΒΡὮΘΙΘΙΟΒ (ον σουϊϊοίη, ἃ 
ζοο Ό]ον ὀχργοϑβίου ἰμΠ8ὴ σαγβοῖ) ΓΘ Ὡδ8:19 οὗ 
το ΟΞ, ἢ9 88}8}} ΒΌΓΘΙΥ ὈΘ ναὶ ἴο ἄϑθαιῃ. 
ΕοΥ (89 ἸδΔδὶ χύδϑοι, Οὐἶ6 ΓΒ ΔΎ τηδὶ ηἰδἰηθά (μδὲ 

ὉΤ ΣΝ ἀο68 πού ὮοΣῸ βρη νγ αοἀ δἰ 81}, θυΐ Ὠυ- 

ΤΩΔᾺ πιαρίβίγαίθθ. Τὴ0 ΤΟΘβοΏ, ὨοτΘΥΟΡ, 8 οἵ 
|11|160 πεῖχϊ, [ἢ τον. 18 18 κί γϑῃ ἰῃ6 ζΘΠΟΓΔ) ἰα Ὁ 
ἢ (09 ἱπάοβηϊ!θ ῬΘΏΔΙΙΥ; ἰῃ τον. 16 ἰΐ 18 τὸ- 
Ροϑδιϑδὰ [ῸΓ (10 Βα Κα οὗ ϑι:ρμαβίβ, τὶϊὰ ἀοβηϊιο- 
Ὧ058 ἴῃ τοροσγὰ [0 ΘΥΘΥΥ ῥαγίσυϊαν, ἐμ δἷη, [89 
Ραπϑιηοπί, (89 ΘΧΘΟΌ ΟΠΘΣΒ, δη (ἢ 9 Δρρ)]οδ- 
(ἴοι οὗ ἐπ ἸΔῪ ἰο (1:9 ΒΙΓΔΏΖΟΡ 88 ν)6}] 88 [80 Ὠδ- 
ιἶτθ. Το τοΐοσϑθῃοϑ οὗ τοῦ. 16 ἰο (89 ροΐβ οἴ 
188 ϑίγδΏΟΥΒ ἰθ ῬΘΟΌΪ  ΔΥΪΥ ἀπίογίιυπϑῖθ. [ἐ οαη- 
ποὶ ὃθ ἱπιδρίοά ἱμπαὺ ὑπ ἴανν οὐὗὁἨ Φο βονδῇ βιμουϊὰ 
ἰμὰ8 τον ἀθ 10. 89 ΒΟΌΟΥ οὗὨ ἔπο89 74139 χοΐϑ 
ὙΠ οτὰ ΐ αἰπιδ ἰο Ὀτί πᾷ ἰηῖο σοπίομιρί.---Ε. 6.1]. 

“4, Τΐδ Ῥυπἰϑι πιοπὶ οὗἁ βίοπίηρ βου] ΔΡΡΙΥ͂ 
ἴο {89 ΒίΣϑΏ ΣΟΥ 88 Ὑ6}} 88 ἰἴ0ὸ (μ)0 δτϑο]ϊίθ, Ὁθ- 
οδυ80 ἰὼ ὑμ8 ὅτϑὶ ρ]δοο, 6 ϑῃίθτὰ (9 δοῃρτο- 
ἐϑίΐοη οὔ ἰϑγαοὶ 88 8 ὈΪΒρ θην οὗ ἰ(8 Ὠδηθ; 
δηᾶ ἴῃ {6 Βεοοπὰ ῥἷδοθ, ργουθὰ ὑπ ΥΘΌΥ ἐπαὺ ἢ 9 
ἀϊά ποὶ ἀο ἰξ υποοπδβοϊουβὶγ, Ὀὰὺ δὰ δὰ ἰά6α οὗ 
{80 εἰχηϊδοοιίου οὗὨ {18 Ὠδίηθ. 
4. Π{{πθ8 (πὸ οὈἶἦοοί οὗ [89 ον ΔΏσΟ6Β [ὉὉΡ 

Ῥυπίβηπιθηῖ ποχὺ ζο]] οί τγδδ ἰδδὺ ἰδ Ρθηδὶ 
αν οὗὁἨ (86 δγδθ} [168 βιουϊὰ 4180 ἈΡΡΙΥ ἰο ἐδ 9 
Βίγϑη σον Ὅὲ0 δοϊουτηθὰ ἰῃ ἰμοὶγ ΘΟ ΠΥ : 



184 ΓΕ ΙΤΙΟΌΒ. 

γοὶ (Π6 ἱπιτηθά αἰ 6}Υ (ΟἸ] ον; ἀο γ668 οὗ Ῥυηἶδἢ- 
Ἰηθῃϊ ἔοτη 8 86816 ΜΪΟΝ ΟἾΙΥΘΒ. ΟὯ6 8 οἶοδν ἰἀο8 
οὔ τ. σγϑδϑίῃ βϑ οὗ [9 ὈΪδδΡ 6 6 Υ᾿Β οΥἴ τη δρδίηβὶ 
Μαΐεθιγ. Τμθ ἀθδίῃ Ῥϑῃδὶ ιν ἴῸΓ (6 ΤΌΤ ΘΓΟΓ 
ΌΥΙ8 ἃ 8818. ΒΟ ηα {δὲ8 ἔοἸ] ον (6 τϑγοῦϑ 
ἄερστθοϑ, δΕΎ ΓΘ δοοογάϊηρ (0 (Π0 ΔῊ οὗ ΘΟ ΡΘΏ- 
Βδιίοῃ (ἔχ. χχὶ. 28), Ὀυϊ γοὶ 89 ὈΪΔΘΡΒΟΙΙΟΣ 
διϑηὰβ ῥτγοϑ-ϑιηϊηθηΐ, ἴδ δΌονυο (Π6 πη γάθ γον. 
ΤῈῸ ῥγίηοῖραὶ τϑᾶβοὶ ἴου {18 διστδηροπιθοὶ 1168 
ἱπαθοα ἰπ τ ἷδ : (δαὶ {πΠ6 οαρίδὶ Ρυπιϑηοπί οἴ 
πο Εκγρίΐδα ταϊ σοῦ 6851} ὀχοίὶθ ἃ ἴδηι οὶ δοη- 
ἰϑῃρὶ δηὰ τωηϊϑυβαρο οὗ 18:86 ΒίγϑηρθΥῦ; ᾿ΒΘΓΟΐΌΤΟ 
ἐς ἰ8 Βογὸ πηοϑὺ δι πιδὰδ ρῥγοϊηϊηθαὶ ὑπαὶ (ἢ 9 
δον 8 [[8Γ86}1168] δῃἃ εἰγδηρβογβ, βίαπά πάθον [89 
δϑῖηθ ἰδνν, δϑη4 ἰδ. (89 τπαιιράοτὶηρ οὗ (ἢ9 διγδΏ 6 Ὁ 
τυδβὲ 8160 Ὀ6 Ῥυπίδῃηοὰ ἰὴ ἀθαι, ἩΠ ἰδ 6 
οἰονδίίΐου δὰ δΒδ)] ον οὗὁἨ τ 6 Ρυ πὶ ἢθγθ 
ΔΡΡροϊηιοὰ δῦογτο 8}} ραγιΐίβαῃ 1 πηδιυοΐϑπηι, ἱϊ Ὀ6- 
σϑ1η9 Βο]-ουὐἱάθοηϊ ἰδὲ τη ρ Βδλ0 Ρυπἰ θη οηὶ πδὲ 
ἔ8}} υὑροῦ πὸ 9078 [[8γ86}}168].0. ΗΟῪ ῬΓΟΡΘΟΣ ἰδ 
ἐξ μὲ [86 Ὠδηθ οὗ δοιουδ βιιου]ὰ Ὀθ δραΐῃ ἰη- 
Βοτίοα ἔογ (9 ρῬυτγροβθ (δὶ (9 ΒιΓΔΌΖΟΥ ταἰχαὺ 
δΥθΘ θ408] δαπἱϊδίγαίο οὗὁἨ ͵υϑιϊσθ τὶν 189 
δον [186γ86}}|16]. Μδηΐ(οϊὰ τοϊϑυπαογβίδηδίης 
885 αἰἱδομοὰ ἐιϑοϊ ἰο {π|8 Ἰορςἰϑδιῖοη. Το ὁ ν- 

185 τοϊθὶ πιοτρυοίδίϊοα οὐ 30) (ἴπ (89 Βθῃ89 οὗ 
ἐο παπιε, ἰηβιεδὰ οὗἉ 10 γευΐϊΐς, ἰο δίαερλεπιο) "88 δὰ 
ἴον ᾿ἴἰ9 δΟοῃΒΕΑ 6 Π69 6 6 18} Βα ρογβίϊ ἶου ἐδ δι 
ΤΩΔῸ ΙΩΔῪ ποὶ Ῥγοποόουησο [86 810 οὗ Φο ον, 
διὰ ("0 αἴνϊον οδεοσί η0 1688 ἐμαί ἰῃ (86 ΤΧΧ, ὑμ9 
ὩΒΙ1Θ κύριος 18 ἴῃ [)0 ρῥἷδοο οὗ 76 δλονδῖ, δηὰ 8150 
186 ρῥ]δοίηρ οὗ (89 διὸ [ογὰ ἴῃ ἰμ9 ἀογδη Βἰ- 
16 ᾿" [884 ἰπ ἐπ6 Επρᾳ! δι, Ὀὰΐ Β6γο ἀἰδιϊη συ βμοά 
ὉὈΥ 9128}} οδρὶ 8] οί. Γ8---Ε', Ο.], “6150 ἱπάϊ σου! Υ 
πὶ 156 δὴ Φομονωῖ 16 ΠΟῪ ἰὑγδηβϑ)δίθαὰ νἱιὰ 
1.6 ον: {89 ΕἸΘΓΏΔΙ. 

“ΠῈ 9 Μοάΐθοναὶ ταϊδὶ αἰ οτργοίδιϊ οἢ ΟΥΘῪ ΟΥΘΡ 
ἑπίο 80 Νονγ Τοβίδπιθηὶ {ἰπ|6 {Π9 ῬΘ6ΠΑ] υϑεϊῖ66 
ἰουσδίης ἰΐ, ἀπὰ (86 τοβεοιίοη ποτοῦ 801}} 58} 0 γ8 
ἐιϑοὶῦ ἴῃ ὑπὸ ἰϑίοννΥ οὗ ἐἰμ6 Οδυτοῖ οὗ αοπονδ. 
ΤῺὴ6 τηοπίίου οὗ [6 ποῖ μΠοΓ οὗ {89 ὈΪΔΒΡΒοπιοῦ, 
Βμδιοι ἢ ((89 Ῥ6866806), ἀδυρδίεν οὐὁἨ Ὀἰδτὶ 
(ἸῺ πογά), οὔ ἰμθ ἰγὶῦ9 οὗ ἤδπ δρρϑδὺβ ἰ0 ὃθ 
ΟἿΪΥ ἃ πιδῦὶς οὗ ἀδδηΐθ ΣΙ Ὀσθῦσθ. Α ΘΟΙ- 
ΤΟΥ ν ΐο! ΒΒ ΥΒ [Π 6 ΤΟΥ ηρς οὗ [86 ῥγὶη- 
οἷρίο οὗἩ ἐμοὶν δοπη πη 1} (Υ πίίμουΐ γοδοιίοῃ, 18 τη ο- 
ΣΑΙΪΥ 16 1]6ὴ ἰο ρίοθοβ. Τμὶβ Βο]ὰ8 χοοὰ 4]80 οἵ 
80 τοὶ κου σοιιυπϊίγ. 1.0 τοδοίΐου οὗ (ἢ9 
ΒΘΟΟΤΔΟΥ οουἹὰ ποὶ δηὰ δβῃουϊὰ ποὶ ὑγϑδῃβρὶ δηὶ 
ἐι86}7 ἰαῖο (μ9 Ομ ατ οὶ ; πὶ Βίη09 ἐὺ νῶϑ οὔ δὶ τὶ Ρ- 
Ῥοὰ ὈΥ Γ86 μιά ἀ]ὸ ἀῷο08, ἔσθ 88 ΘΌ1Ὼ9 ἱῃ [ΠΟΥΘ 
Σοοθηΐ ἰΐπ10, ΟΥ̓́Θ ρϑαϊηθί (818 ΟΧΊΤΘπιθ, 8 ἔδατίυ] 
Τοϊαχδίίοη, τ ἰοὰ ταΐβϑοϑ ἴμ6 ἀγμηβηΐὶο γοδοίϊοῃ 
διίδίπδὶ (09 ἱπηρυάδηϊς δὰ ἰδ ὈΪΔΒΡΘσλοΥΒ οἵ 
(86 ργϊποὶρὶθ οὗ ἐμ) δοτηχηιηἶν.᾽" 

Τηΐθ σπδρίορ 8 Τουπαοά ὑροῦ ἰδ6 ὕδοί ἐμαί 
Θιηοης 6 ἨεῦγοΟΥΒ (9 ΘὨ]]ὰ Το] το 9 6ο0η- 
ἀϊιίου οὗἨ᾿μὸ ἔδίμθυ δηὰά ποὶ οὔ (86 τηοῖμορ, [ΐ ἷ8 
ῬΓΟΌΔΌΪΥ ΟὨ]Υ͂ ὁπ6 οὗ ἃ τπιυ]ιἰαὰθ οὗ ἰπϑίδ 98 οὗ 
σἰὐάτϑη Ὀοτὰ ἴῃ Εκγρὺ οὗ ραγοηίαρο οὗ ἀϊ ετθηὶ 
πδιΐοηθ, δηἃ τδὴν οὗ 89 ““τϊχοα τῃηυϊιϊιαα 6" 
ψὯ0 ΓΟ] ονοὰ (9 16 Γ86]}168 ΙΠΔΥ̓ δαγῪθ δὰ 9Γ8- 
οἰ εἶδὰ ἱποίμοσθ.Ό ΤῸ ἀουδὶ δτίδίης δὲ (0 89 
Ῥυπίϑηυπιοηῖξ οὗἩ 8 ὈΪΔΒΡΏΘΙΩΟΣ τῆΟ ΔΒ ποὺ ΟὨΘ 
οὔ ἰο οογθηϑηΐ ρθορΡΪο, ἰθὰ ἰο Μοβθδ᾽ δϑιεϊῃς ἴ0Γ 
Ὀἰνίηο ἀϊγϑοιΐοῃ. [ἢ ΘΏΒΜΘΥ, ποὶ ΟὨΪΥ ἰδ ἷ5 ρδτ- 
εἰοαϊωαν οδδ0 ἰδ δβοι(]ο, Ὀὰὲ (9 Ηφοῦτον ἸΔῈ ΖΘΏ9- 
ΤΑΙ ἰδ τοδὰθ δρρ ΪοΔ 16 ἰο (Π)}6 ΒΟΪΟΌΓΠΟΥ. [ἴῃ 
οομρῃθοίΐοι δ 6 ῬΘΏΔΙΥ [ῸΣ ἰὴ οδί.}9 8 

δηποπῃορθὰ πῃ ΟΧΡΤΘΒ8 ἰδ 8 (Υ6 18. 18, 21), ἐμὲ 
νγ οἷο δὰ ΟὨΥ Ὀθθα ἱπιρ!ἰοά Ὀείοτο (Εσ. χχί. 
88.806). Το Ἰδνν ἴου ὑπ Ραρίϑαταθπέ οὗ Ὁ]88- 
ΡἈΘΙΩΥ͂ ἰῃ τ ῦ. 16 ἴ8 ρογίϑοι Υ οἱϑδῦ; ἰΐ 88 ἴγοσῃ 
8 ὙΙ͵ΤΟΩ Θοποθρίΐοη οὗ ἰδο δοὶ, ῃοὲ οὗ ἐπα Ἰδων, 
δαὶ (86 ον βίοποὰ 8. ϑίοροη, δὰ που]ὰ 
Εἶδα} δυὸ βίοῃϑα οὐῦγ οτὰ Ηἰπιϑοῖζ, Τμὸ 6Α- 
ΡἾ(4] Ρυπίββαηιθηί οἵ (6 του ΓΘ ΟῚ ἴῃ γοσϑ. 17, 2], 
ἶ8 Ὡοῖ ἰ0ο Ὀ60 οοῃδίἀογοὰ δ8 δ ρατί βἰ ΡΥ οἵ ἐμ 
ἐξ ἰαἰϊοπὶς, Ὀὰὶ ΤΟ δ ἃ ροδίιἱγο Ὠἱνίηθ οΘοτὰ- 
τοδηὰ ρίνϑη ἰῇ δοσοράδῃοο τὶ} θη. ἰχ. 86. ΤΏ6 
ἐεχ ἰαἰϊζοπὶς οὐ ἰδ) 6 οἶμον μαπὰ, οὔ υοσβ. 19, 20, ἰδ 
ῬΟΥπιϊβαῖγο δηὰ γοδϑίτιοιΐϊνο, 119 80 το οἶδα ἴῃ 
86 Μοϑαίο Ἰερί ϑαιΐουῃ. ΤῈ ζαπάδπιεπίδὶ ῥγίη- 
οἷρο ποι βΒῃουϊὰ σΌΎΟΥΠ τϑη᾿ Β οοπαυοὶ ἰοντ- 
ΑΓᾺΒ ἷβ πείθῃ ογ ἷβ σίνθη ἴῃ χὶσχ. 18; Ὀυϊ δα τθ 
ῬΘϑορὶθ γεῦο 80 1110 8016 ἰο ὈθαΡ (μῖ8, (86 δῃ- 
οἰθηῦ ἰπαυσοηοο οὗ υπὶ]ϊ το τουθῆρο ἰ85 ὕθ- 
διγἰοιϑά δὶ 1θδϑὲ ἰο 86 ϑαυϊνδ)ϑηὶ οὐὔἩ τ 6 ἱῃ)υτΥ 
ϑυβογοῦ, Αἴτοῦ [89 δῃπουποοιρθαί οὗ ἰμ686 σοῆ- 
ΘΔ] ἸαὙ8, (Π:6 ῬΘΟΡΪ6 σαγγίοὰ ἰηίο χοουιτίου τἢ9 
Βοῃΐθηοθ Ῥγορουποορὰ ὉροΩ ἐμ Ἐργρίϊδη 0]868- 
ῬὨΘΙΩΟΥ. 

ὈΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΕΤΗΙΟΑΙ, 

Ι. ΤῊ υαπάδπιοηίαὶ τηοσαὶ 1δγ8 ΔΡΡῚΥ ΘαΌΔΙΥ 
ἰο 48}} τηδηκίηα. ΝῸ ΟὁὯ6 σδῃ Ὁθ δχεοιιρίοα ἔγοτα 
ὑπ 6πὶ ΟἹ ἴδ στγτουηά ἱμαὶ Ὠθ ἰθ ποὶ ἰῃ δσονοηδξ 
Τοϊ 0 τὶ (παῖς δυί ον, ΟΥ ἀο68 ποὶ δοκηον- 
Ἰοᾶχο δἰτηβοὶΥ ἐο ὃ6 θουπηὰ Ὀγ ἐπι. 

1. ΒΙΘδρ θα δρζαϊηδὶ αοὰ 18 8 οὐἶἴτηβ οὗ (88 
ἀεοροϑὲ ομασδοίορ, δῃηὰ ἀδιπιδηὰβ ἰμ9 βουϑγαδὲ 
Ῥυπὶβτηθϑῃί. 

1Π., Ἐχαοί υδβίϊοθ ἀοιηδη 8 (δ τοβίοσαίἰ οι ἰὸ 
ΟὨ Θ᾽ 8 πο ΒΟΥ Οὔ 86 Ῥγϑοὶδθ δαυϊναϊθηὶ οἴ ΔΩΥ͂ 
Βδύστὰ ἄοῃο ἰο Εἶτα, δῃιὰ 'ῃ 6856 {818 8 ἃ Ροτβοηδὶ 
ἱΠΊΏΓΥ, οὗ ἃ Θογγβροπάϊης ἐπ. αν ἴο (μ 6 οΥδη ον. 
ΤΠο Δ ΟΥ̓]ΟΥ͂Θ ΟΟΙΩ68 ἴη ἰο0 ον ἱά ἰδ οχδοίϊ οἢ 
οὗ 018 ῬΘΠΔΙΥ͂ οα ἰδ Ῥατὶ οὗ ἰπὶ πτῖῖο ᾽8 ᾿π)υγοὰ ς 
δ. [86 βδᾶτὴθ ἰδν βιιοιι" ) ὰ 168 ἰδ οοηάον ἰοὸ χο- 
ΒίοΓΘ ἱῃ ΠΔΟΓΘ 812Ρ]6 Πηθϑ8ΌΓΘο. 

ἨΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Τληρο: “ΒΙΑΒΡΈΘΕΙΥ δρδῖϊπϑί ἰὴ 6 πδτηο οὔ 76- 
ἨοΥΔἢ 88 ὑδο στοδί τοσία] οὔδησο ἱπ ἰϑγαοὶ. Ου]- 
τηϊηδίΐοη οὗ (6 τουοίαἰΐοη οὗ ϑαϊγαιΐου ἱπ Ομ τὶ8- 
(ἰδηΐγ ; ὙΘΡΘίΟΤΘ ΘΓΘ ΘΒροοὶδΥ ἰμ56 ἀδδιἢ 
ῬΟΠΔΙΥ τηυδὲ [4}}1 σῶν. Τ.6 δοουδβαιϊΐοη οὗ 
Οἰτΐϑι, ἐπὶ Ηδ ὈΪαϑρδοιηϑὰ αΘοά. Τη9 δ]45- 
ῬΌΘΟΙ ἱπ (89 Νοὸν Ταβιδιηθηὶ οὔ, δῦουθ δ]] 
οἰ 68, 8 ὈΪΔΘΡὮΘΙΩΩΥ δζαϊηβί ἐμ 9 στδοο οὗ αἀοὰ ἴῃ 
Ομεῖβὶ. ΤῈθ πδηὶθ οὗ ϑβουθὰ 8 80 Ἡϊΐίη688 οἵ 
Ηἱ 5 οογϑηϑῆί ἰσγυ .-- -Τ 9 ἔοαγία] ἀθογθθ οὗ ἀθδι ἢ 
νι Ὠ οἷ 1168 ἴῃ (5 ὈΪΔΒΡΏΘΙΩΥ ᾿ἰ8617.᾽ 
ΤῈ ΘΥ]] οὗ τηδσυίαροθ τὶϊ (Π6 Ὁ ρΟΟΪγ 8 Β6ΡΘ 

ΒΡΡαγϑηῦ; δἷβο {86 ἰηθυθποθ οὗἩ δὴ υυ ροῦν ἴω - 
186 Ὁ ρου ἰδο 110 δηὰ ομδσγδοίου οὗ δἷβ ομἱ)ά, 
Το ἰδ ΤΘΑΌΪΤΟΒ ΘΥΟΥΥ͂ Δοουϑϑίΐου 0 ὃδ6 Βυὺ- 
βιίδηιαἰοαὰ ὮγΥ 1.6 τηοϑὺ βοϊϑιηῃ δοὶ οὗὁὨ ἰδ6 δοου- 
ΒΟΌ; Ὧ0 Ο0Π0 88 ἐδ0 χἱζιὶ ἰο Ὀγίης 8 οὔλγαθ 
δρφδϊηδί δηοῖδοῦ (0 {896 ἐγυ οὗ ποῖ Β6 σδπποῖ 
Ῥοϑι γοῦν ἐθβυ ἴγ, δὰ πβὶσ ἢθ ἰ8 ποῖ ργοραγοὰ 
ἰο Βαρροτὶ ἰπ βυοὰλ νυῖδθ ἰδμαὶ, 17 ποίγυο, κυϊὶὶ 
τσὶ σϑοοὶϊ οὐ ἷβ οσῶ μεδά, ΤῸ ϑαυδιῖιν οὗἁ 
8}} θη ὈοίΌΓΘ (80 ]ὰνν οὗ Θοα 5 ΒΟΤΘ, 88 ΟΥ̓́ΟΓΥ. 
ΠΟ6ΤΘ ἴῃ (89 Δ 'Τ,Σ1280 ὙΘΣῪ ῬΓοϊΪμοηῖ. ἴὴ (ἢ 6 
Βυβδογδηοο οὗ (89 1817 οὗὁἨ ΣϑυθΏζο, γ͵ὰ 866 [δαὶ 
αοἀ᾽ δ νὶ}} ἱβ ποὺ δἰνγδγϑ ἰοὸ Ὅθ Κποτῃ ὮὉΥ πὶδὶ 



ΟΗΔΑΡ. ΧΧΥ͂. 1-δῦ. 18δ 

Ἦδθ ΤΥ Ῥοσταϊί ἰο βἰηζαϊ πδῃ ; Ηθ Βυβθθογβ δ, Βαῖ 11{|}|0 ΒΒ βαϊὰ ἴῃ {9 Νοὸν Τοδίδιηθῃς οὗ 
(δηκ8. “ἴον {π9 Βαγάῃϑβϑ οὗ ἱμοῖσ βεδγίβ.᾽ ΑἸ] ὈΪΘΒρΒΘαΥ, αοά᾽ 8 ἀἰβρ᾽ ϑγο δὐ ἐμὶβ βίῃ Βαυΐης 
(686 οοϊητηδηάβ, δηὰ 4}1 σου δηβ κίυθῃ ἰοὸ τδη [ Ὁ66Π ΘΧΡΥοδδθα 80 ΔΙ ΗΥ ἴῃ ἐμὸ ΟἹά, δῃὰ Ηἱΐδ 
τοδὲ ρου ἰδ9 υἱιἱιηδὶθ στουδα ξ ἃσὰ ἴδ9 ΟΡ | νἱὶ]}} σοιμδί εἴης ΔἸ ΤΔΥΒ ἈΠΔΙΓΘΣΘΌΪΥ {8.0 ΒΔΙΩΘ. 
γουσς 

ΕΟΌΕΝΤΗ ΘΕΟΤΙΟΝ. 

Οἵ ἴδ Βα Ὀατοαὶ απὰ συ 166 θα σα. 

“7Ὰε Ζεοῤῥίρερ᾽ ἀοῖν οὗ 1λε λαῤίοιυεα ἐενγ ον, ἐλέ λον ἰαπά, ἐγ ἐδε δαῤῥῥαξέεα γεαν»; οὗ ἐλε εονεσεο» αξεαῖ 
ἑμλεγίαηες ὃν ἐλε Κμόέίο Κϑαν, ακα ἐλμες αἴδο οὗ ἑάοξο τοο ἀααί δεεονιθ ἐγεῤουεγίεἀεαά, 1Δ6 “γαεί- 
ἐμες τοάο λἀαά ,αδζερε ἐρείο σεγυϊμαξ, 1}6 ἐεεῤίηερ λοῖν οΥ ἀφ ομδπισαγαῖ σῤῥέσγαμες οὗ ἐλ ἀοίν ανα 
(δεῖς σ»α τυαγε), οἵ 1λε »μόδε ϑδαῤῥαέδ γατέ σ»α οὗ “ἦε ϑαπείμανν 977 ἐδε γεϊρίομ οὐ τ“Δε ἑαμά. 

ΝΟΚ, Ολ. χαὺ. 1:-- ταν. 2. “πιὰ 

ΟμΑρτεε ΧΧΥ͂, 1--δὅ. 

1,,2, ΑΝΡ [80 [ΟΕ Βρδᾶκο υπίο Μοβοϑβ ἰῃ τηουπηὶ β᾽'ηδὶ, βαυϊηρ, Κιροδκ ὑπίο [89 οἰ]]- 
ἄγοϑῃ οὗὨ [βγϑοὶ, δῃ βδῪ υπίο ἴπ6 πὶ, ἮὟ Βθῃ γα ΘοΙηθ ἰηΐο ζμο τἀ με Ι ρῖνο γου, 

8 τδδὴ 888} {89 Ιδῃα κϑθρ 8 βαθθϑίῃ απίο ἴθ 10ΒῈΡ. ΚΚῬ''ΐχ γϑδσβ [ποι β88]0 δον (ὮΥ͂ 
βο]4, δῃὰ εἰχ γόδγβ ὑπο β8δὶῦ ργπμθ (ΕΥ̓ νἱπογαγά [ἔγυϊῦ ραγάθῃ", δῃ ἃ ραῦμοσ ἴῃ 

4 {86 ἔτι (πογϑοῦ; Ὀαΐ ἴῃ [86 βονϑηϊ γὙϑᾶῦ 8}8]} θῸ 8 βδὈρδίῃ οὐ τϑϑὺ υπίο [80 Ἰδηά, 
8. ΒΒΌΡΔΙΒ [ῸΓ [86 Π:.ΟΒΡ : ἴμοὰ Β8810 ποΙ ΠῚ ΒΟῪ [Πγ 614, ΠΟΥ ῥσιπθ ὑμγ νἱπογαγὰ 

δ [ὅυἱὺ σατάοη}. Τὶ σ]οἢ στόνθί ΟΥ̓ 118 οὐσσῃὶ δοοοσὰ οὗὨ (ΠΥ βαγνοθὶ ἴΒοὰ 884}: 
ποῦ ΤΟΔΡ, ΘΙ ΓΠΟΥ ρα Υ [86 ψζτᾶρεβ οἵ [ΠΥ σἱπθ Ὁπαγοεβϑα :" [07 1 8 ἃ Ὑϑδγ οὗἨ τοϑὲ 

6 υπίο {86 Ἰαπᾶ. Απὰ [80 ΒαΌρδίἢ οὗὨ {86 ἰαῃα 814}} 6 τηϑϑὶ [ῸΓ γοῦ ; 10Υ 866, δῃὰ 
ἴον (ΠΥ βογνϑηΐ," δηα [ὉΓ [ΠΥ τηδὶά, δῃὰ [ὉΣ [ΠΥ το βοσνδῃΐ, 8Πα ΤῸ. (ΠΥ δ ΓΒΩΡῸΓ 

1 ι8δ0 Βοϊουγχποία πὶ (66, δηα ἴῸγ (ὮΥ οδύ16, Δῃα ΤῸ [8:6 Ὀθδδίβ [ἈιϊτηαἸε μα ανὸ 
η [8 γ ἰΔηα, 888]] 411 [86 ᾿ποόγϑᾶδθ ὑμϑγθοῦ 6 πιοϑί. 

8 ΑΔμπά (δου 888] υ 6. βουθη ΒΑΔ 85 Οὗ γοϑῖβθ υπΐο ἰδ 66, Βουθῃ ἐϊπ|68 ΒΌύ ἢ 
Υ̓ΘΆΣΒ ; 8η4 [86 Βρδ09 οὗ [86 βονθι) Βα ρα β᾽ οἱ ὙΘΔΓΒ 884}} Ὀ6 απίο ὕμθ6 [ΟΥ̓ δηὰ 

9 πὶπθ γοϑσβ. ΤΏΘΩ Βμ8}} ὑΒοὺ οδυ8βο {860 ἰχυτηροῦ οὗὨ {86 1.0110 ἴο βουπα [οδυ86 (86 
Βουμα οὗἨ {86 οοτῃοῖ ἴο ρῸ ἱβγουρᾷ ἐδδ ἴα οπ {86 ὑθῃίῃ αν οὗὨ [86 Ββονϑῃίὰ 
τηοπίῃ, ἰπ {86 ἀΔΥ οὗἁὨ δίοῃμοπηθηῦ 8818}} γθ τηδῖζο (16 ἰσυταροῦ βουμπα ἰμχουρσῃουΐ 

10 411 γοὺῦ ἰαπά. ᾿Απά γὸ 88}4}}1 Ὠδ]|]ΟΝ {86 Βἤιοίδ γοϑσ, δηα ῥγοοϊδίπι 11 
(δτουρμουὺ αἰ ὑμ6 Ιδηὰ υπΐο 411 [86 ἱπμδθὶϊδηίβ ὑμβοσγοοῖ: δ 888}} 6 δ [0116 
ὑπίο γοι; δηὰ γ8 58}}8}} ΤΟΙΣ ΘΥΘΥΥ͂ ΙΔ} Ὁπίο 8 ροββοββίοῃ, δῃὰ γθ 88}8}} 

ΤΈΧΤΙΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1. Ὑοσα. 8, 4. Ὀ“2. 8οο Τοχίῃαὶ Νοῖο δ οὐ σχίχ. 10. 

8 γον, ὅ. ΤῊ δι. υὰχΧ. δηὰ 5γγ. ὑσοῦχ ἐδ οου ἡ αποξου. 
8 γοσα. δ, 11. “12 τοϑϑὴδ ἈΓΠΔΔΙΓΥ ἐλο δοραναίφὰ (060 698. ΧἸΙΧ. 86; Ὁοῦΐ. χχχίη. 16), ἔοι ἐδ οοπδοογαίοα, Ἑπχοορὶ 15 

τ 

ἴδιο ῬΡαδδακοϑδ σοΐογτο ἴο, δηὰ ἱπ (π15 οδδρ., [ ἰθ αἰ ναγο προ οὗ (6 αεαγίέα. 1ὲὶ 5 δρρῃ! θὰ ἴο ἐδ νἱῶϑ αἰτοῦ 8 ον {π|ὃ γος 
οοηδοογοίοα, δὸ ΟΧΧ, ἁγιάσματος σου; ΟΣ ὉΥ ἃ ἤκτιο οὔ σροθοῖ, ἐν Ναραγίία νΐπο, δὸ δανίηα ἐδ ὈΣδΏ 69 ΠΡΡΚΌΡΝΝ ΠΕΡ 19 
ὈΒΏΟΤΗ ἰοῦ οὔ 6 Νεαξατίῖθ. Το ΔΈΟΣ 16 ΠΘΠΘΓΑΙΥ͂ ὑτγοΐογγοα ὈΥῈ [06 οοἸηχηοαίδίουβ. 8600 οὶ! τδο Γοίοσο ἴὸ 
φίνγίαέε οοικα, Τιυα1]. 1, 1, 84; Ῥτοροσί. 14. 16,12. Τοῦ ΜΗ͂Θ., ἐ86 βγτ. δηὰ Ψυ]ς. τοῦ ἐμὸ νοσὰ [ἢ ἴδ 6 ὕΐυζα!. 

4 γόοσ, 6. Τ|ιοῸ βδιλ. δὰ Κ'κγγ. σοδὰ [πἰ6 δηὰ ἴδ ἰὮχοο (οἱ οττίης πογάδ ἰὴ ἴδ μίυξα!. 

δ γον. 1. ΓΤ). 860 Τοχίαεὶ Νοίο 1 οὐ χί. 3. 
τ--: 

4 ψοσ. 8. βαῦθαϊ 5 υδοὰ ὮΟΙῸ δ ἰὴ χχῇΐ. 1δ (θ66 ποίϑ ἔνθ.) τοῖος ἴῃ ὁ δικτγαὶϊνο τὰν ἐμδη τι ἰδ ἀσδηΐίο ϑοιδο οὔ 

1 γοχς. 9. Το ποσὰ δ). αὐϑαδῖε οἵ τος. 10 ἄοοεο Ὡοὲ οοσοσ ἰῃ ἐμίο νοσδο, δηὰ ἔδοτο ἰθ ὨΟ οοοκδίος ἴοσ [8 ἰποοσου. ἘἘῸ 

ΠΡ η Ὑ ἰδ 180 Ἰουά δοπῃὰ, οἷαπρον, οὗ δι ἰποίσισαθης ὩδΌΔΙΪΥ ἐγασπδιϑιοὰ ἐγιωεραί ἴ ἐδο Α. Ὗ., νκϊ οοοραδίοξιδ!!γ (Ἱ 

ΟἌτοη. χν. 28; 2 στοῦ. χυ. 14: Ρα. χουι. 6, ε6.) ὩοτΤῸ ΟΟΥΓΘΟΙΙΥ οογπαί. [{ πο οἰἴπονῦ τ. 6 ποῖῃ οὗ δὴ δι ΐπδὶ (δοοογάϊηξ 
ἴο ἴδιο Μίσμηα, οἵ ομιατιοὶβ οὐ ἩΠ|ὰ βοβδέ), ΟΣ πιϑάθ οἵ ταϑίδὶ ἰῃ [86 ζδβιίου οἵ δ βοζῃι. ΤῈ6 ΓΧΧ. σϑυάοιϑ σάλπιγξ, ἴδο Ψαὶς. 

9 Ὕοτα. 10, 11,12, 18, σο. [72}" [9 ἐτααιδιδεοὰ ἐπγουφμοαι ἐδα οδαρίος δὰ οἱ, χχνῇ,, ἡηδέϊζβ. 80 αἷδο ΝΌτα. χχχυί. 4. 
Τὴ Ἐς. χίχ. 13 ἰἰ [6 γτγϑῃάογοὰ ἐγιωπρεί οογηα), διὰ ἴῃ ἐδ ΟἿ οἴἶδιοῦ Ῥΐβοοα ἩΏοτο ἰξ οοουτα, οδὮ. τί. 4, ὅ, 6, 8, 13, γα ὁ 
ΟΥ̓Δ. μι 16 εξ δδνβῶ βροῖς ἐωδέϊεα, υυὲ ὍΡΙΣΕ ΠδτῸ Βροῖὶ ἡεδῆϊα, ΟἸατκ οοηδίάοτιο ἐμαὶ ἐξ ντδϑ ἰηἰοηἀοὰ 
ἴο Ὀ6 Ρτοηουσῃοορά 86 ἃ ἀϊε5γ}1 6 0]6, τηδκίης ἃ οἷοϑο ἰτοϊ υϊίοη οὗ (89 Ηοῦ. ποσὰ. Αὐὔυϊδογίεϊοα αἰ ΟΣ 86 ἴο ἐΐδ θϑθο γρλῤαννο ΨΙ 

, Ββ,69 [89 δι )θοὲ ἀἰϊθοτιοδοά ἴῃ Βοοϊιαγί͵ Ἠΐίθτγος. 1. α. 438 (νοῖ. 1., Ρρ. 468-466 οἀ. Βοδο:.), δι αοδϑι. 7λο:. Δ. ν. Τδο 
. τομάοζ ἄφεσις 1} τοϊδέίου ἴο Ἡββδῖ 86 ἴο 06 ἄοῃο ἐῃ (π|8 Υὸσ σϑῖθπιοσς ἔλπιδῃ δδ ἃ ἰζωϊδιδιέου οὗ ἐδ Ηοῦ. ποσὰ. 
27 



186 ᾿ ΓΕΥΙΤΙΟΌΞ. 

11 τοϑίυση ΘΥΘΥΥ͂ Τα8ῃ αηΐο 18 ἔϑη1]γ. Α 100116᾽ 88}8}} {πὶ ΑΝΙοΘΙἢ γεν 6 υπίο γοῦ: 
γ 58.8}} ηοΐ ΒΟΥ, ΠΟΙΓΠΟΣ Τοᾶρ ὑμαῦὺ τ ΒΙΟΒ στονοίδ οὗὨ 1561} ἴῃ 1, ΠΟΥ ραῖμοσ ἐλδ 

12 σταρθβ ἴῃ ἰὺ οὗἨ [ΠΥ νίπθ ὑυμαγεββοα." ΕῸΡ ἴὑ ἐδ [86 100116;} 1᾽ 884}} 06 ΒΟΙΥ υὑηῖο 
γοι : γ6 8841} οδὺ π6 ἱποόγϑαβα {μογοοῦ ουἵ οὗ {86 Β6ὶ 

18 [πὶ (μ6 γεδὺ οὗ {818 100 116᾽ γο 8}}8}} Γοίυγηῃ ΘΥΟΣΥ͂ δὴ ππίο [8 ροβϑεβϑίοῃ. 
14 Αμὰ 1 ἴδοὺ 856}1" ουρῃῦ αηΐο ἱβγ ὨΘΙ ὮΌΟΙ, ΟΥ Ὀυγοϑύ οἰσὴξ οὗὁἨ [ὨΥ ποὶρθθοΓ᾿ Β μαηά, 
16 γο 8881} ποῦ Ὄρρυθϑβ [Οὐθυγθβ ἢ} 9] ΟὴΘ ΒΠΟΙΒΘΓ : Δοοοσάϊηρσ ἴο [86 ΠΌΠΌΟΓ οὗὨ γεδδγβ 

'ϑον [86 7001105 ἐποὺ 5881} ὈᾺΥ οὗἁ [ΠΥ ποίραθον, απά δοοογάϊηρ υπίο 86 παπαθῈ Ὁ 
10 οὗἁἨ γοδγβ οὗ (86 ἔγυϊϊβ Β6 88}} 861} απῦο (Π66 : δοοογάϊηρ ἰο {86 ταυ]υθ οὗἹὨ γεϑῖβ 

ἰδοὺ 5811810 ᾿πογϑᾶβα {816 ῥσῖοθ ἱβογθοῖ, δὰ δοοογαϊηρ ἰο ἔμθ ἴδνγμιθεβ οὗ γϑδϑγβ ἐμοῦ 
Βῃ8}0 αἰ η}1 188} (Π6 ῥγίοθ οὗ 10: [ἴ0γ ἀδοογαϊΐπρ ὕο [86 πα οΓ οὐ ἐδδ γοατα οὗ [86 ἔγυϊί5 

17 ἀοἰὰ δα 86}1} υπΐο (ῃθ6. ΥΟ 88}8}} ποῦ ὑβογθίοσθ ὀρργεββ [Οὐ θγσθϑο 5] ὁπ δηοίδοσ ; 
θυΐ δου 88}0 δασ ὑῃγ αοά: ἴογ 1 αην [86 1,0ἘὉ γουν αοά. 

18 ΥὙΥ̓ΒΕΓΟΙΌΓΧΘ γ6 88}8}] 40 ΤΑΥ͂ βἰαίιῦε8 8 Πα ΚΟΘΡ ΤΑΥ͂ ὑπιάρτηοηία, δπὰ ἀο ἰμθπὶ; δῃά 
19 γα 888}} ἀνγ6}} 1ῃ (86 Ἰαπά ἴῃ βαξοίγ. ΑἈπά (86 ἰδῃὰ 881} υἱοὰ ποῦ ἔγυϊί, δῃᾷ γϑ 
20 5888}} οδὺ γοὺγ 1], δῃα ἀνγ6}} ἐβογοίῃ ἴῃ βαίοίγ. Αμπά 1 γὸ β8}14}1} βαυ, Ἦ αῦ 888}} 

Μὸ οδὺ [9 Βουθῃηΐῃ γον ἢ Ὀ6ΒΟ]ά, ὁ 8881} Ὡοῦ ΒΟΥ, ΠΟΥ ψαίθβοσ ἴῃ ΟΥΣ᾽ ἰπΟΓθδ86: 
21 {ὑπθ 1 Μ11] Θομηπιδηα ΠΥ Ὁ] ββίηρ ὍΡΟΩ γοὺ ἴῃ {86 βἰχίβ γοδσ, δῃηὰ 10 8841} Ὀσὶ 
22 ἰοσίδ ἔγυϊύ [ῸΓ (Ὦγοθ γοϑῖβ. Απμπὰ γὸ Ἐμ8 ἢ ΒΟῪ ἴδ6 οἰ ὙΘΆΙ, δΔηα δῦ ψοί οὗ ο] 

ἔγυϊὉ ἀ}01} (86 πἰηί γοαῦ; ἘπῚ}} ΒΟΥ ἔγυλίβ οομγο ἰῃ γα 8}4]}] οδὺ οὗ [86 οΪα δίογα. 
28 ΤῈ ἰδηά 8881} πού 6 80] 20γ ουϑὺ :2 ἴῸγ [9 ἸΔπα ἐδ Ἰ01Π6; ΟΥ̓ γ8 ΟἿ ΒΙΓΒΏΡΌΓΒ 
24 δῃά Βο] Ό ΓΠΘΓΒ ΜΔ 6. Απά ἴῃ 41] {πὸ Ἰδηὰ οὗὨἨ γΟῸΣ Ῥοββθββίοῃ γὸὺ 8881} ζυϑηὴΐ δ 
25 τραδιηρίίϊοι ἴον (π ἰἸαῃα, [17 (ΠΥ Ὀτοίμοῦ Ὀ6 ΤΆΧΘΏ ΡΟΟΥ, δπα μιδίἢ βοϊ ἃ αιΥΘΥ δοπὶδ 

οἵ Ηἷβ ἴοῃ, δὰ 1} ΔᾺΥ οὗ ἢἷβ Κη οοτηθ ἴο σϑάθοιῃ ἰΐ, (Βϑῃ 884}} μ γσράθοιῃ ἐμαὶ 
20 πΔ1ΟῺ ἷδ Ὀγοίμοῦ δοΪ 8. Αμπά τ ἐδθ τβη μανο ΠῸη6 ἰοὸ τϑάθοιῃ ἰΐ, δῃα ἢϊπη861} 6 
27 [888 ὈΘοομλ6 15] 800]6 ἰο σράθϑῃν [Ὁ ; [Π6ῃ ]οῦ Βῖτη οουπί [86 γοϑ818 οὗὨ (Π6 βαὶθ ἱμογοοῖ, 

Δα τοβίοσο [86 Ἥϑϑυρ]υδ ὑπίο [86 πῆ ἴο Βοὰ Βο βοϊὰ 10: {μδὺ ἢΘ ΙΏΔΥῪ τοϊυση 
28 υπῃΐο Ὠ18 ἴοῦ. Βαὶΐί 1 δ Ρ6 μοὶ 40]6 ἴο γρδβίοσο ἐξ ἰο πἴτω, ἴὔθη ἰμδὺ το 18 

801 884}} τοιλδίῃ ἴῃ [Π6 μδῃηα οὗ ἶπι ὑμαὺ δαίῃ Ὀουραὶ Ὁ ὑπ] [Π6 γοδγ οὗ 70.}}]6 :δ 
δα ἱπ [86 7.116" 10 584}} γὸ οαΐ, δῃα 6 888]}} τοϊαση ὑηΐο 18 Ῥοββοββίοι. 

29 Απάα ᾿ξδ ἤδη 86]} ἃ ἀν ] πρ Βουθ6 ἴῃ ἃ Μ4]16ὰ ΟΕ, [μὴ ᾿Θ ΙΩΔΥ τοάθοιῃ ἱξ 
ΠΗ 8. ἯΠΟΪΘ ὙΘΆΓ ΔΙ͂ΟΣ 1 18 8018 ; ευἱξλύτ, ἃ 10}} γον [8 ἴοστι οὗ ἀδγ8.5] τῦδῪ 6 

80 τράθϑιῃ 10. ἀμπὰ 110 Ὀ6 ποὲ χϑἤθοιηϑα 1} (Π6 Βρδοο οὗ ἃ [01] γϑδγ, (μθῃ (8 ἢοῦδθ 
ὑπδὺ ὦ πὶ [86 να] θα οἰ 884}} 06 δβιδὈ]} δηθὰ {0 Υ νοῦ ἴο δἰπι 6 {μα΄ Ῥουρμύ ἱὲ 

81 τῃτουρδουΐ 18 σΘΠΘΓΘΊΪΟΙΒ : 1Ὁ 81.8}} ἢοΐ γὸ ουὔῦ ἴῃ {86 0116.5 Βυΐ [86 Βουβοβ οὗ 
186 ν1]Π]ροθ Μ ΒΊΟΒ μᾶγθ 0 ὯἯῃ6)11 τουῃα αὐοαί {μθῖὰ ἐμ} Ὀ6 σουηίοα δ 88 (86 86]48 
οὗ [16 σου ΣῪ : ΠΟΥ͂ ΠΙΔῪ 6 Τραθοιη64, δηἋ ΠΟΥ 58}.8}} γὸ ουὖ ἴπ [86 0011. 

82 Νοὐνιθπιδηαίηρ [Βα σοποογηληρ 5] [86 οἰἰλοα οὗἨ (86 μον ΐοθ, απὰ [οπιξ ἀπα] ἰ89 
88 δουδεβ οὗ (86 οἰ268 οὗ [Π6ῚῪ ροξβοββίοῃ, ΤΩΑΥ 86 1,ονϊῦοβ τθάθομι δὺ ΔΥ [1π|6. Απά 

1 ἃ τηδ Ρυγο δα οὗ [86 1μδν]1065,᾿}7 [86 186 Βουδα ἐπα νγ88 8014, δπὰ [1π᾿5] (86 ΟΥ̓ 

Φοδορὺθ (44πέ. ΤΠ. 12, 8) υ)δε8 {ἢ ΗἨοῦ. ποτὰ ἑωβήλος, νρ οἷ ἢΘ ΟΧΡίΑΙ δ Δ8 τηϑδηΐϊηρς ΠΙΘΟΓΥ, ἐλενθερίαν δὲ σημαίνει τοὔνομα. 
Ἴδο Υουἱς. .ι08 ἡμδύϊεκε, 10 τοῖς. χινὶ, 11 ἰς ἰβ οδ! σὰ ἽΥὙἽΓ] Γι) --ἰλε γϑαν οὗ ψ, ἥγοια Ὑδὶσε «Ζοσδορῖ δ σοῦ 

ἀοσίνοά λνἱδ ἰηἰοσρσοίαιίοῃ. ΤΏΪ6 δοοογὰδ τ|ῖ} τῖεἢ ἐμ οσεΐοχε ἴα τας. 11, διὰ δἷϑὸ ὙΠῚ (δ0 ἀοσιναδίίος ἔγοσω Ὁ3)-τῶ ἤσω 

ὕ γει. 14. Το Ηοῦ. ὯΔ6 ἐδο νοσῦ ἰπ (πο ῥ] γαῖ: Ὀπὶ ἴπ6 ὅδπι. δ6 [το πα. ἱῃ δοοοσάδηοθ ἩΪΐῺ ἴδο αἰηρ. ργοῃοτηθ ἴοΣ- 

Ἰονίης. Τμὸ ποσὰ ὈΌΥ, Σ Ὁ, ἐδ ἴὩζ διβ., δὸ ἐπ θθα, χὶὶ. 43, 
10 ογ. 14. 3), 2}. ἦμο τοῖὺ ΤῊ) [8 ὅδ ΡΒ, δρρί!οο δαρθοββ!!γ 10 μα! βοσὶ οἵ οἰ τῇ ορργοδείοτι ὑτοῦριε αὔσαι 

Ὦγ ἤδαυὰ, ΝΜ ὩΪΟΒ ἰθ Ὀοδί, ὀχργϑοϑοά ἰὴ Βυρΐ βῃ Ὁ ἔλθ ψοΓγὰ ΟΥ̓ΘΣΓΟΘΟΏ. 
1 γον. 233. ΠΌΩΣ , ᾿ἰπὶ γὺν ομίέμρ οὗ (Δ6 ἰπ τοᾶῦς. Α. Υ.), νέε, (ἸΌΣᾺ 811} Βορο οὗ τοἀοιωρίίομ, ζῃ σρούοσα Ῥθτϑδβο, ὧδ ψ 

τ γον. 26, Το τοᾶγρ. λἐς λακὰ λαϊὰ αἰαίιφά αμὰ ἃ ουοίσον ΘΧΘΔΟΙΥ του ἄοτα [86 ΗΟΌ.; Ὀπὲ {80 ἴοχὲ οἵ (0 Α. Υ͂. ἰδ 
8 δ] ΠΟΙ ΕἾ αοοὰ ἱταποϊδιίου ὀχοορί ἴῃ δε ας ἰο ὀγίως οὐὐ ἴδο ἰάθα τμπαὶ ἴ[Π0 Δοϊι ιν ἴο τοάθϑηι 85 οοσὴθ δῦουξ δίῃηυθ 189 
Β616 ἴοοὶ ρ]δοθ. Τηο ον ἢ ἰμξογργοίδιίοη 68 ΒΟΘΟΠΠΙΒΘΙΥ͂ ἀρ ῤῥόρε ἔριον [πο τίρῃε οἵὨ τοάδοταρείοι δ0.}}} ΟὨΪΥ δύσσιο ἰδ 
0886 {Ππ6 ΔΌΣ Υ ἴο ΓΘ ῬΌΓΟΒοδο δ ραϊποά αἶαν [0 588} ΔΘ ΡΪδοθ; ἃ ΠΙΘΓΟΘΙΥ͂ ΤΟΪ ΟὨΙΔΣΥ 8819 τη δὲ ὨοϊΪὰ ἈΠπῚ1} ἴλ6 }υὐ]- 
196 γϑᾶσ. 

ἐ: γον. 39. ἸΠΌ ΝΣ Π Ὁ, ΜΌ. ἀαγε ἐδαϊ ἰώ τοἀενρίίοι δε, ἔ, 6. [0 τρῃς οὗ τοὐϑι ρου 68.Δ}} οοπείϊμυθ ἴῸΣ ἃ 

ἀοδηΐο τὴ λη 0 Ἰοπροῦ, σι ἰοἢ εἶπιθ [88 ὈδΘῊ οχρ δ ηϑὰ ἴῃ [6 ὑγϑυΐουδ οἰαυδο [0 δ6 8 γογ: ἰδ ἰ8 Ὀοτίοσ, ὨΟΎΤΘΥΕΣ, ἴο 
ἰοὲ (89 τεδιυε] δίίοι 90]}1ὁ»ν ἴμ6 ἨοὉ. ἔμμη ἴο μασρῆσαθο 80 ΣπΌΟΣ 88 δ85 ὕδϑὴ ἄυπο ἴῃ ἐπ Α.Υ͂. 

Ἡ γον. 80. ἘΠ Κα Ὁ) ὧτ ἴηο ἴοχε με 7 [6 αδἷϑο ἔμο τοδάϊης οἵ [9 βδπι. δηὰ οἵ τοἡγίϑο Μ88. 
16 Ὑοτ, 81. 20,7 ἰδ εἴης. Τὴο ἤδιι., υΥχΧ, διὰ βγσ. μαῦϑ ἐμο ρίυσαὶ. 

Θ τ ΓΣῚ 

16 αν. 32. ΟὉ [μΐἷδ Ὧ56 οὔ [86 Ῥδγί  ο]9 Ὁ δ Νογάϊιεοϊτ)οτ᾽ 8 οῦ. Ον. ὃ 1093, 6, ο, ἢ. 1ὲ 15 ονἱάδης (παὶ ἴθοσο 15 ποι! 
βαϊὰ κὈουὶ ἐπο χοδοιι ρος οὗ [πΠ6 οἰξέρα, ΒΟ} [86 ἔυγχα οἵ ἴδ Α. Υ. που!ὰ ϑοθοϊ ἰο ἐπαρῖν, ὈθΣ ΟἸΪῪ οἵ [1|ὸ μοῦθοα ἰὼ ἔμ δε. 

1 ὙοΣ, 83, ΤΏΟΣΘ [6 ἸΔΌΟΣ ἀΐγοσο υ οὗ ορίμίου 86 ἴ0 89 τηιοϑιίης οὗ ἐλ οἰδηρο, 110 ἑοχὶ οἵ ἔ)ο Α( Υ͂. ἰο δυρροείοῦ ὃν 
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ΟΥ̓ Πἷ8 ῬοΟΒΒΟΒΒΊΟΙ, 8881} σὸ ουὐ ἴῃ ἐΐό ψόαν οὗ 116 :5 ἴὉΓ 86 Ὠουδο8 οὗὨἉ (Π6 οἰ(ἴ68 οὗἁ 
81 [0 1μονὶο8 αγὸ [ΘΙ ῬοΟββθββίοη διοηρ (86 ΟὨ]]άγοη οὗὨἨ ἴβσϑὶ. Βαυΐ ὑμ6 Πο]ὰ οὗ {6 

ΒΌΡΟΥΒ οὗἨ [Π 6. ΟἱὉ168 ΤΑΥ͂ ποῖ ὈΘ6 8018 ; ἴον 1 ὁ (861 ρΡαγρϑίι] ροββθββίοῃ. 
89 Απᾶ ΓΊΏΥ Ὀτοίδοῦ Ὀ6 ὙΆΧΘῚ ΡΟΟΙ, δηῃα [116 ἰῃ ἀθοᾶυ πὶ (866; ποι ἰδοὺ 

Βἢ8}} το θγα πα: ὑδα, ἱλουσὴ 6 δὲ ἃ ΒΊΤΒΏΡΟΥΙ [ΡΟΟΥ, δηα ἷ8 Βδπα ἰγθιλ Ὁ]65 ὉΥ͂ 
[866, ὑμοι 5810 Βο]4 Εἷπη ὮΡ αϑ 8 Βίγδηροῦ"), ΟΥ 8. ΒΟΪΟΌΤΠΟΙ ; ὑπαὶ Ἦ6 ΤΏΔΥ Ἰἰνοῦ 

86 τί (806. Ταϊκο ἰδοὺ πὸ ΒΟΥ οὗ Βἷπι, ΟΥ̓ ἸΠοῦθα80: Ὀυΐ δ. ΠΥ Οαοά; (μα (ἢ γ 
817 ὈτγΟΙΠΟΙ ΙΩΔΥῪ ᾿ἶνο τὰ ἴΠ06. Ἴδου 8}41}0 ποὶ ρῖνο ἷπι ΓΠΥ͂ ΠΟΏΘΥ ΠΡΟ ΒΌΓΥ, ΠΟΡ 
88 Ἰεπα Ηἶπα [ΠΥ υἱοί 8}8 ῸΓ ᾿πόῦθαβθ. [απὶ 86 [0ΕΡ γοὺν αοά, σοῦ Ὀτουρῦ τοὺ 

Του ουαἱὐ οὗ ἴμο ἰδηά οὗ ἘΕΥΡί, ἴο γῖνο γοῦ [86 ἰδπᾺ οὗ ὕδμδϑη, απὰ ἴο 6 γοὺν αοά. 
89 Αμπαὰ ἼὮγ ῥτοίβον ἐδαέ αιοοίζσί, ὈΥ͂ [06 Ὀθ ψΑΧΘΏ ῬΡΟΟΓ, δά Ὀ6 8014 υπίο {66 ; 
40 {μου 8ῃ810 μοῖ σοιαροὶ Εἴτα ἴο ΒΟΥΥΘ 88 8 θοῃαβοσυϑδηΐ: δι 88 8ὴ ἰγϑᾶ βογνυδηίΐ, απὰ 

8.8 8. ΒΟΪΟΌΣΠΘΥ, ΔΘ 888}} Ὀ6 τι {Π 66, απ 58}}8}} βοῦυθ ἴπθ6 ὑπίο {86 γϑᾶγ οὗ 7.0 119 : 
41 δηά λό, 884}} 86 δοραγί ἔγομῃ (866, δοέδ, ἢ9 δῃα ἢἷβ ομ]άσθη ψ ἢ ἔτι, δηα 88}4}} 

Τοίασῃ υπίο ἷ8 ον ἈΠ, δηα αηΐο [86 Ροββαβϑίοη οὗ 818 ΤΆΓΟΥ 88.4}} ἢ6 γχοϑίυτῃ. 
42 Ἐὸτγ ὑΠ6Υ αγὸ ΤΩΥ Βογνϑηίβ, ὙΠὶοὰ 1 Ὀτουρηΐ ἔστ ουὐὐ οὗἨ ἐμ Ἰαπᾶ οὗ Εργρί: {μοῦ 
48 588}} ποῦ Ὀ6 8014 88 Ὀοπάμπιθῃ, Τβοὺ Β88]}Ὁ ποὺ σϊθ οὐδὸν πὶ τὶ τὶρογ ; [ει Β88}} 
44 ἴδαν ἰῃγ αοἄ, Βοίὰ (μγ θοπάπιθη, δῃὰ {μπὺ Ὀοπαπιδὶαβ, τ οι (Βοὰ 888}0 ὮδΥ͂Θ, 

δλαϊΐ δὲ οὗ [μ6 Βοϑδίμϑῃ ἰδ ἃγτὸ τουπα δρουΐ γου ; οὗὁἨ [θὰ 888}} γὰ ὈΌΥ Ὀομπάμηθῃ 
4δ δηᾶ Ὀοπάπιδιβ. Μοσϑουοῦ οὗ [μ6 οὨΠ]άτϑη οὗὨ [86 βίσϑηρογβ {Ππ8ὺ 40 ΒΟ) ΟΌ ΤΠ ΔΙ ΟΠ; 

γου, οὗ [λθπὶ 8}8}} γα Ὀυγ, δῃηὰ οὗἉ ὑμοῖν ἔβπ}}168 {παὶ αγὸ 11 γοα, πΒ οἢ {ΠΥ θοραΐ 
40 1η γουγ ἰαπᾶ : δῃᾷ {ΠΥ 888}} Ὀ6 γοὺγ ροββοϑϑίοῃῆ. ἀπά γὸ 8}}8}} ἰβὶσθ {μθὴὶ 88 δῇ 

ἸῃΒογϑηοθ ὉΓ γοὺγσ ΟΠ] γθη δου γοῦ, ὑο ἱπμ ον ἐΐόηι [0Υ ἃ. Ῥοββαβϑίοῃ ; {Π6 Ὁ 88}4]] 
69 γοὺγ Ὀοπάπιρθῃ ἔῸΓ ΘνῸῚ : Ὀὰὺ ΟΥ̓ΘῚ γΟῸ Ὀτοίμσθῃ (86 Ομ] σθα οὐὗἨ [Ιβγϑο], γ6 588}]} 
ποὺ σ]6 ΟὯΘ ΟΥ̓́ΘΡ ΒηοΥΠ6. ΜΠ} ΤΙΡΌΓ. 

4 Απά “8 ΒΟ] ΓΠΘΥ ΟΥ̓ ΒΙΓΒΏΡῸΓ ὙῈΣ τοὶ ὈΥ (866, ἀπ (δγ Ὀτοίμον ἐλαΐ αἀιυοϊϊοίδ, Ὁ 
Ὠΐτα ΣΧ ΡΟΟΓΣ, 8η4 5361] Εἰ Β6 ἢ αηΐο [86 ΓΠΆΠ ΚΣ ΟΥ̓ ΒΟΪΟΌΣΠΘΣ ΟΥ̓ [866, ΟΥ̓ ὕο {86 Βίοο 

48. οὗὨ [89 βίγβηρογ᾽ β [ἈΠ11]}Υ : διέθου ὑπαὶ Π6 ἴβ Β0] ἃ ἢΘ ὩΔΥ 6 τοἀθοπιθα ϑρβϑίῃ; 016 οὗ ἷβ 
49 Ὀγϑίβ θη ΤΑΥ͂ τοάθϑῃι Εἶπ; οἰ 0 15 ἀποῖθ, ΟΥ ἷ8 ΠΟΘ᾽ Β ΒΟΏ, ΠΙΔΥ͂ τοάθοπι ΐπι, 

ΟΥ απ ἰμαὺ 18 εἰρὰ οὗ Κἰη 5 υπΐο Ηἷπὶ οὗ δἰ8 πρθαν ΤΩΔΥ͂ ΤΟάθοηλ ἶμ; οὐ 1 ἢθ ὃ6 
60 4016, ᾽6 ΠΙΔΥ τοάδθϑμι ΒΙη)β6 1]. Απαᾶ ἢθ 888}} στϑοίζοθ πιὰ πἷμα δαὶ Ὀουρὶ Εἶπα 

ἔγοσα {86 ΥὙΟΆῚ ἐμαὶ Π6 Ἧ88 Βο]ἀ ἰο ἴσα απο [86 γϑᾶγ οἱ [0 116: δηὰ π6 ῥσχίοθ οὗ 
ἢ18 8416 8881} θΡ6 δοοογαάϊηρ υπῦο [86 στη θ6ν οὗ γϑᾶσβ, δοοοσάϊηρ ἴο [86 ἰΐπη6 ΟΥ̓ Δἢ 

δ1 μϊτοὰ βουνδηῦ 8881} 10 6 ψι ἰμ. 1 ἐλεγο δ6 γοϑῖ ΤΑΔΩΥ γοᾶγβ δολίπα, δοοοταΐηρ; 
απίο (Ὠ6ηὶ ἢ 888] ρῖνϑ δρϑίῃ ἐπ ργῖοθ οὐ μἷ8 τοἀθταρίϊοι ουὐ οὐὗὁἨ [80 πλοηοΥ ἐμαὶ 

δῶ Ὠ6 ναϑ θουρῃῦ ἴοσ. ἀπά χἢ ὑδβοτθ τοιηδίη Ὀὰΐ ἴδ γὙϑᾶγβ απΐο [86 Υο8ῦ οὗὨ 00116,} 
ἐβθῃ ἢ6 5.81} οουπὶ 10} ἢἷπι, απ δοοοταϊπρ απίο Ἀ1Β γϑᾶσβ 88}8}} ἢ6 γψῖὶνϑ δ1πὶ δρδὶ 

δ8 {86 ῥτίοο οὗ εἷβ γεἀθιρίζοῃ. Ἅ4ηπὰ 88 8. ὙΘΑΥΪΥ Ὠἰγοα βοσνυδηὺ 88}} μ6 θ6 τι} Πῖτα : 
δ4 απὰ {ἴι6 οἰδον' 8..81}} ποὺ σὰ]6 ὙΠῸ ΣΙΡῸΣ οὐϑῦ ἷπὶ ἰὰ (ὮΥ δρῃῦ. Αμπάὰ 1 μο ΡῈ ῃοΐ 

γοἀθομλθά πῃ {μ686 ψόαν [ὈΥ̓ὦὠ {8686 πιθαη 87], (θη ἮΘ 8118}} ρῸ ουὖ ἰῃ {86 γϑδγῦ οὔ }υνὶ- 

ἔδο ΤΧΧ. οπὰ ὉΥ ἰδ6 ΤΑΥζύσαδ, δηὰ ἰ6 ἀοΐδποα ὮΥ Κοὶ], Α ἀἰ συ ἐν ἀτίβου ἤγοσὰ [Π9 πὸ οὗ 89 ποσγά ΡΝ ; πὶ 

ἸΧο[1 πιοίηίαίησ, οἢ τ Δα ΒΟΥ Υ οὔ {π 9 ΒΔΌΡΙδ, ἐπδὲ (αἷς ἐδ τισοὰ ἐπ [86 δοηδὸ οὗ “ Ὁ δαγ. Ἠδὸ βτουπὰδ ἴδιο πδαξθ οἢ 
ΤΙΤ 

489 ἔμες ἔπδξ {πὸ Του τοι] ο1ε166 ττοτὸ οὐ αἰ ΠΑ ΠΥ δρϑὶ μι" ἰο ἔμο ἐγ1866 68 ἃ μαζί οΥ̓͂ {610 ἸΏ ΠΟΥ Δ ῃ06. {πο ΥῪ το πααΐπῃοᾶ (ἢ 9 
Ὠοίβοδ, οἵ ἃ ρμᾶχὶ οἵ ἴ6 Βοιιδο8 ἰπ ἵποῖὰ (ΚΟΥ ΜΠ ραδίασο του 8) ἴὸ ἴδ ΤοΥῇΐο8 (ὉΣ ἀσσο ]  Ὡκ-Ὁ δ ἐπογοΐοτο 
οὔθ οἵ δῃοΐδμονῦ ἰσίθο ρυτομεδοὰ οἵα ᾿ουΐϊΐο, ἢ6 ΔΘ ἰῃ ἴδοι γοάδεηεέησ 1|16 ἐπ ποτ δ ποο οὗἩ 18 ἐγ Ὀ6. δ Μυτγρθγ. Οἱ [Π6 ΟΥΟΓ 
μιδηά, ἔθ τορος : “1. οΝ6 ο7 ἰδ6 1αυϊίοα γοάεοπια α ἤομδε ἵπ (δὲ οἷέν (κοοοτά!ηρ ἴο [86 τρδτς. οὕ (86 Α. Υ.}, [6 ὑγοΐδγεοὰ ὃγ ΟἹ εἷς 
0] ον πα Βοσοθ τ ΠἸἴὸτ, θ)Ὸ Τοιϊίο, Καδηοϊά, Η ΟΥ̓Χ οἰ πιοῦ δηὰ οἴἤποσθ. ΤΏ χπδδηΐϊηρ ἘΠ] (Β6ὴ Ὅσο, (δδὲ {7 ὁ Τωοτὶ το ἢπ8 ϑοϊ ἃ 
Δ ΠοῦΒ9 ἴο ΟὨ6 οὗ δηποίῖδοῦ ἐγίῦθ, δηὰ δηοίδποῦ 1ονυ θ τοάϑοσῃ ἰξ, ἱμ οι ἰὰ ἐδ “Ὁ 1166 Υγὸδσ 10 τοῦδὲ τουοσῖ ἰὸ ἰϊ8 ογίχίῃδὶ μοῦ 
δούδοῦ. Βυὲὶ ἰἐ [6 χογο ἐζδη αὐοδιϊοηδῦϊο ἩΠϑί μος ἰδ 9 1,οΥἱ θα δδὰ ΒΩ ΒΌΟΝΒ ΖΘΏΘΙΩΙ δὲ ξὺν οὗ τοδοσοριίοη οὐ ὈΘδαΙΓ οἵ ἐδοὶξ 
ζα! ]}ὺν ἸωοΥυϊῖοδ δ (6 που]ὰ δυρροδο. ΤΏ Υ]κ. ἰπδοσίδ 8 Ὠομϑένο, (96. ) πον ἱπί, δαηὰ {ἢ16 ἐβ δυοέαϊποα 
Ὧν Ἠοιινθίχαηΐ, δπὰ ῥγοίοσγοά Ὁ Ῥ οἰάο, Εν] 4, Βαπδοη δυὰ Κηοῦοὶ. 11 ἰ5 δἀορὰ ὉΥ προ ἰη ἴδ ἰγαηδ᾽δείοη δη ὀχοβο- 
αἰθ. Ὁσὺι [δ ἰδ ἃ δοσίουθ οὐ͵οοϊίου [δὲ 1 ποιὰ Τοαα το ἃ οὔδηρο ἰῃ ἴθ 9 Ηοῦ. Οἱ ἴδο ἩΒοΐο, ἴδο ἑοχὶ οὗὨ ἰδο Α. Υ͂. σοθσδ ὑδαὲ 
βυοϊαί ποὰ, δηὰ κίνεβ ἴ}ι6 οἸθατοδὶ Β0086. ; ᾿ 

}8 γον, 838, Οπ [9 τιδὸ οὗ ἢ ἰὴ [μο ἥρυτο ᾿οναϊαάνε Βοο 6668. 4. ν. 1, Ὁ. 

19 γον. 8δ. Τηο ρδσεοἶο αὐ ἰα Ἰῃ«οτίοα Β6ΤΘ ὉΥ ἴδ ἸΧΧ. Ὑαϊς., Ταυρθτηθ, Τ᾿ ΠΡ, εἰο., δη ἃ 15 Ττοοοχοῖϊσοά 865 ἴο ὈῸ δι» 
Ῥ] θα ὈΥ ΠιΔΩΥ σοτητ ΘὨ Δίοτα, 88 1 961}, ΟἹδτῖς δηὰ οἴμβοτθ. 80 δἷϑὸ Βίρᾳβ. Οοπ ἴδο οἵμον Βαμὰ {86 Κ'.γγ. χίτϑα ᾿πδὲ [ἢ ορροαυϊξο 
ΘοΏ80: ἔδοῦ δηδ!δ ποὶ ποϊά Ὠἰπι [ὉΓ ἃ εοὐἰ ΟΌΣΠΟΣΥ ΟΥἩ ΤΟΓοΪ ΠΟΥ; θθῈ Ὧ6 δ.)4}} ᾿ἰγὸ ὙΠ ἴθθ6. ΟΙἸΒΟΣΒ, 86 δρο, δὐορὲ Ἐπ 6 δθη89 
Φχρτοδδοᾶ ἰῃ ἴθ9 Α. Υ. 

30 ον, 86. ΠῚ δοοογάϊηρ ἴο Ἐο]], δῷ δοργονίδεϊος ΤὉΣ ΠῚ οοσαττίπα ΟὨΪΥ ΒοΤΟ. 
Η τ 

κἰἴ Ψοτ, 41. ΤΏο τοϊ δίῃ ὀρ ποῖοι [δ ΒΕ ρΡ θἃ ἐμ ἔθη ἈΓ35.. 1009 ΟΧΧ. διὰ β'γσ. 
Ὦ ον, 40. Κοο Τοχίυδὶ Νοῖο ἐ ου σχυῆ!. 6. 
85 οι. δέ, ΤΙ ΗδθΌ. ἀοε8 ποὶ ΟΧργϑεδ [86 ὩὨΟΌΒ δ ἃ}}. ἘῬΤδδὶ δυρρὶ)  οὰ ὉΥ ἴϊπο τοασζ. οἵ ἐδο Α. Υ͂. ἰν οἸδαυῖν τόσο δᾷτθο- 

πνοαῖς 180 οοπίοχι [δὴ δαὶ ἰῃ ἴδ9 ἰοχί, 80 1ΔΏφο, [0] ὁ πίης ἰδ ΚΣ σ. 9 οἶος διιοαϊϑῃέ γοσίοωυ ἀο ποῖ ΦΌΡΡΙΥ (80 
Θ ; ἐ 
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δῦ 16, δοίδ, Ὦ6, δηὰ [15 ΟὨ] τοι πιὰ ἶπι, ΕῸΣ ἀπο τὸ ἰδ6 οἰ] ἄγθη οὗἩἨἁ [βσϑϑὶ αγὰ 
ΒΟΥΥΔΩ(Β ; ἰΠ6Ὺ αγὸ ΤΑΥ͂ Βογυδηΐβ τ βοῦὶ 1 Ὀχουρθῦ ἴοσι ουὖἱ οὗἉ ἔϊο ἰδηὰ οὗἹὨ Ἐχγρι: 1 
απὶ ἰδ6 1.0Β}Ρ γοὺυν Οοά, 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

Ταΐδ ομδρίονρ, τὶ ἰλ9 ἄγοι ὑντὸ υοτϑοθ οὗ {86 
ζο] οπτίπς οΌ9, ἴοΓΙα8 δηοί μος δαγαελαλ. ΟΥ ΡΓΟΡΘΟΓ 
Ἰθδϑδϑοῦ οἵ 89 ἴδὰ'τ ; (6 Ρϑ.δ} 19] Ἰθ880Ὲ ὕγοπι ἰδ 6 
Ῥτορδοὶδ ἰ8 ὅθ᾽. χχσχίϊ. 6-27, δοποϑγηΐης ζ6το- 
τοὶ 8 τοἀοιιρίΐοη οὗ Ηδηδαιθο] 8 δοϊὶά ἰῃ ΑὩΔ- 
ἐβοῖί. Τμΐδ δπὰ 1η6 ζ0] ον ης οπαρίοσ, τ ἱοσῖὶ ἰϑ 
(86 οοποϊαβίοι οὗ [9 ὈΘΟΚ Ῥτοροσ, ἕόσι ἃ βίῃ ρὶθ 
Ὀἱνίηο δοπιπμ πὶ οαιΐοη. "Το ἱππιϊιαιου οὗ (ἢ 9 
ἦπῦ011690 γοδὺδ σογσοδρουὰβ ἰο (ἰ9 ἰπβίϊιυιοα οὗ 
ἐδ ἀδγ οὗ δἰἱοῃοιηθῃί (οἷν. χΥἱ.). Φυδὶ 88 4}} (ῃ9 
δὶ δῃ!ὰ ὑπο] ΘΔ Ώ088908 Οὗ (9 γγ} 016 σοηξτοίζᾶ- 
εἰου, πο δὰ γοαιδίηθα υπδίοηθα [0Γ δπὰ υῃ- 
οἱοδιυδοὰ ἴῃ ὑπὸ Θουτϑθ οὗ ἰἰῶ γοδν, ΓΟ ἴἰο Ὁθ 
Ἡἱροὰ ΔΎΔΥ ὉΥ [89 6}}-ϑηι ὑγδοίηρ οχρίδιΐοη οὗ 
ἘΠ γοδιὶγ τοουττὶηᾷ ἀδγ οἵ αἰοποιηθηΐί, δὰ δὴ 
ππάϊδιυγθοα τοϊδίΐοη ἰο Ὀ6 τοδιογοὰ Ὀοίποθῃ 96- 
Βουδὴ δηὰ Ηὶβ Ῥθο0Ρ}]6; 80, ὉΥ 86 δρροϊοϊτηθῃς 
οὗ ἰδ γοδὺ οὔ λυ Ὀ11966, ἐμοὸ ἀἰδίαΣ Ὀδμοο δπὰ δοῦ- 
ζαβίοη οὗ ἐδ|9 αἰ νἱ ΠΟΙῪ δρροὶηιθα γοϊδίϊομβ, τ ΒῖῸ ἢ 
δΒαά Ὀόθη ἰηἰγοἀποθά ἰπ {6 ΘοΌγΒ0 οὗ ἰΐπι6 ἐΒτου ἢ 
Ὧδ᾽ὸ ἱποοῃβίβῃοΥ οὗ δ}} Βυπιδη Οὗ Θδυι ΒΥ ὑπίηρ, 
Ἥ7Θ (0 Ὀ6 Γοργοῖ ὉΥ (δ δρροϊοίηθηΐ οὗ ἰδ6 
οδὺ οὔ Φ001166, δαὰ ἰμο κἰηχάοιι οἵ [5:86] ἰο ὮὉθ 
τουρδὶ Ὀδοῖς ἰο 1(86 οτἱ ρίμδὶ οοπαϊ οι. Κοὶ!. 

ΤῈο δγπίθιμαίίο ΟὨΔΡδοΙοΣ δα ΘΟΣΤοδρομάθπ06 οὗ 
89 τὸ αιοαὶ αἰνίδίουβ οὗ ον ἰοῦ δσὸ ἐδὺ8β 
Ὁγουκδὺ ἰπίο ΥἱθΥΤ. 

ΤῺῊ6 ἱπϑιϊίαιΐου οΥ̓͂ ἰ6 βερθαίοαὶ γος οοοῦ- 
Ῥἷθβ 86 δτϑὶ βϑύῦϑθῃ Υοῦβοδ, δπα ἰδιδί οὗ ἐδ 9 Ὑϑ8γ 
οὔ Φυῦ 160, τίὶιἢ 116 οὔοοίδ ὉΡΟῚ σἰχαίδ δπὰ ῥτο- 
ῬΟΣΙΥ, (μ9 τοτηδίηὰον οὗ [80 ομαρίοσ. Το ἰδίίοσ 
ΤΩΔΥῪ ὯὍθ βυδαϊνίἀοἀ ἱπίο (80 ἱπδιϊίαἱΐϊοα 1ι86] 
ἐμ 8-12); [89 1628] τοίυση οὗ ΘΥΘΓΥ͂ τη8ῃ ἴἰὸ 
8 οὐ ἰαπὰ, διὰ ἰμ6 οἴδοοί οὗἢὨ ἐπὶθ οη. οοῃ Γϑοὶβ 

(τοσβ. 18-84) ; διὰ δη4}}γ ἰλ}6 ϑαιδηοϊραίίου οὗ 
ἐμ 6 ΗΘΌΓΣΘΝ βἷατο τὶν 118 ΘΟὨΒΘαΌΘΏ6Ο8 (Υ̓ΟΣΒ, 
86-δδ). “189 Βαῦδθαι168) γθδν διὰ Π9 γϑδσ οἵ 
Ψανὶ]θο Ὀοϊους ἰο ἐμαὶ χγοαὶ ΒβδΌθδίοαὶ] ϑγϑίθηι 
ποι σαῦθ (του σὰ ἔδ9 το] ἐρίου ΟΌΒΘΓΥΘΠΟΘΒ οὗ 
ἐμο Ἰασ. ΤΉΘΥ ὙΘΥΘ ΒΟΪΘΙΏΝΙΥ σοπποοίθα νὴ} ἢ 
4.9 δδοζοὰ Οουθηδεί.,, Οἷαυκ ΤΈΘΥ ἃγὸ ἱπογο- 
ἴοτϑ ΔΡργορυίδίοὶυ ρ᾽δοϑὰ ἱπηπιοάϊδιοὶυ δος 89 
4“ βρροϊπιθα Βο880η8Β᾽" οὗἁὨ ἰδ) ῥγούϊουβ ομπδρίου ; 
γοῖ {807 ΔΣΘ 8180 Βοιηθυ Βδὶ βεραγδιϑα ὕγοπι {8:686, 
88 δ ἸΠΒΟΥ τότ ἀἰδίϊησυΐϊδιοα ὈΥ͂ ὯὨο το] χοῦ ο6- 
ΣΟτηοπἶθ86, (ΠΟΥ 10 δοσοιηρδηϊθὰ ὈΥ͂ Π0 δοί οὗ 
τοϊϊκίουβ πουδιιῖρ. Τμθτθ ὙΟΥΘ ΠΟ δου βοο8, 
ΔῸΣ ΠΟΥ Οοπγοοδίίοπβ Ὀ6]οπρίπς ἰο ἐμ θπι.᾿᾿ Α]- 
ἐπουκὰ ἑοτσεαίηρ ἃ ρμασί οὔ ἰμ9 ΗΘΟΥΘῊ 600]68188- 
ἐἰοδὶ βυβίϑθιῃ, (μοῦ ἯΘΡΘ γχγοὺ ΒΟΥ τηδιϊοὰ ἴῃ 
ἐμοῖς οἴοοίθ Ὁ ἐμοὶν οἷνἱ δῃὰ βοοΐδὶ σο]δίίοῃβ, 
ΑΒ ἰδ9 π|μο]9 οὗνὶ] ῬΟΙῪ οἵὗὁἨ ἴβγϑο] νῶβ ἔππάδ- 
ἘλΘΏΔ}}γ ἰμϑοοταίΐο, 80 66 [9860 ΓΘΙΏΔΥΪΔΌ]Θ 
Ῥτζουίϊδίομδ ἰῃ ὑδοὶς πδίΐουδὶ 116 μ᾽δοθὰ ὍΡΟΣ ἃ 
τοὶ  κίουδ Ὀδ5ἷ8. 

“ ΠΉΘΥΘ ΔΓΘ ῬΟΡΕΔΡΒ ἷπ (δ 9 τ ΒοΪο δηοΐομί που]ὰ 
ὯΟ ἰηδιξίαἰ 9η.8 Ὀοδιίης Θοπιρδτίβοι τὶ 186 Ηθ- 
ὈΓΣΘῪ ΥΘΔΣ οὗ ΤΟΙ6880 δὰ οὗἨ Ψυ1166, δἰ μοῦ ἴῃ 
ΘΟΙΙΡΙΘΒΘΗΒΙ ΘΏ688 ΟΥ ἴῃ Ἰοἔ 988 οὗ Ῥγίποὶρ]θ. 
1ι ἰβ ἐπι ροβθί Ὁ] 9 ἰο δρρσϑοΐδίθ ἰοὺ ΒΙΘΆΪΥ (δ9 
νου ἀοχίι] σομ δὶ ΒΘ ΏΟΥ͂ τὶ ποσὰ [86 βαῦΌθαι ἢ 
86 τηδὰθ ἰδο Τουπααίιΐου οὗ 8 ρτδηὰ βοσίε οὗ 
οοἰουχαιλουδ οχσιθμάϊης ἴσοιῃ ἰδ 9 βδθρδί μι -ἀδΥ ἰο 

ἐδὸ βδΌθδι-ταοηί, δὰ ἐμ9 ΒδΌθδ ἢ- γον, δὰ 
Ἰαβιγ ἰο ἃ ζγοδὶ ϑδυνδι"- ρογϊοὰ οὔ γϑασβ.0 Απὰ 
8}} (μ:686 ἰῃδιϊΓαἰϊοῦ!β ΤΟΣ δοδοοϊδιϑὰ υϊτ ἰὰθϑα 
δΔαμλΓΔΌΥ οοἰσαϊαίοα ἰο ἔοϑίοθσ οί 86 βϑῃδο οἵ 
αἰ ΠΥ δηὰ Ἀυπι ἰἰγ, ὈΟΙΒ κθ8] 'π ὑσδοίϊοδὶ ρυν- 
δυϊὶ8 δῃὰ δρίτἼ 8] οἰθγδίίοη, ὈοΒ ργυαάθησο δαὰ 
οἰδεῖ." Κα] δο δ, 

“ἼὯδδ ἑππάιηοηίδ) ἐδουρδὲ ἰδ: Φομονυδὰ ἴθ ἐδ 9 
ἱμοτὰ οἵ ἐπὸ Ἰδπὰ οὗἩὨ Φοξμονδῆ, πνῖτἢ 41} ἐϊ8 Ὁ]9859- 
ἱηρο, τὶ (8 8οὶϊ δηὰ ἰΐ8 δαγυϑβίβ, νεῖ ἰΐα Ὁ ἢ ὁ- 
τἸιδῆσοθ δηὰ ἰΐ8 ἀπο χα, τνϊ τ ἰϊ8 τἰσἢ δηᾶ ἐὲθ 
ῬΟΟΡ, ὙΠῚ ἰδ ἦγοθ δηὰ ἱἐΐ δ᾽ αῦϑϑβ, ἐἰβ γοδὰβ δὴ ἃ 
118 Ὀγθ- ὙΔΥΒ, 1ΐ8 ΒΟΙΥ͂ ΒΘΔΒοῦΒ, 89 βαθιὰ ἄδγεα 
δηά 18 σδῃϊγα] ΒΟΙΥ ῥἷδοθ, ἰμ9 Ταθϑγηδοὶθ." 
[βδυκζο. 

γετβ. 1-. ΣΤ τθοῦσὴϊ Βίπαὶ ο᾽ΘΔΥΪΥ ταϑδῆδ 
ἴα (πΠ0 τορίου δῦουϊ (89 πιοΒηϊαδίῃ, 89 ἰη υἱἱ, 88 - 
Χχυὶΐὶ, 46; χχυϊϊ. 84, εἰς. “Μουηῖί Ξηδὶ 8 δϑζω- 
ΡΒαβίεοὰ (0 Δ! ον ἐμ6 ἰωτηοάϊαίοὶ Υ [0] τὶς οσ- 
αἀἴπδηοο ἰ0 σοπιθ ἱηΐο ὑζουηΐπθῃοθ ἃ8 ἃ ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ 
οὔ (μὸ ἀἰεπίδηϊ ζυϊυγο.᾽" ᾿δῆχο. Νοῖίμος (μ0 ΒεὉ- 
Ὀδίϊο 81 ποῦ [0 7 Ὁ11]60 γϑϑὺ τγεσϑ ἐο Ὀ6 οὈκογυϑὰ 
ὯΔΕ] {89 Βοιἐ]θιηοπηὶ οὗ [89 Ρ6ο}]6 ἴῃ (Β6 ῥτοσζωηϊβοὰ 
Ἰαηἃ. Οἡ γτοσ. 4 1,δηξζο αὐυοίοα Κοὶ] 85 ζ0]10 8 ς 
“1Ἐ} οτοίβδίου οὗ δονίπς δῃὰ τοδρίπρ ῬΥΘθΌρ- 
Ῥοδϑὰ ἰμδὲ {89 βδΌθδι 8] γοδῦγ σοεϊιθηοοὰ πῖϊα 
186 οἶν!! γϑασ, ἰὴ 89 δυϊυτηη οὗὨ ἰῃθ δἰχί δ γϑῶν 
οἴ Ἰδῦον, δῃὰ ποῖ τί {89 ϑοοϊοδϑίδαιῖθ8] γϑᾶτ, οὔ 
ἴμο ἔγδὶ οὔ ΑΌΪΌ (Ν᾽ βδ), δηὰ ἐμαὶ ἱ Ἰδοὶϑὰ ε1}1 
δ9 Αὐυἰθπα οὗὨ ἰμο βούϑηίἢ γᾶν, θη ἰδ οὐεἰ- 
γαϊίου οὗ ἰδ Ἰδπὰ που]ὰ δοπιπιθηοθ ρζαίη τὶϊα 
{86 ρχοραγαίίϊοη οὗ (9 βρουσηά δηὰ ἐμ δονίῃκς οἵ 
{89 δ0θα ἔον [86 οἰκί γον; δηά ψὶτ ὑμῖ9 (89 
δοϊητηδηα [0 ῥγοοϊδίτ (ἢ 9 ἰᾳ Ὀ1]60 γϑῶῦ “οὺ (ἢ 
(θη ἀδγ οὗ (86 Βουύθηΐῃ τηομί ᾽ ἰὨτουρδοαυί 8]} 
89 Ἰδῃὰ (τον. 9), διὰ (μὸ οδ] ου]δίϊ οι ἴῃ τοσα. 21, 
22, ἔα} ἀρτοο." Οὐ ἰδ9 οχργοββίοῃ ϑαῤδαίᾷ 
ϑαδδαίλοη οἵ τον. 4, Βο0 ΤἸοχίυδ) Νοὶθ 2 οὐ χχὶϊὶ. 
8. ἴῃ τοσϑ. 4- 8}} διυί συ! αναὶ ἸΔΌΟΥ 18 Γογυἱά- 
ἀθῃ ἴον ἴδ9 ϑ'δοθαι αὶ γοῶῦ. Ὑπο απρδίϊουβ 
διίδθ: δον ΜΟΓΟ (86 ὙΔΏΐ Οὗ ἐδ ρθορὶθ ἰο ὃὉθ 
Ῥγογνί ἀοὰ ἴον ἀσγίης [06 γεν" διὰ ον γα (δ 
πιο ἐμ 8 ἔγοϑαὰ ἔγοτῃ ἰΐ8 08.1.8] δια ΡΙΟΥ ποοΐβ ἰὸ 
ὍΘ Βροηιμ ῖ [Ϊἢ χοκατὰ ἰο ἰδ9 ὅγϑβι, σοΐϑδσηοο ἷἰθ 
808} τιδὰο ἴο 86 στοδὶ Ὁσγοάποιΐγοηθβδ οὗ ἐδ 
Ἰαπά, δπὰ ἰο {86 ἔδοί [πὶ {μογθ ποιὰ Ὀ9 8, ὁ0}- 
Β᾽ ΘΓ Ὁ]6 Βροπίδηθουβ στον οὗ ταί, πἈ}]6 ἰδ 9 
ἔγαΐυ ἰσθοθ δὰ 80 υἱὴθ ψουϊὰ υὗ οουγδθ ὈΘΩΣ 
ὨΟΔΕΙΥ δ ὑϑ08Δ]. Ογοδίου ὑ86 ψουἹὰ 5180 ἢδγθ- 
Ὀθθ ταδὰθ οὗ δῃΐμιδὶ ἔοοὰ ὉΥ (088 ὙΐῸ ροδ- 
βοββϑὰ οδίΐ]θ, ΟΥὁ τγθῦθ 8Δ0]0 ἰο ρυγονδδο ἰδ, δυὰ 
89 υϑοτορροὰ δε]45 σουϊὰ πανϑ δ] ουνϑὰ οὗ (9 
ΒΌΡΡΟΣΙ οὗ βογβ δῃὰ δΒοοῖζβ ἴῃ ὑπυβυιδὶ ὨυπιΌθτβ. 
ΤΏ689 ἔδοίβ Ἰθβδθι (μ6 αἱ ΒΕ ΘΟ Υ, ἀπ ἱπάδοα τὸ- 
ΤΩΟΥ͂Θ ἐΐ ΔΙ οί ΠΟΥ ΤῸΓ (80 ἩΘΔΊΙΗΥ δηὰ ἴοσ (ἰμ6 
ῬΟΟΥ 8Ϊ͵80 ἀπγίηβ ΒΘΥΘΡΔ] τη 8 οὗἉ ἰδ γοδῦ; αὶ 
(18 δροῃίδῃθοῦβ ργοάμποθ Μ88 ΘΟΙΏΙΒΟΙ ΡῬΓΟΡΟΤΣΊΙΥ, 
διὰ τηΐρὺ Ὀθ και ογοὰ ὉΥ ΔΏΥ͂ 0η6 ἴον ἱπιτιοάϊδίθ 
ὯΒ6 Ὀυὺ ποὺ βίογοά. Ὁπάουδίιοαϊγ ἀυγίης (Β9 
εἰπγ οΥ ἐμο σροηΐῃρς οὗ (86 ναγίουϑ 66 γ9815 (ἢ 919 
πουϊὰ ἐδ Ὀ6 δου πάἀδηὶ ῥχονίβίου ἔοσ ἰῃ 9 νδηὶδ 
οὔ (89 πδοϊο ρορυϊδαίϊοῃ. Βαϊ δἵϊον Ὃ]}, 6 τοδίη 
ΤΟΙ θη06 τὺ Βαγὸ θ6ΘῺ ΡΟῚ ἐδ δίοσοβ ἰδ ἃ ἃρ 
Ῥγονίου δὶ ἴῃ νἱονν οὗἨ (89 δοσαΐῃρ οἱ οἵ ἐμ! 84Ὁ- 
Ὀδιλοδὶ γϑδγρ, δηὰ (μὲ 8 ροϊηἰοὰ οἱ ἴῃ γοσϑ. 20, 
21. [ἰ ἰδ δ'δοὸ ἰἴο 6 ποϊοϑὰ (δαί ΟὨ]Υ δατίουϊ- 
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ἰσγ] ἴδῦουῦ γνδβ βυδροη δα, διὰ ἐμαὶ (89 δοιι- 
ΤΏΘΓΟΘ Οὗ ἐδ οἷτ168 ϑηὶ ΟὉ 8ἃ5 υϑῦδ]. [Ιἡ τοραρὰ 
ἰο {86 οτηρὶογιηοπὶ οὗ ἰμ6 ἰΐπι9: [6 σοιλμδηὰ 185 
ἴνοῃ ἰὴ ἤθυϊ. χχχὶ. 10-12, (μαὺ αὐ {86 ἴδαϑδὶ οἵ 
ΔΌΘΓΩΔΟΪ 68 ἴῃ ὑμΐβ γθαν 6 ἸΔῪ βιιου]ὰ ὃὉθ γοδὰ 

δ (80 δοασίπῃρ οὗὨ 4}} 8} ῬθΟΡ]6, Ἰποϊαἀΐηρ ποί 
ΤΩΘΡΟΙΥ (86 πηθὴ 0 ἯΘΓΘ δ'οῃο γοαυϊγοα ἢ Οὐ ον 
ὙΟΔΙΒ [0 ἀϑϑϑι δὶ δὶ (9 ἴθαϑὶ, Ὀὰὺ 4180 6 Μὸο- 
Τὴ6 8) δηὰ οἰϊϊάγοη. Τ8 18 ῥτογυίβίου, Ἰοϊποά. τὶν 
4.):0 ΔηΔΊΟΥ οὗ (86 Βουϑηΐῃ ἀδΥ, βῃοννβ [δὶ (ἢ 9 
Ἰοΐϑατο οὗ (86 Βα αιΐο 41 γϑαν ᾿γ88 ἴο Ὀ6 ᾿ωρτονϑὰ 
ἴη δοᾳυΐϊγῖης ἃ Κοον)οάρσο οὗ ὑμ6 Ὀϊνίηθ ἰανν, δά 
ἀοιυῦι}9885 ἰῃὰ τοπονίηρ ἔβην (1908 ἀπ Δϑβοοὶδ- 
ἰἰοῆβ. [ὑ ἰβ ἀἰδιϊηρσυϊδηοὰ ποὲ δα δὴ 149 γϑδγ, 
δυΐ 848 8 γεδνὺ οὗ ἰηἰθ]] οὶ] δηἃ Τηογα], ΤΑ Γ 
ἐπδη οὗ πιλη8] οσσυρδίίΐοη. ΟΥΠοΥ Ῥαϑβᾶροβ ἴῃ 
(Π9 ἰατγ οὐ {8 βιιδ͵θο δγο Εχ. χχὶΐὶ. 10,11, δηὰ 
Ῥευϊ. χνυ. 1-18. Τὴ Ἰδαίου ἰ8 (86 τπιοβὶ ἀοίαϊ θὰ 
οἴ 411, δπὰ ργουϊάδβ [0 (89 ὑοΐθαβο ἱπ (μΒαὶ γὙὸδ ν 
οὗ αἷϊ ἀονίὶβ ἀυ6 ἤγοπι 5. δο 1.68, δά οἴ 4)]1 [β8τ- 
οἰϊίοϑ ἰὰ Ὀοπά-ϑουυΐοθ. 09 ϑδθθαιΐοαὶ γϑὰρ 
Ἧ828 ἀουθίϊοβ8 γον θα ἴον 89 βαῖκθ οὗ τηδῃ 
δηὰ [8 ὈΘΑΤΙΩΖ ὕρο 8 Βρίγ 8] πγοὶΐδτο ; 
χοῦ ψ θη (ἢ 9 ἰαὺν ῬΡΥΟΠΟΌΠΟΘΒ (Υ6Γ. 2) 86 Ἰαπὰ 
8Β88}} ἸἸθϑὸρ ἃ Βα αϊδ πηῖο ἴδ9 ΣΟΞΒΏ, 
6 ΔΓῸ ζυγοοά ἰο0 Β66 8 ΒΥ 0164] δἰ χη ἤσδηοθ ἴῃ 
6 ΥΘΤῪ ταδί οὗ ὑπ Ἰδπὰ 86}. “106 δῦ 
Ἧ65 (ο Ὁθ βΒαγοὶ ἤγοτῃ ἰΐΐθ δῃὰ οὗ τηδ δχδιιϑὺ- 
ἴης [8 ῬΡΟΤΤΟΡ ΤὉΣΤ ΘΑΡ(ΗΪΥ͂ ΡΌΓΡΟΘΟΒ 88 ἢϊ8. ΟὟῚ 
ΤΟΡΟΓΙΥ͂, δηὰ ἰο ΘΏΟΥ͂ (86 ὨΟΪΥ τοϑὲ ν τὰ τ αἰ σ ἢ 
οἀ δα Ὀ]65880ἃ ἐμ9 ΘΑ ἢ δῃά 4]] (8 ργοάἀαοί Οἢ 8 

δἴϊλον [86 ογοδϊΐοη. ἔσο (κι18, [βγδοὶ, ἃ9 ἴῃ 9 ἢ8- 
ἐΐοη οὗ αἀοα, γ859 (0 ἰθδγῃ, ὁπ ἰδ οὔθ δ8ῃά, ἐμαὶ 
Δ᾽ (δου (ἢ 6 Θατὶ τγδβ ογοαϊθαὰ ἔοσ τὥϑῃ, ἰΐ ὙγΥ88 
ὩΟύ ΠῚΘΓΟΙΥ͂ οτοαίοα ζ0Γ᾽ εἶπ ἰο ἄγαν ουἱ 18 Ρον- 
6.8 ἴον ἷβ οὐ ;86, Ὀυΐ 4180 ἰο ὍΘ ΒΟΪΥ͂ ἰο {86 
Ιοτγά, δὰ ρμδνίϊοΐραὶθ ἰὰ Ηΐβ Ὀ]οαϑϑοά τοὶ: δυὰ 
οἢ ἴμ9 οὐδοῦ δηά, ὑμδὲ ὑμὸ στοαὶ ῬΌΓΡΟΘΘ [ὉΓ 
τ σα (19 οΘοηστοζεαίϊοι οὗ 6 Γοτὰ οχσίϑιθα, ἀϊὰ 
ποί σοηδίϑύ ἰὰ ἰμ9 πηϊηϊοττυρίοὰ {ΠῚ} οὗἁὨ [9 
οάτίἢ, σοηπθοιοα τὶ Ὀϊιον ἸΔΌΟΡ ἴα ἰδ9 Βπυχοεΐ 
οὗ ἷ8 ὈΓΟῪ ὑπ6α: 1|1. 17,.19)}, θυ ἴα πὸ Ροδοϑῖα! 
οη͵ογπηιοηὶ οὗ ἰλ 6 ἔγαϊ8 οὗὁὨ (9 ϑϑρί, τ οι (ἢ 9 
Ιοτὰ μοῖρ αοὰ δΒδὰ σίνου ἰῃοτ, δὰ πουϊὰ ρκὶνθ 
{πόθ 801} ψι μουν ὑπ 9 ἸΔΌοΡ οὗἉ ἰδ ον Ἀδηάδ, ἱν 
(ΒΟΥ δίγοτο ἰοὸ Κοοὸρ Ηΐβ οογθηϑηῦ δηὰ βαιβίν 
ἐδοιηθοῖνοβ πὶ( Ηἰδ ζγδοο." οὶ]. Τὰ Ἰὰν οἶ 
80 ϑιαῦθθαἰ 64] γθ 8 γ“ῶ88 οἱ (0 6οη16 ἰπὶο Ορ6Γ8ἃ- 
ἰἶοα ἀπεἰ] αὔίον (06 δοταρ]οιΐοι οΥ̓͂ ἰὴ9 σοπαιαοδί. 
ἴι ἴθ Βαανὰ ϊγ ῬγοῦΔὈΪο ὑπαὺ ἰὺ γγὰβ δοίυ δι! οὐ- 
Βουνοἃ τπηι}} (η6 Οδρίϊνιγ, 866 2 ΟἸτου. χχχυΐ. 
21, Ἀ0]1688 ΡΟΒΒΙΌΪΥ 8 ον ἰἰπηθ8 ἰῃ (Π9 ΥΘΓΡΥ Ὁ6- 
εἰππίΐηρς οὗἨὨ ἐδοὸ δβοι(Ἰθχθηὶ ἰπ σδηδαη. [1,816 Ὁ, 
“4 ἐθογο ἃγ6 Του η βουθσαὶ ἰιἰϑίοτῖοαὶ ποίΐ698 πὶ ἃ ϊ 6 Ἀ 
ἔτ ρΡῚν ἰΐϊ8 οὔϑουνδηοθ. 789 96108 γ9γ6 οσχϑηρίοα 
ἤγοια ὑσὶ Ὀὰ (9 ἰπ (86 Βα Ὀθαι64) γοᾶῦ Ὁ ΑἸἰοχϑπιὶον 
80 ἀατοαὺὶ (308. Α{π|. χὶ. 8, 6), δηὰ ὮΥ Δαϊϊα9 
Οφϑδν (ἰδ. χῖν. 10, 6). Τ8ο ἱπμαδί(δηίδ οὔ Βοιἢ- 
δυτα σου]ὰ ποΐ βἰδῃά οοὔ ἤθη Ὀοϑίοσοα ὈΥ Αη- 
ἰἱοοιυ9 ΕἸΡῚ Ρδη 68, Ὀθαδι86 ὑπ 6 7 δὰ 0 βίοτθϑ οὗ 
Ῥτονυ βίουβ οὐίηρ ἰο ὑπ βδὈ δ 64] γον (1 Μδοο. 
Υἱ. 40), αηὰ ὑπὸ ἱπδαδίίδοίβ οὔ Ζ6γυϑδίοι βυΐ- 
ζοτοα ὕγοπι ἃ 119 σϑ89 γ 8 60 ὑΠ0 Ὁ Μ͵6Γ9 Ὀοβίοχοά 
ὉΥ Ηοτγοά (708. Απί. χίν. 16, 2; χυ. 1, 2)."" 
ΟἸανῖς. Ἰδοϊίυ 4180 τη ϑης οη8 [ἢ 9 6 τὶ δ “’ Βου- 
θαὶῃ γον σίτοη ἰο0 ἱπάοϊοηοο᾽" (ΠΠπί. ν. 2, 4), 
διηὰ 8,. Ῥααὶ (641. ἱν. 10) σδδῦζοϑ ἐμὸ Φυ αΐΖοτϑ 
τὶ ΟὈΒουυΐ πη ρ ψεαγ8 88 Ὑγ6}] 85 Δ γ8 δηἋ πιορί 8. 

γογβ. 8-12. Τὸ ἰαβιἰλαιοη οὗἩἨ 19 γοαν οὔ 5υ- 
Ὁ1190οθ.Ὑ. Τὸ ρῥγοβϑηὺ σμδρίορς οοηΐδίηβ (89 ψ80Ϊ90 
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Ἰ οταίατο οὗ 6 ΦυὉ11]90 γῶν ἰο ὈΘ ουπὰ ἴῃ ἐἢ 9 
Ῥοηϊδίθαοι, ὀχοορέ (9 αἰδουπθίοι οὗ :}1ι5 οἴἶδοι 
ὍΡΟΣ δο]ὰ5 ἀοαϊοδίοα ἰο (89 [οτὰ ἰῃ χχυϊὶ. 16- 
2δ, διὰ ὁὀχοορὺ δ'8ὸ (δ δ᾽ βίου ἴῃ {μ6 6886 οἴ 
(86 ἀουφσδίοτθ οὗ Ζοϊορμοιδά, Ναὶ. χχχνυὶ. 4, 
[δος “1ιὸ τοϊδίίοα οὗὐὁἨ ἐμ 1δ8ϑὲ Βεαθθαίιίοδὶ 
γοδγ ἰο δ 7 0}160 Ὑγθδν ἰ{86} ογϑδίθβ 8 ϑρϑοϊδὶ 
ἀιοα!γ. ἢ (89 Ῥ6ορ]9 αἀἰὰ ποὶ ΒΟΥ͂ ΟΥ γθᾶρ 
ἀυτγίηρς ὑνγὸ γΘΆΓ8, ἔλθ που]ὰ το80}} ἃ βίορρακο 
οὗ ἔουτ γοατβ.᾿ [ἀ18 βϑϑῖὴβ (ὁ οὐου]οοὶς 8} 9 
ἴαςσὶ {μπαὶ 9 Δ 1160 ψγ88 ῥτγοοϊδὶ πυϑᾶ οὐ ἐδ 10} 
Τιβτὶ, σθῃ ἰ8 6 8 ο]9 ποῦ κ οὗ ἔμὸ δρτὶσαϊίαταὶ 
ΟΡ δὰ Ὀθοη τουπᾶρθἃ οαἱ διὰ δομπιρ]οίθά, 80 
ὑμδὺ {}1λ0 Ὀγοαῖΐς οὗ {Ὁ ὙΘΑΥ͂Β, ΒΟΥΪΟΏΒ 88 818 ὙΔ88, 
ἀϊὰ ποί οχίοπά δἰ μὸν ἔογναρὰ οὐ Ὀδοκπασγὰ ἴῃ 
ἰἴι8 οἴοοίβ Ὀεγοηὰ ἰμ080 γϑ8νβ {μι οταΒο6  Υγ98.---Ε. 
α.]. ““0α ἰμ18 δοσοιηΐ ἰὲ 88 ἱπάθοά δθὴ βὰρ- 
Ῥοϑϑὰ ἐπδὺ ἰμ80 491} γον ἰ(80}7 ττῶβ ἴδ Φαδι199 
γοδν (8660 ΚαοΙ], Ρ. 162 [Ἴγϑηδ. Ρ. 408]. Ασί. 
ϑαδδαίλ ἀπὰ υοδεζαλν ἴῃ Πονσορ᾿ Β οαΐ- πον οἷο. 
»δαϊε)." [Τιῖΐϑ Ὑἱ ον γγὰ8 ἤὄγϑι δανοοαιοα Ὀγ ΒΕ. 
Φεμυάα, δπὰ })ὰβ Ὀθοῃ δἀορίοἀ ὃγ βοα]κον, ὕθμοῦ, 
Ῥοιανίυα, Ἐοβοηχ ἴον, δὰ οὐθογθ, δηὰ Ποϑὶί- 
αἰ ὉΥ͂ ΟἸατκ ἴῃ εἶθ σοπιπηθηίαγΥ. [ἐ ἰδ θῃ- 
ΟἰγΟΙῪ τοϊοοϊοὰ ὈΥ ΚοΟοΙὶ 88 οουϊτδαϊοίοτΥ ἰο (ἢ 9 
Ρἰδΐα Ἰδησιδαρο οὗ ὑπ6 ἰοχί, δηὰ Ὀγ ΟἸδνὶς ἴῃ δἰ5 
Ατῖ, υἱυδίΐοα ἴῃ τα 8 Μιδί. Ὠῖοι, ΤΤἢ9 ἰοχὶ 
(νοτβ. 8-11) ἰβ ροσίθοι Υ ραἰπ, αϑίηρ {89 Β801θ0 
ἔονγιαϑ οὗἩ Ἰδησύυλξθ 845 ἴῃ τοραγὰ ἰο (0 ἴϑαδβι οὗ 
Ῥοπίσοοβὲ τον δ σοι ] δ ἰοη Οὗ [6 Βουϑῃ ἸΘΘΙΚΒ, 
Ὀοίνοοη πὶοῖ πὰ {818 Ῥϑῃίθοοϑίαὶ γ88} ἰογο 
ἷθ. 8 οἷον δηδίοῦγ. Νοὐνι ϑιδηάϊης {89 δα μο- 
ΤἾΟΥ οὐ ἰὴ οΥ08 ΔΌΟΥΘ Τοίογυϑα (ο, ᾿ξ ταῦδὲ 6 
οοηϑίἀοτοά 88 οοτίδϊη ὑπαὶ ἰμ6 Φα51|69 ζο] οὐρά 
{89 ϑουθηί δ Όδι 1081] γϑᾶνρ, πὰ ἐμαὶ ἐδ οὩ09 
ἴῃ ΟΥΘΤΥ ΠΔ]Γ ΘΘΩΪΌΓΥ ὕνο ΤᾺΙ]ΟΥ͂ ὙΟΔΥΒ ΓΘ ἴ0 
ΟὐσῸΡ ἰοζοίμον, Τὴ ῬΤΟΥΪΒΙΟῺΒ [ὉΓΡ ἴοοὰ ΓΘ 
{6 βϑπιθ ἰῇ 86 ΟὯδ 6890 ΔΒ ἴῃ ἰδ9 ΟἰΠο᾽ : πὸ 
δρτϊοσυ τ γ8} ΙΔΌΟΡ 88 ἰο ὃδθ Ῥογίογηθα, Ὀπὲ [ἢ 6 
Βροῃίδηθουϑβ ρῬγοάἀιοίίοη οὗἨ ἐμ θαγί ἢ τοῦθ ἐῃ9 
Θουαοἢ ΡΓΟΡΘΡΑΥ͂ οὔποθ ν Βοὶθ ρορυϊαιΐοη. Τᾶτᾷο 
το] ϊδη69 αϑὺ ὑμΘΓΘΌΤΘ ἤδνο Ὀθθῃ ῥἰδοοὰ Ὁρομ 
Τοοὰ ρῥνονίουϑιῦ βιογθὰ 8δπὰ, βϑυ δ ρ08, ὁῃ ἴογοῖ ἢ 
ΘΟ 6 ΓΟ6.---Ε. 6.7 “7 860 ἔγοπι 6 Ὀοοκ οἴ 
Φοτγοιιΐδι ἐμαὶ (δὲ5 ἤδαϑὶ γβ ῬΟΟΥΪΥ Ἰορὺ ἰῃ 1[8- 
τϑοῖ, ποὺ οὐ βοσουηὺ οὔ δρργομϑιηὰϑὰ πθ64, Ὀιυὲὶ πῃ 
ΘΟηΒθ4.6η06 Οὗ 6 δεγαθηΐηρ οὔθοί οὗὨ Ῥγορσὶθ- 
ἰΔΡῪ τοϊδιίοηβ, δηά τ86 παγά- ϑαγιθἀ 688 οὗὨ (δ9 
ρον νι] δυὰ στοαὶ (Καοῦο], Ρ. δ6δ, 26 ̓ . χχχῖν.). 
Βαὶ {89 γοδν οὗ 7 01190 ἔογπιοὰ ἐμ6 ουϊπιϊπαί! οἢ 
οὔ ἴ9 ἰάφαὶ τοϊαιΐοηβ οὗἨὨ ἴδϑγϑδοὶ Ὑοἢ ἐπ ἰδ» 
οἰαγχοὰ αἱ υὶ τ ουὺ δοίι8}}γ Τοδοβίηζ. [ιἰ8 
ταοϑὲ [1}} οὗ δἰχηϊ δοδηοθ (δὺ οὐ ἐ89 10ὲ} οὗ (19. 
Τι8 ταοηίὰ (δι ἰμ6 θηά οὗ (89 βονϑὰ ϑδΌΡ δ Ϊο 8] 
γΘΟΓΒ οὐ ἰμ6 ργοδὶ ἀδν οὗ Αἰοῃοιιθηὶ, πίι μους 
ἀοαδί ἱπιπιοὰϊ αἰ ο Υ δἴλον ὑπο 7α]}} δσοοιῃ 8 τηϑηὶ 
οὗ (86 ῥτγορίιἰδι1οη) ἐδ 6 ὑγσο 00} 9 γ88 ἰο βουηὰ 
ἱπγουρὰ 4}} ἰη9 Ἰαπὰ ἰο δῃποῦηοθ (6 γον οὗ 70- 
ὈΪ99 88 δ γϑδνῦ οἵ ὕγοοάοια (71), [89 Βίρηθβε 
(οαϑὲ οὗ (9 ἸΔΌοΥΟΡ, διὰ οὗἩ δία, (9 τϑᾶὰθηρ- 
ἰἰοη οὗἉ Ἰοϑὶ ἰπῃονιίδηοοθβ, (ἢ 6 τδηϑοῖαὰ οὗὨ (6 6ῃ- 
ϑίανοα, {9 γϑὰρ οὔ 9 τοβίογαίΐοη οὗ 4] δἰ ηρ8 
(186. 1χὶ.). Τθ9 ἱποίγαμπθηὶ οἵ (8:9 ἀπ οαποοιηθαηὶ 
ἴ8 ἐδθ ἱσοπιδοῦο, ἰμ9 Βογῃ (ἽΒ᾽72), ἰμ9 βουπὰ οὗ 

2.0}. ΧΡ βαὰ ρΡγοοϊδί πηθὰ 4180 ἐμ ἴδϑαβδί οὔ {89 
οογθηδηΐ οὗ ἰδ 14.) ΑΙΠῸΡ ἰδθ βοϊθιαη αυἱοὶὲ 
οὗ ἐμ ἀδ Υ σι θη 411 [89 ῬΘΟΡΪΘ τηυϑὲ 4 ΔΙ οὲ 0 91} 
800}8,᾽᾽ δὰ πῆοη (δ ζῆοδὶ τἰίο8 οὗ {16 δηυδὶ 
Ῥτοριἰδιίοα δὰ Ὀ6θη οοιαρ]οὐοα, ῬτΟΌΔΟΪΥ δὶ [89 
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πιο οὗἨ [860 ογοπίης δδοτὶῆοθ, (8 βυἀάθη Ὀαυγϑί 
οὐδουῃᾶ ργοοϊδι ΐης ἰ.6 γοαν οὔ δ 1166 πιυδί ἢ8} Υ9 
Ὀθθῃ ὈΘΟυ] ἰΔΥΪΥ ἰπργθϑϑιτο. Τὰ ρΡτγοοϊδιμδίίοη οὗ 
ἔγοϑάοπι Ῥ88 τηοϑὺ Δρργορσίδίθ δὶ δἵιον ἰμ)9 ατοδὶ 
γϑοοηοὶ]ϊαιίοη οὗ 89 ῬΘΟρΪ6 ψΐ} αοὰ δὰ Ὀθθη 
ΒΥΙΩὈΟ 68 οομιρὶοἰθά. 1710 οἰΐοῦ δἰ] βίοη 8 ἰο 
(8 γᾶν ἴῃ (6 ῬτοΟρἢθἰ8 ΔγῸ ἴ88. ἰχὶ. 1, 2; Ζ26 υ. 
χχχὶϊ. 6-1δ; Εξζοὶς. υἱἱ. 12, 18. χὶνὶ. 16-18. 

γόοτβ. 18-84. [α ἰμ0 γοϑν οὗ 7.1 Ὁ1160 ΘΥ̓ΘΥΥ͂ Δ 
ἴγ48 ἴ0 τοίαγη ἴο πἰβ8 ἱπδονγιιοα ροβϑδϑϑϑίοῃ. 7890 
Ῥγίϊμοῖρίθ οὐ Ὑ βίο (15 ἰανγ ἰ8 Ὀδβθὰ ἰ8 αίνϑη ἴῃ 
τον. 28: Τὴ ἰδαπὰ νγδ8 (9 δΌβοϊι 6 ροββαϑϑίοῃ 
οὗ Ζομονδὴ δὶοῦϑ; ἢο δϑδὰ αἱ]οιιδὰ ἰΐ το (δ 6 ἴκ- 
τοὶ ἢἴ6 8 οὗἩὨ [6γ86ὶ ἃ8 ΒΊΣΘ ΒΟΥ δῃὰ βοἱ ὍΣ ΘΣα 
νὰ Ηἶπι, δηὰ ΒούοΥοΓ ὑπ 680 Δ᾽] οἰταθοδ ταὶ ζαϊ 
ὍΘ ἰθιμροΟΥ ΑΓ Υ ἀϊδιαγυεα ἴῃ ἰμ9 οχίχϑηοὶθβ οὗ 
19. ἰῃ (9 ΦιὈ 1106 (ΠΟΥ τπιδῦ 8}} Ὀ0 τοϑιογϑὰ 
δραίη. γον. 14. Ε’61} διιδζ τοΐθτδ ΟὨΪΥ ἰο Ἰδηὰ 
δὰ Βου8ο08 ἴῃ (89 σου ΓΥ. ογδοηδὶ ὈΓΟΡΘΥΙ͂ 
(Θχοθρὺ δανοβ)ὴ) νγῶ8 οὶ αἰεοίοα Ὀγ (6 Ψι011690 
85 ἀοϊβ 0 γὸ ὈΥ 80 Βα Δι1641] γοαρ (Πθαὶ. χτ. 
1-11). ΤῸ ῥυίοϑ οὗ (9 ἰδηὰ νῶϑ ἀοϊοταϊποιὶ 
(τοτβ. 16, "ἢ ὈΥ ἰδ τδὶυϑ οὗ ἐμ δαγυθδίϑ Γὸ- 
τηοϊαἰης αὐὐϊ ἐπ Φα01196θ. “1η (6 γτα]υδίϊου 
οὗ [9 Βαυυθϑὶ ἐῃ97γ0 γ788 ΔΙ ΎΘΥΒ ΟρΡΡρΟΥ ΆΒΙΙΥ ἴον 
ἴγαυὰ ; ἐβογϑίοτο 89 θδγηοϑδί ψαγηϊηρς ποὶ ἰο ορ- 
Ῥγοϑ8 [οὐ ϑΙσθ8 0}}] οὔϑβ ποῖον." [Ι!μαηγζο. 
γοτϑ. 20-22 γοὶδίθ ἰῃ ἰθττιδ ἰο (ἢ. Βα ὈΑἰΐ68] γοϑγ, 
Ὀυῦ ΟὨΪΥ ἴῃ γοχαγά ἰο (6 ΒυρΡΡΙΥ οὗ ἰοοὰά. Τ 18 
ἦβ, οὗ σουγβο, θαυ} ΡΟ] 64 0190 ἰο ἰδ9 Φυ01160 
γοΔΡ, δηὰ ἰμυ8 Ὀοίμ ὁ8868 δι σούογει, ΤῈ} 
αυδϑίϊο διῦὶ805 ἰη οοπηθοίΐοη Ὑἱ0ἢ (ἢ Ἰαίίον, Ὀὰὶ 
πθΘα8 4180 0 ὉΘ ΘΗΒΎΓΕΓΙΘΑ ἴον ἐπ ὕοττμσ, δηὰ 5 
ἐμβογοΐοτο δῦρδηχζοὰ ψὶὰὰ γοΐίογθησθ ἰο ἰδ 85 (8:9 
ἸΔΟΥΘ ἔγΘαΌΘΏΟΥ Τοουγεϊηα. ΤΏ τό τβ98 βίδηα 
ὑμογούοσο ααἰίο ἱπ ἐμ 1} Ῥσόρϑῦ ρμῖίδοο; ἱζ ρ]δοϑά, 
ΔΒ ΥΔΥΪΟΙδ ΟΥἰ08 πουϊὰ Βανο ἰμοπλ, ᾽υϑὶ αἴον 
γον. 7, (86 Φ01160 γοᾶν σουϊὰ ΟὨΪΥ ὃ6 ρῥτονϊοὰ 
ἴον ΌΥ ἃ τοροίξδιϊοη. τ. 28-28. ἐεο: “«ΤῈ0 
Ἰαηὰ 5841} οὶ Ὀ6 δοϊΪὰ ουϑθῇ ἰο ἀοίθββαηοα, ἑ, 6.. 
οοιαρίθιοὶυ. [1 88}}8]}} 8150 ποὶ Ὀ90 βοϊἃ δϑοϊ αἰ οἱ γ ; 
[89 ἴοται 18 ποί 8 ὨοΟΡΘα  ΔΥΥ 16886, Οη66 ἴον 4]], 
Ὀυϊ ἃ ἰΘΠΙΡΟΓΑΥΥ͂ 109880 ζῸΓ ἃ οουτϑθ οΥἁ γ6818.--- 
Ῥοσ ἴδ Ἰδηἃ ἰα ΜΝ} πὸ. ον ϑἢ βάγ8, δηὰ γ8 
αῖο βίσαμβοιβ δῃηἃ βοϊοισμθσθ υγὶτἢ Μό.--- 
Τθγοίοτο 1806 8011 ἰπγουσχιουῦί (86 τ 8019 Ἰδη ἃ γγὰ8 
Ῥἰδοοὰ υπάθν ἰμ9 Δ Ὁ οὗ τοἀθιιρίϊοη. ΑἾβοὸ σϑ- 
ἀοπιρίϊου οου]ὰ ἰδῖκο ρ'δοο Ὀθίογο (86 δύ0ιἢ γοδν 
{186 πεαροϑὶ Οοεἶ ΟΥ τοάϑοιμοῦ οὗ 89 ἱπιρονοῦ- 
ἰδ θὰ τρϑδῆ βίθρρϑα ἰῃ δπὰ Ὀουγσᾷὶ Ὀδοῖς ἔοῦ δἷ8 
Ὀοποῆϊ ἰμδὲ τίου δὰ Ὀ6ΘᾺ αἰἰοηαίθα, [Γ (6 
ΤΟαΘΘΠλΘΥΒ ἀχύρεθεο: δοοοταάϊηρ ἰο ὑΠοῖν ἀθρχῦθο5 
οἴ τοϊδιϊοηβαῖρ, μανΐηρ ἰμ9 ΔΌΪῚ ΠΥ δηὰ ὑπὸ ψ|1}}} 
{αϊϊοἃ, ὑπο (9 ὁ68990 γὰ8 Θομοοίγδοϊο ἰδὲ (9 
ἐπ ρονογϑμοὰ θη δἰ τ86] 7 τοὶ ῦ σοαῦιο ἰηΐο ἐμ 6 
Ῥοββοϑβίοῃ οὗὨ τρθϑὴδ Ὀθίογο ἰδ ὅθι γοϑῦ, δὰ 
Ἢ ἐπ τοαἀοιηρίϊοη τγγ88 τοϑογυϑὰ ἴο εἷπιὶ δοοογά- 
ἰὴ ἴο ἰδ υδαΐταοί οὗ (0 γοῦ Τοιμδὶη πρ γ68Γ18.᾽᾽ 
1 ποιὸν οὗ 680 τη68ῃ8 οὗ τοἀοιηρίϊοη Ἧ5ΓΘ 
δυδιϊοὰ οἵ, [π 98 “ἋΠ6 ἴδῃ οὗἨ σχουδσγβίου δΌβο] αἰ οἷ ῦ 
δηὰ νὶϊποαὶ οοπδί ἀθταίϊου οδπιθ ἰπο ΡΙΑΥ͂ ἰῃ (89 
1160 γοαῦ. Τοτο οουϊὰ πϑΥθν Ὀ6 ἱπ) 5.166 ἴῃ 
(ἷϑ, 88 4}1 ρα γοἢ 868 δὰ Ὀδθθὴ τηδὰϑ Ὑὶ(ἢ ἃ ἴᾺ}} 
ἱκαον]οᾶρο οὗ (9 ἰᾶαχ. ΤῈ} ἰανν, ἢ ΓΕΥ Ὅτο- 
ΒΟΥ ὍΘ αΆΣ ΘΙ: ῬΟΟΣ, ἰπτου σπου ρῬΓΘΒΌΡΡΟΒ68Β 
ταὶ η)ὸ ϑγδοὶϊο πουϊὰ 891} 8 ᾿ῃμουϊδη 9 6ὁχ- 
οϑρὺ ὑπᾶθὺ ἔμ9 Ῥγόϑϑατο οὗ Ῥουοσίγ. Οορ. 1 
Κίηκρ5 χχὶ. 8. 

γογβ, 29-84, ΤῸ δἱοηδίϊοῃ δηὰ γοἀοιαρίϊ οι 
οὗ Βουϑ68 (α) οὔ ἰδὸ ῬΡθορ]8 ζϑῃθγα Υ, Ὑογ8. 29- 

81; (δ) οὔ ἱονίίθβ, γοσϑ. 82-δ4, (α) ββημο:- 
“Α ἀπο! - ου89 τίη ἃ τγα]!]δὰ οἱἱγ οουϊὰ 
9 τοἀθοπιοά πὶϊμίη (19 αρδοθ οὗ (89 ὅγε γϑδγ, 
Ὀυὺ ποὶ δέϊογνασαβ. Τὴ ἰδ σουϊὰ ποῖ 6 
Ὀγουρδύ (9 ὉΘΑΓΡ Ὡροὴ ἰδ πιοτὸ ἢχαὰ σοϊδίϊουβ 
οὗ οἰκίοδβ τί πουϊ ρτολαάϊοθ ἰο ᾿πδιῖο9 δηὰ οτάοτ. 
Ἴ8Βο τοαϑοῦ δορίδί ὩΥ ἰθ ποῖ ἐμαὶ 89 Βουβ68 ἴῃ 
189 οἱ[δθα Ὀθ]οπκοα “το 186 71} ργορυίθίοσβῖρ 
οὗ (μοῖτ Ῥοϑθθββουβ.᾽᾿ Τῃθ ροββϑββοῦδ ἰμϑιβοῖ 68 
ὙΟΙῸ ΓΘΔΙΪΥ͂ ἰθηδηΐβ οὗ οι ονδἢ.᾽ [7Π018»7 οὗ 
τοἀϑαιρίΐοι γοὶϑίθ5 ἰο ἰδπά, δηὰ 18 θδαβοὰ ὑροῦ 
(86 οΥἱκίηδὶ ἀἰγνἱδίοα οἵ 89 ἰαπὰ διαος [86 ζπταὶ- 
1168 οὗ [ϑγδ6]. [Ι͂{ἡ οἰτἶθ8 ἐμ8 οἰ ζίπαὶ νδῖυθ οὗ 
(16 Ἰδηα σομϑιϊ υἱοὰ Ὀυϊ ἃ Βι}4}} μανί οὗ (86 γδ]ὰθ 
οὗ ἃ Βουδα; ἰδ γοϑὲ ν88 6 ογϑαίϊοῃ οὗὔἩ δα 
ἰηάυβίγγ. ΤΏ6 ΡΤΟΡΘΟΓΙΥ γοργοδβοηϊθά ὉΥ ἰδ οτῖ- 
Εἰηδὶ ταὶαθ οἵ (89 ἰδαπὰ 18 γοοορεϊξοα ἰὴ (09 τὶ ἂς 
οὗ γοἀϑιιρίϊου ἴθ" ἃ γοϑῦ, Ὑ 10} 8180 οοπουγγοὰ 
ψ ἢ ἐμ 9 σΘΏΘτΑΙ ΡΌΓΡΟΒΘ οὗ (86 ἴα ἰπ ομοοκίης 
(6 8419 οἵ τϑαὶ οβϑίδίθ; Ὀυϊ Ὀογοηὰ ἰμΐ8 ἐδ9 
Βουθο ἰῃ (δ0 ΟΥ̓ νρᾶϑ 0.50}}7 ἰγοδιθα 88 οὗ (89 
Ὠδίαγο ΟΥ̓ ΡΟΥΒΟΠ 8] ῬγΟΡΟΥ. Οαἰνὶη δ᾽80 οὔ- 
ΒΟΡΥ͂ΘΒ 807 (δύ (86 γ9 γῺ8 ποὶ (Ὠ6 δῶ ΟὈ}66- 
(ἰοῦ ἴο ἐμ ζΔ|Π[ὴςς οὗὨ οἱΥ Βου868 ἰπίο {86 δηὰδ 
οΥ̓͂ [89 τυϑϑ] μγ 68 οὗ ἰμο86 ἰπ ἴΠ0 σοῦ γγ. Οἱ 
{89 οπθ μδηὰ, ἐδ! Θχρϑῃ89 οἵ τηαϊηϊδίηἰης ἐμ οπὶ 
ὙὙ88 σιϑαίογ, δπὰ οουϊὰ ὃθ ὈΘίΟΣΥ ὈΟΤΩΘ ὉΥ ἴδῃ 
ΘΑ ΔΌΥ ; δηὰ οἡ ἰδθ οἰμοτ, (ἢ 6 Ῥοπδβοϑϑίοη οὗ ἃ 
Ὠου80 88 ποὶ δἱ 8}}] 88 ΠΘΟΘΒΒΑΣΥ ἰ0 ἃ ΡΟΟΥ 8 
ἴῃ (86 ΟΓΥ 828 ἴῃ (89 δου  ὙΒοτΘ δ6 οουϊά 
ΒΟΔΙΟΘΙΥ Οἰμοννγδο ἤηἃὰ 8}61167.---Ε, 6.1 “Βαϊι 
ι..}. ΒουδΒθ8 ἰῇ Ορϑῇ Ἀ͵δοθβ Ἧ6Γ6 μαΐ, 88 δὴ δρυῦ- 
ἰθῆ8η0θ0 ἰ0 ἔδο ἔδγ, απο (μ6 ἴδ οὗ γράθιαρ- 
ιἷοα νι ἰδ δίνίο( ἢ γθαν, οὗ οὗ τονογβϑίοῃ βδί 
[89 φηὰ οὗ ἰμαὶ ρμοτγὶοά." (δ) 8690 ἐμ9 Τοχίυδὶ 
Νοίεδϑ οἢ Υϑγβ8. 82, 88. ἴζδημρο, ἰη Πἷδ ἰΣδηβὶδίῖοῃ 
δα ὀσχοζθϑὶ8 οὗ Υογ. 88, ζοϊ] ον ἐμ 6 Ψ αϊκαίο, δηὰ 
οὈ͵θοῖϑ το (89 νἱοῖ οἵ Καὶ] 89 ἴοο βι (16, Δηα 88 
᾿πΑρΡ ἰσ8 019 ἰο ἐμ9 οἶδιυδο: δῃηἃ ἴΠ6 ΟἱΌΥ οὗ 
Βα ροδβοδβίοιι. Τμὸ Ἰδίίθς οὈ)θοίΐοα 18 σθ- 
τηονοϑα ΌὉΥ͂ οοηβί οτος (9 δὲ ἃ λεπαάϊαάψε, δπὰ 
ἰτδῃβἰαἰΐης ἐπ ἘΔ ΟἹΕΥ. Ι,δηρο σοπβίάοτ [88.089 
οἴδαϑ0 “88 βοπιοίἷης ἰκ6 (8 686 10} 6 Β6η868: ΘΕΥ̓ΘῚ 
Ὠου 898 οὗ ἐμο [υονἱίθα 7411 Ὀδοὶς αρδὶη, ουθὰ ἴΐ 
ΠΟΥ͂ ΕΓΘ [9 ὙΠο]9 οἰϊγ. ΟΥ ϑραεΐῃ: ΟὨΪΥ ὉΥ͂ 
(ἷ8 τη δ 8 (86 ογὶιἰοαὶ οἱ(98 γοιμδίη συδτιδηϊοεᾶ 
88 θυσὰ.᾽" Το ραβίιυγαρο οὗ ἐδ Πυονὶτ68 ν 89 
ΔΌΒΟΙ αἰ ΟἿΥ ἰηδιϊΘ 8 Ὁ]6, οΥθ ἰθιμρογΑΥ  (ΥΕΓ. 
84), δηὰ ἐδθ τϑαϑοὴ [ὉΓ οσιθηϊηρς ἰμὸ ἰὼν οἴ 
τοἀοιαρίίΐου ἰο ὑμοῖν ΒουΒ68 ἰῃ (86 οἱτ᾽68 8. οΥΐ- 
ἀθηιΥ (μαῦ ὑπ 0} Βδὰ πὸ οἶδοῦ ἰαδογίίδποθ, δηὰ 
ἰι 88 {βουθίοσθ ὨΘΟΘΒΒΑΥΥ ἴῃ (8 ἰ0 δ858ἰ τι ῖϊδῖθ 
{δῖα ἰο (80 τοβϑὲ οὔ 89 ροορὶθ (Βαὶ {πὸ ν ταϊρδς 
ΘΗ)ΟΥ̓͂ ἐΒ0 βϑηθ δδίεριιαγἀβ δραϊ δὶ θορϑὶθβδ 
ῬΟΥΟΥ͂ τι μοῖρ Ὀγοίθγθη. ἘπῚ8 Ῥτουϊδου 
ΔΡΡ θα ἰο ὑμ9 ρυὶϑϑίβ 8]8ο, ὅγο σοπϑβίζαἰθἃ 009 
ἔδιαὶγ οὗ {6 ον 68, δηὰ ποτὸ ἰῃ ἴΠ0 Βϑιὴηθ 8ϊ18- 
δἰϊοι δ8 ἐμοὶ Ὀγοίτθη ἰὰ γορατὰ ἴο ἰδπάἀεαὰ ῥγο- 
Ρογγ. [8 ποϊοοδϊθ οὐ 189 οὔθ μδῃά ἰβμδὶ 
(ἷ8 ἰδ ἐμ 96 ΟΌΪΥ ταιϑαἰίου οὗ ἐμ [μουϊῖ65 ἴῃ ἰδ ἷ9 
Ὀοοΐκ ; 8δηὰ οὐ ἴδ9 οἶμον, ἐμαὶ {μ9 ῥτουϊδίου οὗ 

οἰτἴ98 ἴον ἰβθὰ δδὰ ποὶ γοὺ Ὀθθὰ δαυπουηοοά. 
Βοί ζδοίβ δάπιϊξ οὔ {9 οδϑύ δσχρ᾽ διδίΐοη τπδὲ 
(9 τ Βο]ο Ἰοφίϑ᾽αἰΐοι δὰ Ὀθθη οοτπἰσαιθα ἴ0 
Μοβοβ ἴῃ ἰ}9 Μουῃί, 80 δαὶ ΔῺΥ ραᾶτγὶ οΥἁ ἴδ ΓΙΔΥ͂ 
ῬΓΘΕΌΡΡΟΒΘ δῃοι μο; δαὺ ἐμαὶ 9 Ἧ88 ἰ0 δῃ- 

ποῦηοθ ἐξ ἰο (89 Ρθορὶο ἰὰ (89 οτος δ6βϑὶ δἀδρί 
ιο (μοῖρ πθοάβ. Τὴ 1μοΥἱίθ8 δύο ποῖ {πϑυϑίουθ 
βροΐίκϑη οἵ ἴῃ ἰδἰ8 Ὀοοῖϊς, οχοορὺ ὑπ8 ἱποὶ ἀθη ΑΙ ΝΥ 

ἴῃ ογάον ἰο κθορ ἐμϑαι ἀἰϑιϊποὶ ἔγοωῃ [89 Ρῥτὶθβίϑ ; 



ΟΒΑΡ, ΧΧΥ͂. 1-δδ. 

δηἃ {πὸ 16 ἴῃ γοχζαγὰ ἰο (δ χοἀδοιηρίίΐοη οὗ ἱμοῖν 
ἢοῦδ868 ἰῃ ἐμοὶ οἰκο 18 σίσθῃ ἴο ΘΟ Ρ]Θ96 (86 
Ἰδν οὐ σ001196; Ὀαυὶ (Π6 δεοϑ ζηπιοηΐ οὗἩ [86 οἰἑἶ68 
(δοιμβοῖγοδ 8 γοϑογτοά ἰ0 ἰΠ6 αἰγϑοίϊοθ [07 (86 
αἰνϊδίοη οὗ (μ6 ἰδηᾺ. 

Ψοτβ. 886-66. ΤΠ οτηδποὶ ρδίΐοη οὐ ἐμ ΗΘΌΤΟΥ 
βίατνο υἱ τ 115 Θομδοαῦθηοοδ. Τ1ὴ0 τη81} δ 76οι 
ὧθ 5.11} (80 ἸαῪ οὗ Δυῦ!ϊοο: Ὀσΐ ἱπ οσοηηθοίλου 
νὰ (Π 6 οἴἶοοι οΥ̓ ὑμ8 ἀροῦ ἰδ6 ΗΘΌΓΘΥ 8] Ύ6, 
186 ἐγϑαϊπηοηΐ οὗ ἐδ ῬΟΟΣΥ ζΟΏΘΓΔΙΪΥ 8 Βροίκβῃ 
οἵ.---Αὐἅἃ ἐῶ τὰν ὈὉτοῖδοσ, ἡ. 6. δὺ [βγϑοὶϊιθ, 
ὍΘ ΑΧΘῺ Ροοσ, ᾿ιὸ ἴ1δϑ ποὺ ἰο ὃθ ἐγοαίοα 88 
8 ουἱοαδί, Ὀαῖ ψὶϊὰ 6 οοπδίἀοΡαϊϊο βῃονῃ ἰο 
ἃ τοβίαθηϊΐ ἰογοῖσηον, ὙΠῸ δἷβο δὰ πὸ ἰδηὰϑα 
Ῥοπββοβείοῃῆ. Ὗοσϑ. 86, 87, ἠογὰ ἰμ6 ἰακίης οὗ 
ὨΒΌΓΥ οὗ δἷηι, ΟἹ ἰΠΟΣΘα86. ἴη ἰδοὸ ]αίίον 
ΥΟΓΒΟ ἰμὶα 18 ΔΡΡ᾿Ϊοὰ 84180 ἰο 896 ἔπγηϊβϊης οὗ 
ἤοοὰ. 1ὲ ἰθ δ τον οἶθδῦ ἰδ δὶ [86 ργομὶ Οἱ ἢ 18 
οί δἰ ρ}ν οὗ νι ἰδ ΠΟΥ͂ ΘΟΙΔΙΔΟΠΙΥ ΟΔ θα εϑώ- 
φίοιδ ἐπίεγοί, Ὀαὶ οὗ ΔΗΥ͂ ἰπίογοθὶ ἩΒδύρυοσ. 
ΤΏΟΡΟ 88 Ὧ0 ΔῪ τοραυϊαϊΐηςς (9 διποιηὶ οὗ ἰη- 
ἰοτοδὲ ; 20 ἰηἰοτοδὶ 88 δἰϊονοα ἰο ὯΘ ἰδΔίκθῃ οὗ ἃ 
Ἡεῦτον Ὀγοίδον, δὰ η0 ᾿ϊ παι ἰδιτῖο 88 ρα ὑροὴ 
{μὲ τ 160} ταἰχσιὶ ὃθ ἀομιδηἀοα οὗὨ 8 ἴογοίῃ ον. 
1δηζο, ΒΟΎΤΟΥΟΥ, οοηϑί 6 γ5 (80 ΟΡ: ἃ δΊΣΘΏ- 
ΘΙ ΟΣ 8 δΟΪΟΌΏΣΤΙΘΣ (γοΥ. 86) 88 'ῃ δρροβίιϊοῦ 
πὶιἢ [6 ργοποὰῃ ὖσ, δηὰ ἰδἰκίης ἰπ6 τἱονν 6χ- 
Ῥτοϑβοὰ ἴῃ (9 Α. Υ., θΆγ8: “1 18 ΥὙΘΡῪ ποιΐσθα- 
Ὁ]0 {Πδι (εἶθ. μο᾽] 48 σορά αἷ8ο οὗὨ ἰμ6 ζογϑὶ ζῇ ογ. ἢ 
860 Τοχίυα] Νοίο 19. Τδῆχο δάάβ: “79 μον ἢ 
δΔΥΒ ἰδ8, (ὴ9 χτοαὶ Βοποίβοιοῦ, Ὑ8Ὸ 888 ἀθῇ- 
γοτοά Ηἰ8 ἴδγϑδοὶ ουὲ οὐὗὁ Εκυρί, δηὰ Ῥυγσροβοβ ἰο 
εἶτο δἰπὰ (89 ψ ῃ οἷο ᾿ἰδηὰ οὗ Οδηδδῃ, ἰὼ οτάον ἰο 
Δ δἷπι, ἑμβτοῦσ ὑΒδη κί] 658, 11|κ6- πιϊμ θα 
τὶ ἷ8 αοαἄ." (εν. 88.) γογβ. 80-.48, Ηε- 
ὈΡΘῪ Βογυδηίβ ἰο Ἠοῦτονθ. ΤΠ0 ΙΔῪ ρῥτγουΐϊάθβ 
ἐμδὺ βο ἢ βθουυϑδηίθ 8}4}} ποὶ 6 ἰγοδίθά 88 οτγαϊ- 
ΒΆΓΡΥ δβἷαυοβ θη ΓΟΪΥ ἀοροπάθοηϊ ρου (9 Ὑ1}} οὗ 
ἐμποῖν τϑϑίον, Ὀὰὺ Γ᾽ 88 ΒΙΠΙΡΙΥ͂ πὰρ 8 ὁοη- 
ἐγδοί, ᾿ἰκο αὶ Εἰτοὰ βουσυδηΐ, ἴω Εχ. χχὶ. 1-4 ἱΐ 
8.88 δ γοδάγ Ὀθθὴ Ὀσγουϊ δα ὑπαὶ {Π 9 ἔθσπὶ οὗ 8οῖ- 
γἱίυααθ ἴον (π 6 15 Γ8 611 098 Βῃου] ἃ ποΐ οχίθη ὃ6- 
γοπὰ δἷχ γθ8γβ, δῃὰ ἴῃ {86 βουθπὶῃ ἐπ 6 0 880}. 
ἄο ουἱ ἔγοο; ἰξ ἰδ ΠΟῪ ΤΡ ΠῸΓ Ῥτουϊἀθα, )δϑ δὴ 
δἰπιοϑὺ ὨΘΟΘΒΒΔΡΥῪ δυρρίοιηθηΐ ἰο ἐμαὶ ἰανν, {παὶ, 
 ΔίΘΥΟΣ (ἢ 6 ΠΠΌΘΡ ΟὗἨ Υθδγ8 ἢ6 τηἰχ αι ΘΠ ΆΠ66 
ο Βαγο βουυθᾶ, ῃ9 βῃουϊὰ κ0 ἔγθο ἰῃ ἰδ ΨΦυ 1160 
ψθ (Π6 ἰαηὰ οὗἨ δῖ8 ἱπιθυλίδϑποο σγονοσγιθαὰ (οὸ 
δῖπι, δηὰ που]ὰ ποοὰ ἷ8 οᾶσο. “Τγουχὰ ἐδ 18 
ῬΓΥΪηοῖρΙ9 ΒΙΑΥΟΡΥ͂ ῬγὯ8 οἰ Ο ΟἾΥ ΔΌΟ] 88, 80 
ἴα 88 [08 ῬΘΟΡΙΘ οὗ (86 (ΠΘΟΟΓΘΟΥ͂ 6 ΓΘ ΟὁΟ0η- 
«εοτηο.᾽ ΟΟἾογ. ἴὼ Ἐχ. ἰδ ἔγοοάομῃ οὗ δῖ8 
νὶΐο οὐ ΟΕ] άτθι 8 4180 δδδυγοὰ, ὑηΐθ88 (ὃ 6 
νἱίο Ὀ6 οἢ6 Κ,ΊΎΘῺ δἷπὶ ὈΥ͂ ἢἷβ πηδϑίονρ, δηὰ {μογ- 
ἴοτο 018 β'α νοι ἴω (δί ο886 (Π0 ννῖἷο δηὰ οὶ] 
ἄτγϑα τοιπαϊ θα [86 τλϑδίοτ᾽ 8, δηἃ (Π6 Βδιη6 α118]}- 
δοαίϊοῃ ἰ8 ἀου Ὀ11688 ἰο Ὀ6 υπαογβίοοα οὗ τον. 4] 
Ἶοτθ. ἴη Εσ. χσὶ. ὅ, 6, ργονίβίου 8 τηδὰθ ΧῸΓΣ 
{26 0880 οὗ 8 βαυθ ὙΠῸ ρῥτεΐοστοα ἰο σοπίϊηιο 
ἩΪΠῺ δἷδ Ἰθ βίου ; ἰ ψου]ὰ ἢαγ ὈΘΘῸ ὈΠΏΘΟΘ68- 
ΒΕΤΥ͂ Αἱ ΔΏῺΥ Γαίθ ἰ0 τηϑηςἶοη (8 π 1818] ΘΧΟΘΌ- 
(Ἰοη ΒΘΓΘ; Ὀὰΐ ῬΤΟΌΘΌΪ ἰΐ δρριθὰ οὨἿΥ ἰο ἰδ6 
ΟΥΑΙ ΏΔΓΥ Γοΐθ880 ἴῃ ἴΠ9 Βουθηϊ γῸὺδν οὗ Βοσυΐοσα, 
δ νδ8 οὶ ἱπιοηἀεα (ο (46 660 4180 δἱ {86 
Φυῦῖϊο6. ΤΥ [86 Βῖανο ἔγοά δὶ ἐπ Φι 1160 οἄοβ9 
ἰ0 κο Ὀδοῖς ἰο ἷθ πηϑϑίθ᾽, ὃ6 οουϊὰ οὗ ὀΘουγβθ (0 
8ο, Ὀυΐ οουἹ]ὰ οοἷν ἀςγοίθ Εἰ πη)8017 ἰο Ῥογροίῃαὶ) 
βογυϊίυἀθ δἰΐον δῃοί 9 Ὁ δὶχ γϑϑγϑ᾽ ΒοΥυΪ60. 018. 
42,48. Τιδηρο: “16 [8γδ6} 1168 6 ΡῸ Ὠοὶ ΔἸΙονγοὰ 
(0 ὈΘΟΟΙΙΘ Ι20}᾽8 βίαυοβ, ὈθοΔ 180 (ΠΟΥ Ἧ6Γ6 αοα᾽ 8 
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βίαυοβ. Τμὸ 7901 οουϊὰ τιϊδ᾽ αἰοσ τοὺ {μ 686 ὩΟὉΪ9 
γγογὰδ ἰπ δΔγοζϑηοθ ἰἱῃ ΟρΡΡοδί(ου ἰ0 9 Βοϑί μῃ6 5 
(7 πο. τί.) Ὀὰι ΟὨτἰϑιίδη παι βίυυ δ88 γοδὰ 
ἴοπὶ ἤοο [{1{{16.᾽᾽ Υοτ8. 44-46. Η δα 6 δἰανοῦ 
οὗἨ ΗἨΘΌΓΘΥ τηδϑίουϑ. 1890 [8γ80]} 1168, 'ῃ ΘΟΠΔΟΣ 
ὙΠ} 81} πδίϊοη8 οὗἉ (μοὶν {ἶτπηὸ, 6ΓΘ ρΡοΤα θὰ ἰο 
Βο] ἃ ϑϑίμθῃ ϑἷανθβ. [1 νγ88 ἃ ραίγίαγοϊ δ] σὰ8- 
οι οὗἩ Ἰοηᾷ δἰδπάϊηρ, δηὰ (Π6 ΒΌΡΡΙΥ νν88 κερὶ 
ὋΡ ὈΥ Ὠδίυγδὶ ἀοδοοηΐ, ὈΥ ρυτοῖίδβθ ἵγοηι [ὉΓ- 
οἰ ζίογ, δηὰ ὉΥ οδρίϊγοβ ἰδίῃ ἴῃ Μὰγ. Τὴ 
ῬΘΟΡΪΘ Ἧ6Τ6 ποῦ γοί ργορᾶτοα ἴον (6 δυγσχορϑδίϊ οη 
οὗ τἷβ, δηὰ ἱῃ δοηβθαι θηο6 ἰδ 6 Μοβαῖα δ ρ6Ὁ- 
το 8 (8 οοπίϊδη66, Ὀὰΐ ἱἢ ΠΙΔΩΥ͂ ὙΆΥΒ τα ἰ ση(68 
ἰϊ8 τίου (806 ἔχ. χχὶ. 10,21, 20, 27), Ἔβρϑοίδῇ 
Ὁ. φῬγογίἀϊηρς (αὐ ᾽86 5] γὸ τοὶ ΐ δάορὶ ἰδ9 ΓΕ] Ϊ- 
εἰου οἵ 8 τηδϑίδν, δῃὰ Ὀθ οἰγουπιοἶβαά, δηὰ ἰδ 8 
ΘὨ 1164 ἰο 4}} (μ6 γί νὶ  οχο3 οὗ α ΗΘΌΤΘΥ βογτδηΐ 
{ΟΡ Ἐχ. χὶϊ, 44. Ταΐϊθ δὰ οογίδί ἸΥ Ὀθοα 
οδ πῊΐϊ δἰ] (186 8]ανοθ οὗ ΑὈγδδαι, δπα ὑῬτοῦδ- 

ὈΪγ τῖι ἢ (Πο86 οὗἩ Ἄἴβαδο δηὰ Φδοοῦ. [0 ἷβ ἘΠ] 
δαὶ πο ἱποοηβί ἀοσδὺϊθ ρογιΐοη οὗ ἰδ9 ᾿ϑγδοὶ 98 
οὗ ἰδ ἰϊπηθ οὗὁἨ Μοβοϑ ψοῦθ 86 ἀθβοοηάδηίθ οὗ 
βίαυϑθ ἰδ 8 Ἰρδηυμϊ 6, Ὑογβ. 47-δδ, ΗΘΟΤΓΘῪ 
ΒΟΡΥΔῺ(Β (0 ζογοίρῃ Ιρϑϑίοσϑ. ΒΥ {8 δά αἰιοη 
8} ρμοββί]6 οδϑοβ οὔ βδοσγνϊίἰυὰθ δῦ οουθγοὰ, 
1Καπχο: “19 Ῥγοδιὶυϊ ο οὐὗὁἨ ΟΡΡΥΘΘΒΙΥΘ ῬΟΓΟΡ 
δραϊηϑί δὴ ἴβσγδοι ἴθ Ὀτοί θοῦ ΟΟΟΌΓΒ δραΐῃ ΥΒΓ. 
43, δηὰ διραΐῃ υοῦ. 46. 8.0 δίγου μὴν ψογο (890 
19γ 61} .98 ΠΟῪ Ὀουπὰ (0 ΘΠ ΔΙἑ ΘΟ 685 δηαὰ ἰο 
(η9 ἔοϑφιονίης οὗ ἰγοοάοῃι ; 80 Βι ΓΟ ΡΥ 8150 8 
{16 ΡΟΤΤΟΥ Οὗ {89 ΒίΓΘΏΟΡ δηὰ ἔοτοίζηοῦ σοΐηᾷ 
ἱπίο ἰϑγδοὶ Ἰἰπνϊιθὰ ἰῃ σοϊδιΐοη ἐὸ ποδίδϑθη 6ῃ- 
ΟΥΓΟΒΟ ΒΘ ἢἰ8 ἀροὴ (86 ον ὶδ σὶρ οὗὨ ἔγθθάοτα. 
1 αἢ ἐπρογνογϑηοα ψενν βο] ἃ Ἀϊπ156]7 ΟΥ ἷ8 ουδ0 
ἰο ἃ Τογοὶ σοῦ, ΔῃΥ οὯ6 οὗὨ δἷβ ἰπατοά τπΐριί Ὀ6- 
οομλθ δὶθ Γοάθθηλοσ, ἰὴ 6 Ὁτγοίδον, ἰδ ὕπο], {ἢ 9 
ὉΠπ07}6᾽8 ΒΟΠ, ΟΥ ΔΗΥ͂ Ὀϊοοα τοϊαίί οι ; 8180 δ9 τηΐσῃξ 
τοάφοπι ἰπβο], ἐἴ μὸ Βδὰ Ἰαϊὰ Ὁ Θπουσἢ ἴον [89 
Ῥυγροβθ. Ἐνογγίδίης Ὀτγοδίμοα 1Π0 ἰεμἀΘΏΟΥ͂ (0 
ἔτεδάοπι : Ὀυὶ ἰξ 88 οοῃαϊιϊοποὰ ὉΥ αν. ΤῸ 
Ῥτίοθ οὔ ἰδ γοἀοιηριΐοη γγ8ὰ8 χοἀ δοσογάϊης ἰο 
1) Υ0ΑΓ8 νοι ὃ6 δὰ γοῖ (0 ΒΟΥῪΘ ἴ0 (ἢ 9 γὃ8}ῦ 
οὗ Φυ 1166, δηὰ δοοογάϊης ἴἰο ("0 υδ04] νδζθ8. 
Ι 6830 ἴπ0τ9 88 πὸ γοαἀθιηρίΐοη, ἢῃ9 ἴνγ88 δεὶ 
ἔγοϑθ ἰῃ (89 γοδὺ οὗ Ζυῦ 166. Αὐ {μ6 οἷοβθ οσοῦτϑ 
γοῖ οὔσ9 πιοτὸ 86 Βοϊοθῃ βδῃοίϊοη οὗ (ἢ ἸΔΊ,, 
γον. δδ.᾽᾽ Ταΐθ ἰαν ουὐϊάθαι  σοπίοπρ]αίθ8 ὑΠ9 
δοαυϊδί(ἰοη οὗἨ ΘᾺ] ὉΥ ἰοτεϊ ον β τοι ἀΐης ἴῃ 
[βγδ9], δηὰ ὑμοῖν ᾿ἰνίης ἰῃ υδαϊδίαγ θα ᾿ΤΟΒροΓ- 
ἰϊγ. Το Ηοῦτον ϑἷανο οδ ἤθῦτον νν»88 γοϊϑοδϑϑὰ 
ψὶἰςποῦϊ τοἀοιηρίίϊοη ΑΙἾΟΥ Βὶχ ὙΘΆΤΒ οΟὐἁὨ ΒΟΥΥΪΟΘ, 
δηἀ 6930 ἰῃ 1:6 γοᾶνῦ οὔ ΨΦυ 1169 ψ θηονον {πὶ 
ταὶς οοσυγ; Ὀὰϊ ΘΡΡΑΓΘΏΓΥ (ἢ ἰδ οὗ ἔχ. χχὶ. 
0659 ποὶ ΔΡΡΙΥ ἰο ἰονγοίψη τηδβίουθ, δηἃ Β6ΓΘ 
ποίη ἰθ βεϊα οὐἉ γοΐϑδκο, ϑχσοϑρί ὈΥ γοἀθηρίΐοα, 
ὈΠῚ1 (9 Φα 1166. Τΐ8 νουϊὰ ὯὍθ 84 βίγοῃρς ἰῃ- 
ἀυσοηθηὶ ἰο δὴ ἱπρουουίβηοὰ ἩΘΌΓΟΝ ἴἰο 86}} 
Βἰπη89}7 ἴο δὴ ἴβγϑδοὶἰϊο γαῖ ποὺ ἔπη 86 ἴογοϊ ΚΌΘΥ, 
Δηα σΟΠΘΌΣΒ ἩΪΓ (ἢ6 σοΏΘΓΑΙ ἰομἀΘ ΠΟΥ͂ οὗ ἰμ9 
ἴανν ἰο ἀϊδοουγαβᾷθ ΔῺΥ Β0 )6οἰἴοι ἰο ἤογοὶ ΏΘΓΒ. 

1,δπχ9 Θοπηροίβ (μ6 ἤγδιὶ ὑνο γ6γ868 οὗἁ [89 οἷ» 
Ἰονγίης οἰδρίον πὶ ἢ ἐμ 18 Βαοίϊου 88 ἷβ ἀοηθ ἰδ 
10 Φον 8ὴ αγαδλαλ. ΤΉΘΥ δοοῖ, πονουθῖ, [9 
Ὀοϊους ἴἰο (Π86 ζοποταὶ οοποϊυδίοη οὗ {89 ὉοῸ 
οοπίδὶ πο ἰη (8 ζοϊονίης οδαρίον. 

ὉΟΟΤΆΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ,. 

ΕἸ, Τιδρο (υπᾶδον Εχοροίΐοα]):: “180 οἴοδβοϑα 
Ἰδηά, δϑϑὴ ἤγοῃι ἃ ἀἰδίϑῃοθ, ΔΡῬθδΓ8Β 88 ἃ ρδζγϑαΐ- 
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8108) νου, ἱποχ βδαδβί: Ὁ10 ἰῃ ὕγαϊ 1] πο88. ... 
Βυὶ ἰξ ἰϑ ἰο Ὀ6 ραγιϊου ΑΥΥ ποἰϊοοὰ ἐμαὶ (6 ὑγο- 
βογί θὰ ΒαῦθαΙ τοϑὶ οὗ ἴδ ἰδηὰ ἴογοϑὰ (Π)9 Ρ90- 
»ἱὶοὸ Ὀδοὶς δῴζαίῃ ἰο {86 ἱποχῃδυβι 01]0 δοῦγοθ οὗ 
ζοοὰ ἴῃ 186 Ὀγεοάΐϊης οὗἉ οαἰ116, δηὰ 560 ἔδι ἴὸ βἰιω- 
Ρὶο [ἀγ]}}[0 τοϊδιϊοπβ ; ἐμ Ὀγοδκίηρ ἴμ 6 δαγάῃϑϑϑ 
οὗ Ῥιυγοῦ880 δη ῬΓΟΡΟΓΣΙΥ͂ σοϊδίϊίουβ πνουἹὰ ἔμτ- 
(86 ν (86 γοΐαγῃ οὗ [ἀγ]116 δἰ παρ] Ἰογ, δϑούνθα ἐδ 6 
ἀϊδοτοηοσοβ οἵ γϑηΐϊ, δοιὰ δῦονυο 8}}, δυοῦὶ (86 80- 
6616 ἃ Ῥγοϊοι δυΐδη τοϊαιΐοηθ, δοὰ αἰον ιν σον δἢ 
88 (06 ροηιϊΐο βουογοϊβῃ Ψογτὰ δὰ πδῆοῦ [οτὰ 
οὗ ἰδ ἴδηι] ο8 οὗὁἨ ἴβυδοὶ Ἰοϊηϑὰ ἐοβζϑίβον ἷὰ Ὀγο- 
ἐβοσβοοά. ΒΥ ἐμὶ8 δ]80 οοϊυίουτι γα Ὀτουρπί (0 
ἐμ οαἰι}6, πὰ οὐϑῶ ἰο Π6 νη ῖϊὰ δηΐϊταὶ. [Ι͂ἢ Ἰδοῦ 
ἐΐπη68 {890 ἰυγθυϊοηί, Γο8ι1085 Ῥτοδϑίης οἢ οὗ ἰη- 
ἀυδίγυ ἰθ ποὶ δρροδϑοὰ ΟΥ̓ τοϊ δ ΟΥ Ἰοχαὶ 
ἐἰΐπιο98 οὗ τοδὶ διὰ γοϑῦβ οὗὨ γαοηινἰβδίοη, Ὀαὺ ἰπἀοοὰ 
ΌΥ οοτμπηογοὶδὶ οὐίβθϑ, οἷνἱὶ οδίδδίγορ 8 δηὰ 
ΘΣχ Γογ ἀἰ ΠΑΡῪ Β0]08 ἰΏ Ὠθοθϑδὶίν ; Ὀαΐ [8:9 ῬΓΟΡΟΡ 
ἰάθ88 οὐ 1464] οὔ ἰΠ9 βϑανθαιϊοαὶ δηὰ 7 ...Ὁ1}]60 γθδγβ 
Βδυθ ποὶ γεῖ οοΐχθ (0 0 ΟἰΘΑΥΪΥ͂ δοοὰ ἴη ἰδ6 
Ομ τ βίδα σοηδοϊουκης8 οὗ {μὸ (ἰτ6." ἘΔ ἱδ 
ποϊθὰ ὮΥ Η. ϑρθῃοοῦ 88 ἴδ τγίδιιΐο 0 οὗ 4]} 
ἀπ ηχ 5 ἰὰ (86 ὉΌΪΥΘΥΘΘ 15 Ῥτου ἀρὰ ἴον ἰη γοχατὰ 
ἴο δυιπδῆ 80. 1} ἴῃ ὑπ18 νγοπ ἀοΥ Ὁ] Ἰοκί ]διΐο ; 
480 αἰδαβίγουϑ Θοη θα Θη098 δἰϊθηίης 1.8 ΔΌΒΘΠΟΘ 
δα ποϊρὰ δΌΟΥΘ ὮὈΥ̓͂ 8 χ6. 

Π. βδηζθ (αἶδο ἀπᾶορ Εχορ.): “0 [᾿πλϊἰ8- 
ἰΐοῃ οὗὁἨὨ Ἀυπιλῃ ργορυτίοίδΥΥ τἰχὶ (ο (86 801} [68 
8180 ἰἰ8 ρΡογπιδηθηὺ ἰά68] οἰἱχηϊ ἤσαπσθ. ἋΟοἀ 688]- 
Ἰοηζοδ ἰο ἢ ἰ πι86 17 (86 ΓΟΥΔ] γἰ ζῃϊ οὐον ἐθγγοϑιγὶ δὶ 
πδίυτο, Ἀδ 8 Ο68Ρ ἰά68 οὗ {μ}8 16 αίνϑη ἰηἀορὰ ἴῃ 
(86 νίηϊον βίογαι οὐϑῦ {80 8Βθ8, ἰδ ΑἸρὶπο αἰδοῖου 
δά {6 ἀθβοῦίβ. Μίδῃ 18 ἱποϊἱποᾶὰ, ἴῃ μἷβ οχο- 
ἐδ} 681 ἸυδίΓΥ, ἰο ΠαΓ888 πδίυσο 88 μὶρ Ὀθαϑι,᾽᾽ 

[11. «1,οοἰκίης δὲ {π6 ἸΔῪ οὗ Φ001160 ἔγοιῃ 8 
ΒΙΤΩΡῚΥ Ῥτγαοιΐοδὶ ροὶῃϊ οὐ τίονν, (8 ορογδίϊου 
Βυυδὺ ἴδΥὸ ἰϑηἀοά [0 ΓΟΙΠΘΟΥ ἰμο86 οὐδ τ σὰ 
δΓΘ ΔΙ ναΥ8 ρτονΐης ΠΡ ἰὼ ἴμ6 οτγά πα ΡΥ οοηὰϊ- 
ἐἰοπβ οὐὗὁἨ δυπιδη δοοίοι Υ. [{ ρῥτονθηίθαὰ {16 ρϑὺ- 
τοδηθηΐ δοοαῃηαϊδίΐου οὗ ᾿δηά ἱπ (9 δπὰβ οἵ 8 
ἴον, ἀπὰ μου οα ον Γαϊϑοὰ ἐμο89 ψ οπι ἤδυϊι 
ὁΡ το ἰβίογτίιηθ 84 δι ηἰς 0 ῬΟΥΟΥΙΥ ἰο 8 ροεὶ- 
ἐΐοῃ οΥὨ δοπιροιθῃοῦ, [{ τπηυϑὺὶ 4180 ἢδνο ἱσπάρϑὰ 
ἴο ΚΘΘΡ δ]ΐνϑ ἔδιῃ! ν ἔθος, δπὰ μποϊροὰ (0 ῥγο- 
Βοτυο (ἢ 6 ἔδπι ἢ γ σοηΘδ]οχίοθ. .. . Βαὶ ἰὰ ἰἰδ 
ΒΏΟΤΘ ΒροΟοΐδὶ ΟὈΔΡΘΟοΙΘ, 88 8 ἰδ φίσοη ὈΥ͂ 96}0- 
Ὑδὸ ἰο ΗΪδ ῥϑου δὺ ρϑορὶο, ἱξ νγ88 8 βίβηάϊηρς 
Ἰθβδοὶ ἰο ὑῃοβθ πνᾷο πουϊὰ γἱκθγ τοβατὰ ἱΐ, οἢ 
180 (ΘΓ ὉΡΟῚ ἩΒΙΘἢ (ἢ. Θηὐογπιθηὶ οὗἩ {Π9 Ἰδηὰ 
οὔ Ῥγοῦδο δὰ Ὀθθη σοπΐογγϑὰ ὑροὺ μοι, ΑἹΪ 
ἐμ ἰδπὰ Ὀοϊουχοὰ ἰο Φοθονδ 88 ἐδ ΒυρτΘπιθ 
Ἰμοτά, ΘΥοτῪ ᾿ϑγϑοὶϊὶθ δ Ηΐδθ γδ8881] Ὀοϊοηχοὰ ἰο 
ἩϊΩ.᾿᾿ ΟἸατῖ. 

ΙΥ. ΤῊ δ οὗὨ δ᾽ ΔΎ ΘΕ 88 υπἀογβίοοα δπιοηρ 
δηοίϊοηΐ πϑιϊΐοηβ ζθηΘΡΘΙ ΝΥ ἰδ ΒΟΤΘ δββθῃ 4} }Υ 
τιοαϊβοὰ ἀπὰ δβοήιοηρά, (86 [ον 641] Ῥγθσθρίδ 
ἰοαάΐης πῃ [9 βδᾶπ|6 ἀἰγοοίίοη τὶ ἰμο86 οὗἩ (86 
Οοδροὶ ψ μΐσὶ, ΔΊΟΥ 80 Ἰοηβ 8 ἰΐτηθ, Β6ΥΘ ΠΟΥ͂ 
ὨΘΑΥΪΥ οἰεοιοα 8 ΔΌΟΙ ἰοα ᾿Ὠρουχσδουΐ ἐμ οἷνϊ- 
Ἰϊεκοὰ πον] ά. Βαυὶ ἰῃὰ τοραγὰ ἰο ἐἰὴ9 ἨθΌσονϑ 
ἐβοιαβοῖνοθ, ἐθθ ἰδ ψψοπὶ 0} ἔυγίμον, δηὰ 
Βα ΒΔ Ὠ 1 4}}γ 800} 18} 6 ἃ ΒΙΔΥΘΓΥΥ͂ δ οὔοθ, γοἀυοίης 
ἦϊ ἰο 8 βὶχ γϑδγβ᾽ ϑοσυΐοο, δῃᾳ οὐϑὴ ἰμπιΐδ ἰηίθυ- 
ταρίοα Ὀγ ἰδ γοδν οὗ Φυΐ166, δπὰ βϑυ͵θοὲ ἰο 
ΤΩΔΏΥ Τοϑι γί οἰΐοηϑ. [{ 18 80}}} ΓΙ ΒΟΓ ἰο Ὧθ το6- 
Σλθιηογοὰ (μῶὲ ΔΩ ἔογοί αι δίαυο τοϊχηξ Ὁθ δὰ- 

ταὶϊϊἰοὰ ἰο (80 Ρυίγιϊοζοβ οὔ ἐμ Ἠοῦγονν, ὉΥ 
ὈοοουλΪς 8δη [5 86}116 ἐΒτοῦ ἢ (μ 6 τοοορίΐου οὗ 
οἱγουπιοϊδίοη. Τὺ Βίσοη αν αἰὰ (Π9 16 δοὲ ἰἐ8 
ἔδοο δραϊῃδὶ ὑπ9 ἰπϑιϊίαἰοη οὗ ΒΙΔΥΟΥΥ. 

ἨΟΜΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΙΟΑΙ,, 

᾿δρο (πον χορ.) : “Τὸ ΒαΌ δὶ γοδσ ἰδ 
86 κογῃὶ οὗ ἰμ6 Φυ 1166 γϑδῦ, 88 ἰμὶβ 18. 8 ἰγρο 
οὔ" Νὸν Τοβίδπιθηϊ ἐΐηλο οὗ ἀο] γθσδησο, τοδίο- 
ταίΐου δηὰ ἔγοθάοαι (88. ἰχὶ. ; [ἶκοὸ ἷν. 18), δη ἃ 
ἔτ μον, ἃ ὑγοϊαθ δῃὰ ἃ ῬΥΟΡΒΘΟΥ οὗ ἱμὸ 1.ι68- 
ΥΘΕΪΥ δηὰ οἰότηδὶ ΒοΌρδι ἢ ἰ(βο]Υ (Η Ὁ. ἱν.).᾽ 
δορο (οναιζοιῖκ): ““ἼΒ6 γοδῦ οὔ 72501166 οἴ 

(86 ἐΒοοογδίΐο Ἰαπὰ. 789 σγϑϑί γϑδνῦ οὗἉ σγαοὐοϊοἴπς 
ἴῃ (96 ἐδμοδοοσγϑιΐο σοι ϊίγ, [ἀ64]5 πο 
βαῦθ ὍΘΘΠ δοδηιῖϊγ δηὰ βοδυοοὶν {0616 ἰῃ ἐΠ9 
Ἰοίίον πῃ [δγδοὶ, Ὀὰϊ το ἱπ ΟὨΥἰ δι δ ΔΥῸ 
Θοη ἐμ 8}}}7 Ὀοίης τοαϊἱξοὰ ἰὰ ἐμθ βρεῖς. Απὰ 
(δἷ5 ἱηάοοά ἱῃ ἐμ δοϊετ 6 4Ὁ]6 οδΓο οὗ ἐδ9 8618 
δηὰ ζοτοδίδ; ἰη (80 ἀγϑδαὰ οὗ 8 ρ91τοβ8 ὑγοῖδὶ οὐ 
οὗ πδίυγο; ἰπ (89 ᾿ἰτηϊδἰΐσα οὗ {πὸ Ῥτορσ ϑίδΥῪ 
γίκοι οὗ ἱπαϊνἰ ἀπ. 818 ΟΥΘΣ πδίυτο; ἴῃ ουδίοιῃδ οὗ 
ἀοηι]θη688; ἰὼ (86 οοπδοοσϑοη οὗὨ ἰδμὸ βδοοῖδὶ 
τἰχοὶ οὗἨὨ 7611 ΟὙΒΕΪΡ ἢ (86 γτἱχαϊ οὗὁὨ ἐμ ροοῦ, (ῃ9 
τοὶ οὕ (6 Ἰδθοντίας τηδῃ, ἰδ6 τἱρδὲ οἵ στοπὶ δηὰ 
Ῥυγοθδδο. Τὸ Ἰδίον ἀϊθιῃ8) οδγ οδίασοα οὗ [Π|686 
1ά6615. ϑουϑθὴ γϑϑὺβ 8 Ῥοσγὶοὐ δίεο πο} ἐδ 
δπιὶηἰδίγαίϊοι οἵ παίατο σοαυϊτοὰ ἃ ΠΟῪ Σονῦΐϊ- 
δῖοι ; ἕογίγ [ΠΠ}}] γϑδγβ ἃ ρεγίοά αὐἵος ψμῖσἢ 
(ὴ9 Διγδηχοιηθηΐδ οὗ Ὀυδίῃοθδ γοαυϊτοαὰ 8 σονὶ- 
δίοπ, 786 πορίὶοοί οὗ τοίοσιῃ ἃ βοῦγοθ οὗ σούοὶῃ- 
ἰοῦ. δο ΨΦυθ1}]60 γδδγ ἃ ἰγρε οὗ ἰὸ Οοδβροϊ 
ιἰἰ9 οὗ ἀο!ίνογδηοο (188. Ἰ᾿χὶ. ; [0Κὸ ἵν. 16). 
189 ἰγὰο Ῥσγοδοδίπρ οὗ πὸ αοδρ6ὶ ΑἸ γ8Υ8 ἃ ὕτο- 
οἰδιιαίίου οὗ (86 ἰσὰθ Φυ 1166 γοασ. Τμο Φ ον 88 
δηά [86 Ομ τί βίδα ὀπηδποὶ ραίΐοι ἤγοι βηυογυ: 1} 
8 οοπηηοη ἔουπάαιίοη, 2) ἰΐϊ8 χτοδίον αἰδέον- 
609, 8) 18 υποοαϑίης ἀουϑϊορτηθηΐ ἴῃ ἰμ 6 πον]. 
Αδίδο Ἰδν ὑσγουϊἀθα ζ0Γ 8 γϑάβθειοοσ [0 ἐΠ9 

ῬΟΟΥ, 80, δῶγ8 ογάδπονί, Ομ τὶδὶ Ὀθοδίὴθ ἐδὸ 
Ἀοάδϑιηθν ἴον (1.6 δβρί γἰ 6} ῬΟΟΥ, τοὶ ϑιδίιΐης 
6 ἴῃ οὔν ]οβί δϑίδίο, δὰ ἐδ νοσίης 08 ἔγουλ ἐδ 
θοπάαρο οὗ δὶπ ; δηὰ ἐμ ἢθ νῶϑ θη Ἰοὰ ἰὸ ἀο 
Ὀδοδυδο ὈΥ Ηΐδ ἱποαγηδίίοη Ηθ ἰοοῖὶς Οὐσ δίῃ γϑ 
ἐηἃ Ὀοοδίη6 ΟΟΥ ΕΙΠΒΙ ΔΉ. 
Βγ ἰδ Ῥγοδι (οι οὗὨ βονὶῃς δηὰ Βαγυθϑίΐης 

ἴῃ 186 ϑεαθθδιϊοαὶ δηὰ ΨΔι0}}1900 γοδῦβ ὙΑᾶῪ8 δρϑδίη 
ἰδυ καὶ (μδῖ ρυϊ ποὶρ]θ τυ δῖ οἢ ἴ. 6 [8τν86}1{68 ἰοαγτοὰ 
{το ἐδ6 τοϑηὴϑ ἰὼ ἰδ6 ἩΠῸΘΓΏ688, δὰ πο ἢ 
ἰ(λ9 πογὰβ οὗ Ογἰδὲ τῆαῖκο οὗ ρογροίῃ αὶ υδ]αϊγ, 
μδὲ “τοδὰ ἀοίδ οί |ἰν9 ὮΥ Ὀγοδα δἱοηθ, Ὀυὶ ὈΥ͂ 
ΘΥΘΡΥ τοτὰ ἐμαὶ ργοοσοοάοί ουἱ οὗ [86 του ἢ οὗ 
86 Κοτγὰ." 
ΣῪ [Ὁ}} δηὰ δἰγί κίας ἃτὸ ἐμ ΣΟΥ δ᾽ 0η8 οὗ 

(εἶθ ομδρίονυ ἴον {86 Ἰονΐηᾳ οἂτο οὗ 18:6 ῬΟΟΥ, ποῖ 
ἴον ἐμ 8δ8ῖκο οὐ ἰμ8 ῬΟΟΥ ΟὨΪΥ, Ὀαΐ ἕοτ ἰ89 858 Κθ 
οὗ εἴπη το βῃουϊὰ δῆον μοὶ ἰκἰπἀο88. ΤἘμεὶ 
189 Ὀϊοθδίης οὗἁἨ (810 6580 τηΐϊ αὶ ποῖ σθᾶ89 ψλ1 ἢ 
(89 Μοβδῖο ἀϊδβροηβαίίου, ἀοὰ 888 ργονϊἀ θὰ ἐπδὶ 
Μ6 888}} Βαῦθ {Π 0 ΡΟΟΥ ΔΙ ΉΎΒΥΒ νἱτ 18, δῆ ΟΡ 
Ποτὰ Β88 οἱονδίϑθα οὺὐὺν πὐϊηἰθίγαίϊουϑ ἴο ἔθ οτα ἴδ 10 
καἰ ἰδιγαίίοηβ ἰο Ηἰπιβοϊύ. Βδ᾽ αν] τὶν Κη ἀπ 688 
δηα οοπδίἀογαίίου ἰοναγὰθ ἔμθοθ9 ἮΒΟ ΙΔΌῸΡ ῸΓΣ 
18 6 ἰδαχὶ ὈΥ Μοβοδ, δηὰ ἰβ ἝὐΥ̓Ὸσ το δο οὔθ οὗ 
(86 ρσγοιιϊπϑηὶ ρῥγϑοίίοδὶ ἀυΐῖ66 οὗὐἠἨ Οἰμσίδιϊδαϊίγ, 
869 ΕΡΒ. γἱ. 9, σέο. 
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ΟμμαρτεΒ ΧΧΥ͂Ϊ. 1-46. 

1. ὙῈ 88}8]1} πβδίκο γοῦ 0 1οἾβ' ΠΟΙ υϑύθῃ 186,7 ΠΟΙΓΠΟΥ ΓΟΒΙ γοῈ ὉΡ 8 βἰδῃηαΐη 
᾿τηδρ6,} ΠΟΙΓΠΟΓΙ 888] γὸ βοὺ ὉΡ απ ᾿τδρὸ οὗἉ βίοῃϑ'᾽ ἴῃ γοῦν ἰδηά, ἕο ὈΟῪ ἀοτῃ υπίοῦ 

2 Ὁ: Τ0Υ1 απὶ ἴη9 [.0Ε} γοὺῦγ ὐοα, Υο 8841} Κθδρ Σοῦ βαὈρδίμ8, ἀπ σ θη 06 ΤΑΥ͂ 
ΒΒΠΟΙΌΔΓΥ : [απὶ ἴῃ0 ΠΟΒΡ. 

8,4 Τῦγρο νδὶκ ἴῃ ΤΩΥ βίδίανεβ, δῃ ἃ ΚΘΟΡ ΤΩΥ ΘοΙητηϑη ἀτηθηίβ, δθα ἀο ἴδοι; ἴμθῃ 
1111 ργῖνο γοῖι τϑῖῃ 1 16 Βθ8800, δπα {80 Ι8η6α 588}8]}} γ᾽6 1] ἃ ΒΘΥ ἱπόγθδᾶβο, δα {86 

δ᾽ {γ668 οὗ [86 Β6]4 5}8}}] γ]614 ἐμοῖς ἔγυϊϊ. Απά γοὺχ ὑβγθβϊηρ 888} ΤΌ ἢ ἀπίο {86 
ν]ηἰΔρΌ, δηα (6 νἱηΐδρθ 884}} τοδοῖ αμίο (ἢ 6 βουίηρ {ἰπ|0: δηὰ γὃ 88.8}} οαΐ γόοῦὺ" 

6 Ὀγοδὰ ἴο (μ6 {1.1}, δῃα αἀ16}} ἰῃ γουγ ἰδῃμά βαίθιγυ. Απάᾶ1 ψ1}}} σῖνο ρϑδοθ ἴῃ 89 ἰδπά, 
ΒΗ γ6 888] 116 ἀονῃ, 8Πα ΠΟΠΘ 8}14}} τη Κο γοι αἴγαι! ἃ : δῃᾶ 1 ψ1}} υἱὰ ον] Ὀδδβίβ 

7 [δῃ]η1855] ουὖ οὗὨ [86 ἰδΔ)4, ὨΘΙ ΓΠΘΓ 884}} 86 ϑπυογα ρὸ ὑβγουνσὰ γοὺυγ ἰδῆ, Απὰ γα 
8 588}}8}] οἴδϑο γοΟῸ " ΘΏΘΠΔ168, 8Πα ὑΠ6Υ 8848}} [811 Ὀοΐοσγο γοι ΟΥ̓ [89 βυογά. Ἀμά ἔνθ 

οὗ γου 888]} οὔαβθ δὴ δυπᾶγοα, δηα δὴ δυηάγοα οὗ γοὰ Ἐμαἢ Ρυΐ ὕδῃ ἐβουβεηά ἴο 
9 ΠΙρδῦ : δηα γΟῸΓ ΘΠΘΏ1165 8881] [411] Ὀοΐοσο γοὰ ὈΥ ἰΐο βυοσά. ΕὉΓΡ 1 ψ1}} μᾶγθ σοὸ- 

βρϑοὺῦ υηΐο γοὺ, δῃα πιαῖζο γοὺ ἔπι π], δηα ΠΟΙ ΠΟΙ γοῦ, 8η6 οβία 18} ΤΑΥ͂ οονθ- 
10 πδηΐ σι γοα. ΑἸ γθ 888] οδὺ οἱ] βίοσο, δηἀ Ὀγίπρ ἔουί [Ο]ΘᾺ Ὁ δα γ7] (Π6 οἱ] ά 
11 Ὀοοδιβο οὗ [6 πο. Απᾶά1 Μ}}} βοῦ τὰν ἐμ Όθγηδο]ο [ἀπο }]1]ηρ- Ρ]8 065] διλοηρ γοὺ : 
12 δηα ΤΩΥ̓ 580] 8881] πού ΔΡΟΥ γοῦυ. ΑΠΑΙ Μ1}} τα] διυλοηρ γου, δα ψ1}} θ6 γοὺΓ 
18 Οοά, δηα γ9 888}} ὈΘ ΤΑΥ͂ ΡΘΟΡΙ6. 1 απὶ 80 ΟῈΡ γοὺγς Οοά, πο ἢ Ὀτοιρηῦ γοὰ 

ἔοτίἢ ουἱ οὗὨ [Βο Ἰδῃά οὗ Εργρί, ἐμαὶ γο ββου]Ἱά ποῦ Ὀ6 ὑμὶν Ὀομπάμηθῃ: δὰ 1 μδᾶνθ 
Ὀγοΐκοῃ (ῃ6 Ὀ8η48᾽ οὗὨ γοὺ γόοῖο, δηὰ τηδᾶάθ γοὺ ρὸ ὑρτῖριί. 

11 Βαυὶΐ 1ἶ γο Μ1}} ποῦ Βοδσκθη ὑπίο τη6, δῃὰ 5111 ποί ἀο 411 ἔδιεβθ δοτωσηδηαπηθῃίβ ; 
10 δῃηα" [ἢ γο 8.14}} ἀθββρίϑθ ΤΑΥ͂ βίδιαὔθϑ, οσ 1 γοὰγ 8βοὺ] δΔΌΒΟΥ ΤΩΥ Ἰυαρτηθηίθ, 80 ἐμ γ9 

ΤΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΘΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

Δ γον. 1. οἷ}. 860 ΤἸοχίσυδὶ Νοῖο ὃ οἡ χίχ. 4. 

8 γον. 1. ὮΡΡ, ἴγοπι 9 ἰο φαγῦε, 18 πϑεὰ οἵ ΔΏ [806 οὗὨ ΔΩΥ τοσίοΣίδϊ, Ὀπὶ 'ϑ ΒΟΥ ἰδῖκθη, 8Ὲ ἴῃ 168. ΧΙν. 1δ, 17; χὶν, 

80, οἵ δὴ ἰδ ϑθ οἵ ποοά. 
8 γόογ.1. ΠΣΥ ιἰδ.- απνελίπρ δαί ρ. ἩδθηοΘ πεθὰ οἴ ἃ τϑιροτίδὶ δίοῶθ, Θθῃ. χχυΐὶ!. 18.229. χχχν. 14; 168. χίχ. 19: δῃ- τ Ξ 

ενότῖης ἴο ἰδ λίθ λιπαροί οἵ [Π0 δῃηοίο δ, ΑΒ ἔξοδο ὀδίῃθ ἰο ὍὉ6 δορὰ ἴοτ ἰΔοϊδέτουθ ῬΌΓΡοδοΒ ἔΐο ποχζά ΟὈϊδί θα [8 
ΒΘΟΟΠΘΩΓΥ θ6 080 85 ἴῃ ἴ:9 ἴοχι (ΕΧ. χχὶϊ!. 24; 2 ΚΙ. 1, 2, εἰς.).. Τὴθ τδγᾳ. οὔ 86 Α. Υ͂. (011ὁτ͵ὦ ἐμ9 ΧΧ, στύλην. Τπο γα] ᾳ. 
865 ἐϊιμέειπι. 

4 γον. 1. 1}... ἄοο8 ποῖ 6660 60 ΟΟΟΌΓ ἰπ οοπηθοίίοη Μ{ 3 Ὀμὲ [(5 πιορίος ὉΥ [56] Γ7 ρωγο, ἱπεαραῦν, ἰδ συθῆ- 

οἰθῃ εἴν τὸ] βοίτἰοὰ. ΤῊΘ ΟΕ φηοδίίοη ὮόΓθ 5 ἩΠοίδοΣ [86 ῬὮΤαϑο ἀδιοίοθ δὴ ἔμβαρα οΥ εἰονο (Α. Υ͂. δο Ἐ 611), ΟΥὙ α δίομε ιοἴἢ 
ὅσιαροε "ἃ ἘΡοΝ { (Α. Υ͂. ἘΡΕ πΜθθυ. Το Ἰαξίοτν ἰΘ ΡΓΟΌΘΔΌΪΥ ἐιὸ ΣΟ οοττοοῖ Υἱοῖνν, Ὀθ1 ποῖ δι] οἰ ΕΥ̓ οοΥδ ἢ ἴο 
ἩΒΙΓΛΩΪ ἃ ΘΏΔΏρΡΟ ἴῃ ἴΠ0 ἰοχί. ΧΧ, λίθον σκοπὸν ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ ἰὼ [6 8669 ἀμβαε κόρον ὡμώρρ α δῃὰ οἵ [Πΐ5 ἐδὸ Υ]ς. ἰαγία» 
δι ἐπεί ΗΕ ΤΑΔῪ Ὁθ ἃ ἐγαπδδίίοη. Ταγρ. Οηϊ., δπὰ 3Φ0η. δοὰ ΚγΓ1. εἰον οΥ Ἑ. δοΓΌ 8. δίονε οἵ ΕΥ̓ΤΟΥ. 

δ γον. 1. Το οοηδιγΟἸ!οη οὗ Ὧν ἮΘΥΘ δ)᾿48 ΒΟΙΩΘΉ ΑΙ Ρογρ χοᾶ [πο ογεῖοα. αοὐ68 οουίθηδ ἐμαὺ 86 1ὃ ὨΟΥ͂ΘΓ 6 ΘΟ ΉὮΘΓΘ 

Ῥιοοθᾶοδ μ6 οἰ͵θοςοὶ οὗ ἀὐοτοίίοη, ᾿ξ πιαδὲ ὮΟΙΘ ΒΙ ΧΕ αἱ, ὃν, οὐ ρον. ἸΧ61] οχρίοίτο ἰὲ "' οἱ δ ατουπᾶ ἐμαὶ δ) Ὑνογθ ΡΟΣ 

οἵα διοῦθ ἔτοδρο εἶδοβ ΔΌΟΥΟΘ ἰξ (ὉΓ Ὧν ἴῃ [88 θ0ῃδ6, δ06 6. χυΐξίί, 3), Βα! ἐ}16 ἔδοί 16, αἱ ἐπ 1θδδὲ, του ἀουσρίίωϊ; δηᾷ 

Ὧδο οὐ ΏΔΣΥ τασδηΐηρ οἵὗἉ ν » 88 εἰρη! γἱης; πιοέίοη ἑἐοιυατάε, ἐπί, δοϑζηα ἴο Ὁθ 81} ἐπδὶ ἐδ οοπιποοίίοη ΣΕ4ΌΪΓΟδ. 

9 γοτ. 6. ΠΥΠΠΊ. 8.0 Τοχίυδὶ Νοίο 1 οἱ χί. 2. 

τ Υοτ. 10. ΣΟΥ ἰ ὀχκοι!ῦ τουάθτοὰ ὉΥ ἐδ Α. Υ., θαξ (89 δοῦδο ἑπίουἀοὰ ἐς ὈοίίοΣ οοτγογοὰ ὉΥ ἴδι6 συξξοδίοα εἴαρθΌ. 
ἅἀλιείοι οἵ ΟἹ ατῖκ. 

δ ὍοΣ, 11. 99. Β66 Τοχίταϊ Νοὶθ δ οῃ ΧΥ͂. 31. 

Φ γος. ὕ13. " Ὦν Δ, ΝΕ. ἔδο ροῖοϑ οἵ ἴδ γοῖκο (οορ. Ἐξοῖκ. χυχίν. 47), ἐ. 6., ἐδ ροῖοβ. τϑο ἢ ἀσὸ Ἰαϊὰ ρου ἴδ 9 πϑοῖχϑ 

οἵ Ὀοδδία οἵ Ὀπιτάσοη (926 Γ᾽. χχυῇ, 2) 89 ἃ γοῖκθ.᾽" Κοίϊ. ἘῸγ Ὧν ἴδιο βδῖα. διὰ πιϑῺν ΜΚ, ἤλγο [80 ζ116Σ ἴοττο ων. 

10 γοτ..1δ. Τὴ οομ!αποϊίου 16 πδειίημ ἰῃ 6 ΜΒ. το βδι., γυϊς. δηὰ γε. 



184 ΓΕΥΓΙΤΙΟΌΙ, 

16 ν1}} ποί ἀο 81] ΤΩΥ σοιατηϑηἀπηθηί8, διέ [μδὺ γ8 ὈΓΘΔΙΚ ΤΥ σογοπδηΐ: 8180 ψ1}} ἀο 
0818 απο γοῦ ; 1 Μ11]1 ὀνθῃ Ἀρροϊῃΐ ΟΥ̓} γοιι ἰθστοσ, ἡ οομηθαμηρἄοη, δηὰ πο Ὀυτηΐηρ 
δὰ [ΔΒΕ Πρ ΔΔΥ, δηα [86 Ὀυτηΐϊηρ ἴδ νογ"5] ὑμδὺ 884] Θομβυταθ (86 Θγ68, δῃα οϑυ86 
ΒΟΥΓΟΥ͂ οὗ μοασύ [(86 Βο0] [ο Ρ'πθ ΔΎΔΥ ἢ] : Δα γ 5[18}} ΒΟῪ ὙΟῸΓ 866α ἴῃ γαίῃ, [ὉΓ γοῦΓ 

17 Θῃθιιῖ68 88}}8}} οδί ἢ. Απάᾶῖ ν1}}] βοῖ τὰγ ἴβοθ δραίπβὶ γοι, δῃὰ γ8 588]} 06 β]αίπ 
Ὀαίοτο γοὺ ΘΏΘΙΙ168 : {Π6Υ ὑμαΐ μαίθ γοὺ 88.8}} γεῖρτι ΟΥ̓ γοῦ ; 8π4 γὰὺ 584]] Η66 

18 ψ θη ὩΟ0Π6 Ρυσβυθ γοα. Απὰ ᾿ἔγο ψ1}}} ποί γοί 1ῸΓ 8]] (μἷ8 Βϑαυκϑῃ ὑπο παρ, [μθῃ 
191 ψ|}} Ραπίβῃ γοὺ Βϑύθῃ {ἰπ|68 ΙΏΟΓΘ ΤΌΤ ὙΟΌΓ 81ὴ8. ΑΠΑ1 Μ1}} Ὀσοακ (δ6 ῥγάθ οὗ 
20 ΟῚ ΡΟΥΟΡ; 8ηα 1 0111 Τὴ Κθ γοῸ Ὁ Ὠοδυθῃ 88 ἰΓῸΠ, ΔΠα ὙΟῸΡ ΘδΥ ἢ 85 ὈΓΆΒΒ: δηᾶ 

γουΓ βίγθηρσί 8881} θ6 βρϑηῦ ἴπ νϑίῃ : 07 γοὺυῦ Ιδῃηα 888}} ποῖ γ᾽6]4 ΘΓ 'πόσϑᾶϑο, 
21 ποῖῦμ6 γ᾽ 888}} [86 ἔγϑϑθβ οἵ {π6 Ἰδῃα"" γἱο] ἃ ἐμποὶν ἔτ, Απα 1 γθ σἈ1}Κ ΘΟΒΊΓΔΙΥ 

ηΐο πι6, 8ηἃ 11} ποῦ ἤθαγκθὴ ὑηΐο τὴΘ; 1 Μ11 ὈΥΐῃρ ΒΟΥΘα Εϊπ|68 τοῦθ ῥἰαραο5 
22 ὍΡΟΙ γοῦ δοοογαΐῃρ' 0 ΥΟῸΓ 8|Π8. [1 Μ1Π 8͵8ϑο βοπα σι] θδδϑίθ [8ῃ1π|8]55] διηοηρ 

γοῦ, ΜὨΟἢ 8881} τοῦ γοὰ οὗἨ γοῦν ΟὨΠ] άγοα [πηϑῖκθ γοὺ 6}}11 6888], ἀμ ἀοΞ ΤΟΥ γοὺΣ 
28 οδἰι16, δια τρδῖζο γοὺ δ πῃ ΠυμαΌΟΓ ; ἃμα γοὺγ λἰσῆ ΔΥΒ 88}8}} θ6 ἀεβοϊαίθι Απά 

1 γο ψ}}} ποῦ Ὀθ τοίοστηθα ὈΥ͂ τ ΟΥ̓ {Π686 (μίηρβ, Ὀυΐ ν1}} τα] κ ΘΟὨΟΓΑΓΥ υπΐο τα ; 
24 {θη ΜΠ 1 8180 τῦϑ} }ς ΘΟΠΊΓΑΡΥ απΐο γοῦ, δηα Ὑ11 Ραμ 8} γοὰ γοὶ ΒΟΥ {1 π|68 ΤῸΓ 
256 γουΓ β'ῃβ. ΔηαΙ ψ1}} Ὀτίηρ 8 βποζὰ ὑροὴ γοῦ, (μα 681 Ἷ ΒΥΘΩΡΘ (86 αυδῖταὶ οὗ 

οπυῖϊξ [}6 ᾳυδττοὶ οὗ" 5] γν οονθηϑηΐ : δῃα ὙὮΘη γ0 810 ρϑίμογοα ἰοροίμοῦ πὶ ἴῃ 
ΥῊῈΣ οἰά69, 1 ν1}} βοῃα ἃ. ρθβ θη. 6 δϑιηοηρ γοῖ ; 8η6 γθ 58}} 6 ἀοἰ γεγοὰ ἱπίο [ἢ6 

26 διαηά οἵ (Π6 μπῷ [; «πώ [οπιϊξ 4.4] π θα 1 ἢᾶνθ Ὀγόϑῃ [89 βία δ᾽ οὗ γουγ Ὀγεβδά, 
ἔθη ψΟΙΘῺ 8}18}} ὈδῖκΘ γοὺγ ὈΓΟΔα ἴῃ 9Π6 ΟΥ̓́ΔΏ, 86 (ΠΥ 88}8]] ἀ6] γοσ ψοῖς γοὺγ Ὀὑγοδὰ 

27 δραῖῃ ὈΥ παρ : δηὰ 79 Β8411 οδί, δῃὰ ποὺ "0 βαίϊϑβθοα. Απὰ :ἶγα ν11}} ποὺ [ῸΓ 4}} 
28 {μ18 Βοαγκϑη αμΐο πῖθ, θαῦ 81 ΘΟΠ ΓΑΡΥ͂ ἀηῦο τ ; ἴμ6ῃ 1 ψ1}} τὰ] }κ ΘΟΠΊΓΔΥΥ υπίο 
29 γοῦ δἷβο ἴῃ ΖΓΥ ; δῃὰ 1, ὀνθὴ 1, Μ11 ομαβίάβθ γοὰ βϑύθῃ {πιὸβ Ὁ γοὺγ βίῃβ. Απά 

γ9 888]] οδὖ {86 65 οὗὁἨ ϑ ΥΟῸΓ ΒΟ:8, δῃὰ ἐμ ἤθϑῃ οὗὨἩ γοὺγ ἀδυρῃίοτβ 8881] γὸ οδί. 
80 ΑΠπά1 Μ}} ἀοβίγου γοὺγ ἱρὴ Ρ]δοθθ, δὰ ουὐ ἀντι γοὺΓ ἱπλαροβ,Σ πὰ οδϑὺ γοὺΓ 
31 ΘΆΓΟΔΒΘΘ ΡΟῺῊ [196 ΟἈΓΟΆΒ6Β οὗ γουγ 10018,.}5 δηα ΤΑΥ͂ Β00] 58}}8}} 800" γου. Απάῖ 

᾿ 111 8 Κα γοὺγ οἰ[68 πδβϑίθ, δηαὰ Ὀσϊηρ γοΟῸ βδηοίυδυ 68 ἀπίο ἀοβοϊδίϊοῃ, δηὰ 1 ν1}} 
89. ηοῦ 8116} [ἢ βαγοῦὺγ οὗἉ γοὺυγ βυϑοῦ οάουβ. ΑΜΑῚ Μ1}} Ὀτίπρ {π6 ἰδηά ἰπίο ἀ69018- 
88 ἰἴοῃ: δη4 γοὺγ θη δηλ 68 Ὑ Ἐ1Ο. α 761} ὑπ ογοῖῃ 88}8}} θ6 δϑίοῃϊβῃϑα αὖ 10. Απά 1 μ}}} 

βοδίίον γοῦ διμοὴρ [86 Βοαίμθη, δῃὰ Μ01}} ἀγα ουα 8 Βποτγὰ δἵϊοσς γοῦ; δηά γοῦσ Ἰδπά 
Β88}1 Ὀ6 ἀ65ο]δίθ, δῃα γοῸΓ οἰἐ168 ψαϑίθ.0 

84 ὝΤὌΒοι 884]} ἰῃ9 ἰδηα ΘΠ])]ΟΥ ΒΟ ΒΑ ΔΙὮΒ, 858 ἰοπρ᾿ 85 1ὑ Ἰο.ἢ ἀοβοϊαῖθ, δῃὰ γοὸ δὲ ἴῃ 
δὅ γοὺγ Θηθιιθθ᾽ Ἰδηά ; δυδν ἔπιθι 8881} {86 Ἰαπά γχϑϑῦ, απ θη ΟΥ̓ ΘΓ βαὈρδίθ8. Αβ 

ΟὨρ; 88 ἰύ 1Ιοὲδι ἀοθοϊδὺθ 1Ὁ 8.}8}} χοϑύ; Ὀϑθοϑαβϑ [81] ὑμ6 ἀδγβ οὗ 1.8 ἀθβοϊδίίοιῃ 1ὑ 884}} 

Ὦ γον, 16. ῬῸΣ ἼΠ13 --- ἐεγγο 1.6 βδσῃ. γοδβ Όγ}3 -.- δἰοξηδθε ΔΒ ἃ ΚΟΊΘΤΘΙ ἴϑστο Ἰποϊυδίηρ ἴδ σροοϊδοκείομα (δδὲ ἴα πὶ 
ττ' Φ 

ζο]ον. ὙΠῸ ποχὰ ἐπ τοηδοτοᾶ [ἢ ἔδο Α. Υ͂. οἵ δοξ. χυ. 8 δα πόσο, δῃὰ ἰὼ Ῥε. ᾿χχυῖ , 88 : ἴ4π6. Ιχγ. 23, ἐγομδῖε. Τῖι ἄοδο οὐ 
ΘΟΟῸΓ οἰδονμοσο. δ ἐάθα 16 ἐμαϊ οὗ “ τηθηθ᾽ Ὠϑασίο ζε ἢ τς ὑΠ6 1 [0Γ Ι͂΄ΘΑΣ," Χ1ὑ1κὸ χχὶ, 26, 

12 γον. 16. [5 - τοαιν αν ἰ6 ἮΘΙ1] οχρτοαδοὰ ὈΥ ἴδ 9 οοποιηερίίοη οὗ ἴδ Α. Υ͂. ἴπ 118 οἰ γιηρο]ορίοδὶ ϑοπθο, Ὁτιὶ [5 ἴῃ 

ἄληρον οὔ Βοίης το! λπη Ἰοτγαίοοὰ οὗ ἴδ δυθοῖδο ἀΐβοαϑο οἵ ἔδαξ πδτοὸ πΒίοἢ ἴ6 τατὸ ἐπ Ῥαϊοδεϊπϑ δῃὰ ϑιυτίν. Ὑπὸ 1,ΧΧ.. πὸν- 
ΦΥοσ, ᾿ἰδὲ ψώραν. ΠΙΠῚΡ, 1ΧΧ. πυρετός, δοοοταϊηρ ἴο 81} δαιποσίθα βουϊά Ὀο δεγπέηπρ 7ουεΥ. Ἐσγογθ τὸ ἴδ πιοοΐῖ οοα- 

ΤΩΟΣ οἵ Δ]} ἀἰποθδοδ ἴῃ ϑγτία δηὰ 189 πο κῃ οσίηρς οουηίτίοδ. ἘΔοδο τογὰδ ΟΟΟῺΣ ΟὨΪΥ ἴῃ δ 0 ρα σα οὶ, θοῦξ. χα υμὶ. 22. 

12 Ὑοτ. 16. 8 ) ΓΞ 2. ΠΉ9 Ἠΐοσαὶ ἰγδπϑἸδιίοι 16 πιοῦο Οχργοδαῖτο ἔμ ἐν 6 Ρασδρῆγοδο οἵ ἴδμο ἃ. Υ͂. 

"εν. 20, ὅο τ Ὑ ὝΜΤΙ 21 ΜΒΒ, δά ἴδιο ΤΟΧΧ, τορὰ ΤΥΊΣΤΙ. 
16 τ. 32. ΦΩΝῈΣ ΓΙΌ ΞΖ. Το Πέοταὶ τουιάοσίτς [8 δυδλοίοπέ, 

10 Του, 925. ΓΞ ΡΣ ΤΌ. Μέ, ““ ἀυθη κίας [80 σΘογϑηδηΐ Ὑϑη οδΔΏ06.") Αια ἐδπ18 οδηηοὲ Ὅο ὀχρσοδϑοᾶ ἔπ Ἐπ αῚ δ ἐδ ὁ 

Ὀ02 16 δοϊέες Ιοΐὲ αηϊσδηδιδιοὰ τμδη του οσοᾶ Ὀγ σιαγτεῖ, Ὑπ οὮ [ξ ἄο65 ποῖ πλθΔῃ. 

“π γος. 80. 529}. πὶ ταοσδὲ οὐδοῦ υΐδοοδ ὙΠ οΙΘ (29 τογὰ ΟΟΟΌΓΒ (2 ΟἾΓ. χίν. ὅ (4); χχχῖνυ. 4; 15. χυἱἹ. 8; Ἐεεῖς. 

τὶ. 4) 19 τιᾶγῳ. οὔ το Α. Υ͂. δδο φημ ἐπιαροα. Βυο δ τδ5 ππἀουδιοαν (Ὠ6 ἽΠΕΙΘΑΙ τοοδηίης οἵ ἔμο νοσὰ; Ὀασΐ ἀσρϑοπίαβ (ΤᾺ».) 
βῆονβ πα πο ψοτὰ ᾿͵αϑ δρρ! θὰ ἴο ἰπνικοθ οἵ Βιδὶ δηὰ Αδιίαγίο δὲ [6 ἀοί 98 οὗ ἔλ9 δῃ δῃὰ ποοῦ. ἾἮμπο ποσὰ ἰῃάϊοιϊοδ 
“ἰἀο}9 οὗ ἴ9 ΟΔηδδη 98 παϊαγο- ΟΓΒὨ10.᾽ οἱ]. 

18 γοτ, 830. Ὁ “-5 ϑοπηειλίηρ ἰο ὃο τοϊϊφὰ αδοιῖ, α, οὐ οτηρίαου! ΟΣρτοδδίου ἴοσ 1018, Τὴ ἨςΡ. Βδὰ ἰὮσϑο ἀϊδοτομὲ 

ποτὰ πῃ] ΟἿ τὸ γοηἀογοάᾶ ἑσδοῖ ἰὼ ἐδ Α. Υ., διὰ σουϑῶ ἩΝοἢ ἃγὸ τοηογοὰ ἑπιαρα. 
19 γον. 31. Μοτο ἐδδὴ δὺ Μ85., ἴῃ6 βδιι. διιὰ ἴῃ9 ξγχσ., ἢδυθ ἔπ αἷηρ, ΤῊΘ ΡΪΏΓΑΙ Γοΐθτβ ἴο " [8ο ΒΟΙ͂Υ [Πα οἵ ἐμο πὸ. 

δῃΐρ οἵ Ζοῃπονηῖ, [6 ΤἈΡΘΓΏΔΟΪῸ αὐὰ τοπιρῖθ, νυῖεῖ ἘΠποὶτ ΔΙΆ β, δὰ (Π6 χοαὶ οὗ [οἱ ΠΟΙ͂ ζατη!αγ9, 82 ἴῃ Ῥα, ἰχυ !, 86; ᾿Ἰχχίν. 
8," Κοὶ!; δηὰ ποῖ ἴο ἴμ9 βαποιυδτίοθ οὗὨ [3150 κοὰδ (Κοδθῃ. δηα ΟἴἶΠ6ΣΒ). 

80 ὙοΥ, 36. Πότο αἶϑο 1ἰ Ια δοίξοσ ἴο Κϑὸρ ἴο ἴδ ΠΗ οταὶ σοηδοσίηρ οἵ 180 Ηοῦ. 4] ΙΝ ΠῚ ΛΞ ΠΡ Ὁ"-Ὁ3. ἘΣο δ ς δ δον. τι 
ΤΏ ἰδοὰ βῃου]ὰ τοδί ποῖ ᾿λοσοῖν θδδτ86, Ὀυὶ 1ἐ δου] δοίθα ! } τοδὶ ἴμ6 Εἶτ0 πΏΪΟΝ ἰξ Ἀδὰ οὶ γεαϊοὰ. " ὴ 



ΟΗΑΡ. ΧΧΥ͂Ι. 1--46. 

86 τοδὺ ἐπδὶ τ 8108] 10 ἀἰὰ πο τοϑὺ ἴῃ ὙΟΌΓ Βα Ὀδίῃβ, Ἡ ἤθἢ γ8 αἀτο] Ὁ Ὁροῃ 10. 
Ἶ νι ΒΟΠΑ ἃ ἔλ᾿ αἰ πμοβϑῖ τηΐο (Ποῖ μοασίβ ἴῃ [ἢ6 ὍΡοΩ ἔμοηὶ (μὲ τὸ ἰοῦ αἰἶυό οὗἉ γου 

198 

Απά 

Ἰδπά8 οὗἉ [μοὶγ δῃθχῃῖθβ ; δηά [88 βουπά οὗὨ ἃ ΒΔ Κοη Ἰοδ  8[8]1] οἤ 886 ἤθη ; δῃὰ {μ6 7 
87 8}}8}} 66, 28 Ποοίηρ ἔγοσῃ ἃ βιυοσά ; δηὰ ἰῃ 67. 8181] [811 τ βοὴ ποθ ρυτϑαθίῃ. Απὰ 

ΠΟΥ͂ 8181] [811] ὁπ6 ὉΡΟῺ ΒΒΟΙΒΟΓ, 88 10 ογο ὈΘίΌΓΟ 8 ΒΝ ΟΣ, ΒΘ ΠΟΩΘ Ὀυτθααίῃ : 
88 δηᾷ γα 818}} ἢανθ πὸ ῬΟΎΟΓ [0 βίαδμα ὈΘΙΌΓΘ γοὺ Θῃθἶθθ. Απά γ6 8881} ῥ ΘΥΒᾺ 

᾿.89 ΕἸ α [16 Ββοδίβϑῃ, δῃὰ [Π6 Ἰδπὰ ΟΥ̓ γου Θμθτΐθ8 8.}8}} οαὺ γοὰ ἃρ. Αμά ἴπογ ἰδ αὶ 
δῖο] οὗ γου 5888}} Ρἷπϑ δσΑΥ ἴῃ {πον Ἰῃἱαυ Υἶ 1ῃ γουτἦῦ Θη ΘΠ 68᾽ ἸΔη68 ; δηΐ 880 
ἴῃ [(ῃ6 Ἰηϊαυϊῖοθ οὗἉ {πο ῖν ΤἈΓΠΘΓΒ 8}8}} {μ6 Ὺ Ρΐῃθ ΔΎ ὙΠῸ {Π6Π|. 

40 ΠῚ ΓΠΟΥ͂ 8.41} οοῃἴδβθ ἐμιοὶγ ἱπϊαυγ, δα δ ᾿πΙαΌΣΥ οὗὨ ἐμ οῖν ἔβίθ 6 γΒ, τὶ ΓΠΘΙΡ 
ἴγεβρδβϑϑ ἩΔΊΟΝ ΠΟῪ ὑγοβραβθοα δρϑὶηβί τὴ6, δηα (ἢδὺ 4180 6 0 ᾶνθ ψ8] Κοα ΘΟΠ ΓΑΓΥ͂ 

41 υπίο 6; δηά ἐλαέ 1 4180 αᾶνὸ ψ8}Κο δοὨΓΑΥΥ ἀπίο ἔμθη, δηα αν Ὀσουρῃς ὑμοπὶ 
ἴηΐο {μα Ἰδηᾶ οὗἉ 61 Θῃηθῃῖθϑ ; 1 ἐμ θη {6 Ὁποϊγου ΟἰΒ64 Ἀοαγίϑ δ6 Βυμ]6α, δηὰ 

42 (86γ (θη δοοορίἷ οὗ 6 ρυμιβῃτηθηΐ οὗ ὑπο ὶν ἰπϊαυΥ : ΤΒθη Μ“1}1 1 ΧΘΙΔΘΙΡΟΣ τὴ 
οονθηϑηὺ ὙΠῸ ΦΨ8600Ὁ, δηα 8180 ΤΥ οονοηϑηῦ ὙΠῈ [8886, 8 880 ΠΥ ΟΟΥ̓́ΔΗΔΙΐ 
ΑὈγδῆδαι Μ1}1 1 ΣΟπλθ ΘΓ : 8δηα 

48 
Μ111 χϑιθσαῦο  {μ6 ἰαπά. 

ΤὮο Ἰαπὰ 4180 8881} Ὀθ Ἰοῖ οὗ ἔβϑπι, δὰ βἢ.8}} δ) ΟΥ̓ ΒΡ ΒΔ ΔΙΙΒ, 116 886 ΠΟ. ἢ 
ἀοβοϊαίθ πιτπουΐ ἔμ θη: δηα (ΠΥ 8118}} δοοορί οὗ Θ Ρυμίβῃιηθηίΐ οὗ {μοῖγν Ἰηϊα Εγ : 
Ὀθοδϑα86, ουθ ὈΘοδιι86 ὑΠ6Υ ἀ6Βρ͵86α ΤΩΥ̓ ᾿υἀρταρηΐθ, δα Ὀθοδιβο ὑΠ 61} 800] δ Βοσγοά. 
ΤΑΥ͂ Βίδίυὐο8. 

44 Απὰ γοῖ [ὉΣ 8]1} (Πδΐ, ψΈΡῺ ΓΠΟΥ Ὀ6 ἴῃ 86 Ἰαῃᾶ οὗἁἨ {πεῖν δῃθιηΐοϑ, 1 {111 ποῖ οαϑὲ 
ὑμθτλ ΔΎΘΥ, ΠΟΙ ΠΟΥ Μ1111 δΌθοΣ {μοτα, ἰο ἀοβίγοῦ ἰθπι υἱύθι]γ, ἀπα ἴο ὈΓΘΔΪΚ ΤΥ 

45 οονοηϑηΐ ΝΙΝ ἐμ υὰ ; [01 1 απὶ ἰΠ6 1.0 ΒΡ ὑποῖς αοά. Βυ} 1 ν1}} ἴῸΣ {Π|6ῚΣ 88 Κ68 σθ- 
ΤΊΘΠΌΘΓ (Π6 οογοηδηΐ οὗ {ΠΟΤ δμοοβδίοσβ, στ βοπὶ Γ Ὀγουρδύ ἔοτί ουΐ οὗἨἩὨ ἴπ 6 Ἰαπὰ οὗ 
Ε 

40 686 αγὸ ἰδ βἰαίαΐοθ δηά 
Ρὺ ἴῃ [86 εἰρῃύ οὗ 186 Βοδίβοη, ὑμαὺ 1 τωϊρῃῦ Ὀὸ {μοῦ αοα : [ απν (89 1.0 ΒΕ}. 

υἀρπιοηίβ δηᾶ ψ8, τ ΠΊΟΣ 80 ΠΟΒΡ ᾿δάθ ᾿οίνγοοη 
δία δηά ὑδ6 Ομ] άσγϑη οὗἉ [βγϑοὶ ἰἢ τωουπί 5᾽ηδὶ ὈΥ ὑμ6 βδηα οὗἨ Μοβββ. 

5 ον. 86. 7 ἄπ. λεγ. 1 ΧΧ, δειλία, ΨᾺ]Ε. ρανον. ΙΕ “ δἰ ξτιῖδο8 ἐμδὲ ἡπταγά δηρα!θι, ἴθασ, διὰ ἀοδραῖσ, τῖμοα τοπὰ 
ἐδο Ποαγὲ δηᾶ ἀοκῖγου ἴδ "6. Κεὶ!. Οοπρ. Ὀοοξ. χανῇ!. 6. 

οἰέμον ἐπίφμϊέν (85 Βογὸ ἔν οθ δοὰ ἴῃ [89 ποχί γϑσϑὸ 7090}, ΟΥ λ6 ριεπίεππιοπὶ (7 ἐπίσμεν (88 [ἢ τότ. 41}. 81 Ὑργ, 30. ἢ 

ΤΠῸ ῬΡΏΓΑΒΟ “ ροσί δ [ἢ ΟἹ 6᾽Β [4 Π1} " 16 ὨΟΎΤΘΥΟΥ ΒῈ ΠΟ ΘΒ ΕΥ̓ σοτατοπ, δῃ ἃ ἔΠ6γ0 16 ΠΟ οοοδδίου ἴο οὔΔΏο ἔμο ἐγϑηδίδιοιι 

Βοῖο, Τμὸ ὈΪΔοὺξ -ὦὁἬ Ὑυὺἐεξε Ἐξπθ κε δὲ ἔπ οὁ1086 οἵ ἐδ 9 γοτδθ σοΐδσῃ ἴὸ [80 ἰη!ᾳυ 168. 
-. .Φ 

38. ον. 89. ον γοων Ὁ) τοῦτο (πδῃ 80 ΜΒ, τοοὰ (λεών ὈΓΊ , 580 αἷδὸ 86 βδιι., ὭὩΩΝΧ, Ἄγτη.͵ Τοοά,, Ψαΐς. δηὰ 53γει. δὸ 

[δο ἰοχὶ ἴῃ τϑσ. 4. 

᾿ Ὑογβ. 41, 43. γ᾽. Ὑπὸ βϑπιὸ πογὰ δ ἰδ υϑοὰ 1 υϑσβ. δέ, 43, {π6 Ἰϑει 59 8}} ΦΆΪΟΥ ΒΟΥ δοϑθαΐδα,. Τδο 

1{ἴϑταὶ του δοτλίης ἰδ ῬεΣὮδρα ἴοο Ὀοϊά ἴθ᾽ ΟἿΓΡ τοζαυΐοη : σὲ 9 τηοδηίηρ ἰ6 Γ6 8117 ἔπ͵5. “ ἘΠῸ Ἰδηἃ Ὀοίηρ ἀοϑοϊαϊο δ}}Δ]] ᾿ἰᾶ νῷ 
[δο Ὀἱοδείης οὗ τεδὲ, δηὰ (Π67 Ββαυΐῃς σοροηῖϊοα 88}8}} βανο ἴμο Ὀ] δοίης οἵ οδιασιἱδοδηοηί, 80 [06 ΧΧ. δηὰ Βγσίδο," σδικ. 

Ὅομαρ, 16. αὶ. 3, Π)}}} ΠΣ ἋΣ. 

ἘΧΈΕΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ,. 

Γδηχο ΒΟΓΘ δραΐη ἰηϑἰδίβ ὑπαὶ γθγ8. 1 δηἃ 2 8.9 
ῬΤΟΡΟΥΙ͂Υ (μὸ οἷοδο οὗ πο ἔοτοχοίπᾳ δβοοίΐοη. [ὲ 
Ὗγ88 ΔΙτοδαὰγν ἰοο ἰδίθ ἰο δἀορὶ εἶθ ἀἰν᾽ϑίοη τ 6 ἢ 
μἷ8 ποτῖς δρροδτεὰ; Ὀυΐ ᾿πάδδρϑηάθηί Υ οὗ 8} 18 
1:6 οοῃπῃθοοίΐου ψὶνἢ ἐη9 Ῥγοβϑηῖὶ σὮΔΡ. 8 Ῥγϑίθυ- 
το. Το γογ868 γοϊϊογαίθ [Π9 τηοδὶ μπαἀδιρθηία) 
τοαυϊτοιηθηίβ οὔ (δ ᾿ἰανν, δηὰ ἐμ ἔογη δὴ δ8ἢ- 
Ῥγοργίϑδίο ἱπιγοἀυοίΐ ἢ ἰο 680 σοποϊυαϊῃρ ΡΓΟ- 
Σαΐδοβ δηὰ ἐμ γθαίϑ. 

ΤῊο 8010 ργϑοορὶβ δηὰ ὑσοβὶ Ὀἱ (0 η8 οὗΥ̓͂ (ἢ 6 
ΒοοΙ οἵ [ιονἱἐἶουβ ἢδνθ ΠΟῪ Ὀδοη χίγοπ, δηὰ μ6γ9 
(89 ΡΘΟΡ]6 8.6 ἱποἰθα ἰο {πεῖν [δι [Ὁ] ΟΌΒοΡυ 60 
ὈΥ͂ Ργουγἶδ68 οὗ Ὀϊοϑδίη δ οἢ ἐμοῖς οὈδάϊθηοθ δὰ 
ΘΌΣΒΟδ ὩΡΟῺ ἱμποὶν αἰδοροαάΐθμθοθ. 718 δυϑδηρο- 
τηϑηὶ 8 ὈΟΪῺ Ὠδίαγα] ἰῃ ἰ(86], δηὰ ἰ8 ἰἱῃ δοοογὰ. 
8ΔΏΟΘ νγἱ τ 86 ΔΏΔΙΟΘΥ οὗ [6 τγδυπίηρβ δηά ῥτο- 
ταΐδο8 (Εχ. χχὶϊὶ. 20-88) δὶ (86 οἷο89 οἵ [δ9 ““ Βοοὶς 
οὔ 86 σονοπδηί,᾽" (ἔχ. χχ. 22--- χχὶϊ. 10) δὰ ἴῃ 
ἐ8ὸ Ῥασίϊπα ὀχ μογίδιίουβ οὗ Μοβεβ (Ὀϑυΐί. χχῖίχ., 
ΧΧχ.), ΤῈ ράϑϑαρθη Εχοάυ8, Βονγου ον, σοὶδίθϑ 
ἰο (80 δΘοπᾳαθϑὺ οὗ (09 Ἰδηὰ, νγ 8 116 Ὦθγὸ (.6 δ" 

βοαυθδηΐ δἰϑίοΥΥ οὔἰδμο ἡδίΐοι ἰδ δὰ ἴῃ τον. ΤῺ 
οδδρίον οοῃίαίῃθ: ταί, ῬΓΟπὖ868 ὕροη ἰδ οἷ ΟΌ6- 
ἀΐθησο (838-18); ἰ(Ἴπθ ἀθβοῦὶ 68 {ἢ} 8 Θομβθαυθῃ 68 
οΥ̓ ἀϊδοθοάϊΐθησθ (14-89), τ Β]ο δΡΘ Ρυΐ ΒγροίΒθ- 
ἐϊσδιγ, Ὀὰὺ ον ἀμ σοπιοτηρίδίθα 88 1 ΚΟ  Κ ἰὸ 
οοσαν: δυο βηΔ)}γ, ἰοο 8 ουνατὰ ἰο (Π6 χσοβϑίο- 
Γαϊΐου οἵ ("6 σογθηδηΐ ὁπ (ἢ9 τορϑηίϑηοο οὗὨ (δ9 
Ρϑορΐὶο (40-44), νι ΐοι 8 480 ρᾷϊ Βγροί οι 681}, 
Ὀυϊ ἰ8 ον θη} ργορθοιΐο. ον. 46 ἴοσπιβ (86 
οοποϊϑου οὗ (Πΐδ ὙΠ0]6 βουΐ68 οὗ Ἰορἰ δ] διίοη. 

ΟὈ͵οοίΐοη μ88 668 τη886 ἰο (89 Μοδεΐο ογὶ ρὶπ 
οὗἩ {119 ΘΌΔΡ. ὉΥ τϑιϊοπδ]διὶο οὐ ἶσθ ου δοσουῆς 
ΟΥ̓ 18 Ρτορμοίϊο ομδσγδοῖουῦ. Οδγί δι Ὺ ἰὰ ἰθ Ῥτο- 
Βοίΐο, 8παᾺ 17 ιΐ8 6 οὐ οοϊθα ἰο ΔΏΥ ρΡογίΐος οἴ 
οτίρίαγο, (89 οὈ͵δοοίοῦ τησδὺ 6 τηθί ΟὉ ΟΥΒΟΡ 
πῃ τ ΓΟΪΥ οχοχοῖΐοαὶ στουηάᾶδβ, Ὀὰ( Β6Γ6 89 Τἃ- 
ἐἰοπ δ] δι ῖσ δυσυμηθηϊ ἸΩΔῪ ὍΘ [ὯΠΥ τροΐ ἴῃ ὁ αἱΐ- 
ἔογθηῦ ὙΔΥ. [ἰ 18 ᾿ροβϑὶ ὉΪ6 ἰο οοῃοοῖτο ὑμπδι 
Π6 δυΐπονῦ οὗ (Π6 τοιραγ δὺο ἰορκίβ]δίΐοη 60}- 
ἰαϊποὰ ἴῃ ἐμΐθ Ὀοοΐ, ροβθοβϑβοὰ οὗ 88 ἱπιϊτιδίθ 
Κηον]θοάκθ 88 ἢ9 τηυδί δα Ὀθθη οὗ ἰΠ0 ΡῬΘΟΡΪθ 
Ὁπάὰδν ἷδ σατο, διιου]ὰ πο αν ζογοβοθ ἐδμδὲ 
ΠΟΥ νουϊὰ α]] ἰο τηαἱηἰδίη (μ6 δἰδηἀαγὰ οΥ̓͂ Βο]Ϊ- 
Ὧ088 ΒΟ6ΙῸ γοαυϊτοᾶ, δηὰ ὑμδὶ ΘΟΠΒΘαΌΘΗΙΥ Οοά, 



106 ΨΕΥΙΤΊΟΤΒ. 

ἩὮΟ66 ΠΟΙ: 6868 δῃ ἃ τηΔ᾽ αν ἰΐ π88 θδϑη δἷδ οὗ- 
εοὲ ἴο 8βοί ἔοσίβ, νου]ὰ υἱδὶὶ ἰμβϑῶλ ΤῸ. ἐδμποὶγ 
Ἰγδπδαγοδδίοηθ. [ἐ ἱβ Ὀπί ἃ δίδρῃ: Ὀογοηῃὰ {δῖ (0 
Ἰοοῖς ἰογνασγὰ ἰο ἰ89 οἴἶοοὶ οὗἩἨἁ οδαβιϊδοιηθηὶ δηὰ 
Βυτ Π]δἰῖοι ἰπ Ῥτοάἀυοίης Τορϑηίβδηοο, δὰ δοθῆ 
ἐμὶν βαὰ Ὀθθῃ οδεοίοά, ἷ8Β κηον]οάμο οὗ (86 
ἸΏΘΤΟΥ δῃὰ Ἰουΐϊπρ- Κη ἀπι688 οὗἩ οὐ δοδυγϑὰ Ὠΐπ) οὗ 
ἐδο γοδιοταϊΐου οὔ ἐπ ρϑορὶϑ ἰο Ηἰβ ἤδνον. 8.996 (ἢ ἰδ 
Ῥοΐηιϊ δ ποῖ τ δ] ἰγοαιθὰ Ὁγ Κοὶϊ ἰὴ ἃ ποίϑ οῆ ἢ. 468. 

[δῆκο: “ἼΠο χοόγαὶ οὗ (μἰβ Βοὶο βοί(ἐϊηρ ἴον ἢ 
οὗ Ὀ]θϑδίπς δηὰ ουγϑθ δἰγοδὰγ 1198 ἴῃ ἐμ9 ἀθσᾶ- 
Ἰοξύυο ἰ(β6} (Εχ. σχ. δ, 12), Ὀυΐ ϑβρϑοὶδὶν 88 8 
σοπαάϊἴοηδ)ὶ Ῥγοῦιΐδο οὗὁὨ Ὀ]οδβδίης ἰὼ {86 δβοοιΐοῦ 
Ἐχ. χχὶϊἱ. 28.388. [Ιἰ ἰβ δρρσζοργίδαίο ἰο ἐδο ρυγ- 
ῬΟ56 οὗ Πυονϊ 1605 ἐμαί (818 ΠΟΥ ΠΟῪ 60.168 ἢ 6 ΓΘ 
(0 ἐΐϊ9 ἀογνοϊορπηθαί, ἐμαί ὉΥ ἰμ9 αἰάθ οὗ ἐδὸ ῥτο- 
τηΐδο οἵ ὈΪοδδίηᾳ οὔ [89 Κοορίῃς οὗ ἰδ οογοῃδῃὶ 
ΘΟ0Π168 ουἱ ΥΘΓΥ ΟΡ] οἾ{}γ (86 (Πγοδί ϑηϊηρ οὗ ΘΌΓΒ9 
οὗ ἰδ Ὀγοδοῖ οὗ (9 δονθηδηὶ: (ὉΣ 8.6 οοπέγαἷδί 
οὗ ὈΪϊοβδίης δηὰ οὐγϑθ9 ρ068 οτὶα ἔγοπι {86 σοὶϊὶ- 
εἴουθ Ὀεμανίουτ ΟΥ̓ ΤΩ ΒΌΘὈΔΥΟΌΥ ἰΟἸΓ 8 (ἢ 6 ΔῈ 
οὗ ἀοα 68 πῇλοῖὶθ, 88 δὶ] ραγίἰουδὺ σου δ δ 
ΔΙῸ δυιπηθα υΡ ἱμοτοῖη. .. .. 1 τοῦδὲ ποὶ 6 
οὐϑυϊοοϊκοα ἐμ δὶ ἐμ 6 διιὈ͵ οὐ 8 ὮΟΡΘ ΔΙΎΔΥΒ [8.86] 
πῃ ἰίθ ἰοίδ᾽γ, (ἰμὸ πλίΐοη 88 ὁ νβοϊθ.Ό 16 ἀαίο 
οὗ (815 βοοίΐοῃ 18 ἰῃΥΘΌΥ ΒΤ ἰῸ ὍΘ ΥΟΣῪ 8ῃ- 
οἶθηξ: ἕον ἰὶ νουϊὰ ἢατο Ὀ66 οἰ Βοτ ὶ86 ἴγρο [ἢ 6 
ἄδγε οὗ Μοβδίδηϊο ῬτΟρΘοΥ. Τθθη 180 σοηίγαδί 
ΘοΙη98 ἔογ τὰ ὙΘΕΥ͂ ΒιτοηΔἷΥ : {Π6 δρορϑίδίθ [59- 
Τϑοὶ, δηὰ (89 ἴδγδοὶ υοζοσπιϊηρ ἰἰδοὶῦ; 8150 ἐμὸ 
Θοηίγαδὶ : ἐμ [δτϑο] οὗ [Π9 πη8538, δηῃὰ ἰδ ἴδτνϑδοὶ 
οὔ (πὸ Ῥοον, οἵ ἐμ Βαπιῦϊο, οὗἨ (ἰΒὸ νυνὶ δοἃ γοῦ)- 
Ὡδηΐί. Εον (18 γθδϑοῦ ἰΐ που]ὰ 6 Α ζθ͵86 ἴἰπἴ9Ὁ- 
6869 (ο σοπδίἀογν (9 σοπεἰιΐϊο!) ργϑάϊοίΐοη οὗ ΟΡ 
βοοίΐοῃ 88 δροάϊοἰΐοαὶ, οὐ ἱπάϑϑα 0 δὰ ρροβο δαὶ 
16 οὔγδβο ἡνγου]ὰ [8}} ὉΡΟῚ ΘΥΘΥΥ͂ ἰπάϊνί 4] οὗ [89 
Βδίΐϊοη οὗ ἴδσδοὶ. Τὴ δΔροβδίδϑΥ οὗ ἴδβγδοὶ ἢ 88 
οὔἴἶθηῃ Ὀδθη ἰγοαἰοθα 88 ἰἴ ἰδ 9 θοτοῦ οὗ ἰἰδ οἷοοί δὰ 
ζα] θη ππάον (μ6 ΟοὐγΒθ0, ΔΙ μου ΧὮ ΒἰδίοΟΥΥ ἀϑοΐϊδυϑα 
ἐπδὶ ἐδ 9 α6ηι1} 0 ΘΠΌΓΟΒ ὍἢὃῸδ στοοὰ ὑἀροὴ {16 
δἰοοῖς οὗ ἰμο 7.6 νἰδὰ, απ ὰ Ῥαυϊ οὁδὰ ἀδεϊχοαίο ἰδ 6 
Ὁρδο]ονίης Ρογίοη οὗ (9 7678 88 ““ Βοῖηθ,᾽᾽ ποί- 
Ὑἰιμοίδηδίης ἰδ ΒυΘΓἾοα] τα) οσ Υ, ἰῃ σοπίγδοί 
ἰο 89 ἀγηδυῖοαὶ τηδίοτυ γ 086 σθο γΑ] ροϊηὶ ἷθ 
Ομνίδί Ἡϊπιδοὶί. Τὴ πϑδίΐουδὶ συγβο δα ἐμ 
Ὅοθη {υ18|}|6ὰ ΟἿ ἴῃ ἃ οοπάϊιϊομαὶ ἀορτθο ἰὼ 
οοηὐγαδὶ ἰο (89 ἀγπδιΐοδὶ Ὀϊ δαί αὶ ονοσιοδδίοσί πα 
81} ουγδο; Ὀπὶ πονοσίμοϊοδα ἴῃ ἃ ἀδζγοθ ἩἘἙ1οἢ 
δ ββονγῃ ἴῃ ἤθδγίαϊ το θϑίῦ (86 ΣΘΔΙΪΥ οὗἉ ἐμ 6 
ἐπνοδίοπίηρ οὗ ὑἰμΒ6 οὔτβο. ἴώΐ ἰθ 8 τδὶῷῃ: δἰϊϑιηρί 
ΜὮΘΩ ΟὯΘ δ00.8 ἰο ἰπιϊπιαίο, ᾿κὸ Καοδοὶ, ἐμαὶ 
ΟἿΣ ῬΓΟΡΆΘΟΥ ἸΟΟΚΒ Ὀδοῖὶς ΡΟῺ ἐμαὶ τμΐο ἢ 885 
δ᾽ γοδιὶγ οοσυγγοά ἴῃ ἰδοϊαίοὰ ραγιϊου δγ8; δἱ 4]]} 
ονυϑοίθ, ἐμ18 ογοδίθβ πὸ ὑγοὐυάϊοο δχδὶπδὶ ᾿ἰἰ6 Μο- 
βαΐο οτἱκίη, ἕον ἰἰ8 ἔα 18] λϑαὶ 885 Ὀθθὴ Ῥγοβτθθδ- 
ἴῃ ουϑῃ ἰο ἐδ6 ρροβϑοῃὶ δ , δηὰ ἰβ ηοὶ γοί ἔμ }}γ 
βοοοιρ ἰδιοἃ. ΥὙοὲ οὐϑῃ δὲ {89 ρτοδοηὶ ἀδν (ἢ 9 
δ Ρμδεὶβ [8118 ρου ἐδ 9 ζοανίυ] Γϑα Ἰξαιΐοη οὗ ἐδ 
ΘΌΓΣΒΘ ὩΡΟῺ ἰδ9 πδίΐϊοη ; ὑροῦ ἰηαἀϊν᾽ ἀυ 416, Βον- 
ΟΥ̓́ΟΡ, 88 ΒΌΟΝ, ΟὨΪΥ ἰπ Ῥγορουγίίΐοῃ 88 86Υ ἰγϑῃ8- 
τοῖν πὸ ἔδῃδιϊοδὶ οσ Ὁθ ΘΙ ον δρὶσὶῦ οὗὨ ἐδ9 
οοπιπιαηΐγ. 
“Ὅν δοοίϊοῃ, ΤΠΟΣΘΟΥ͂ΟΣ, ἰδ ομαγδοίοτίσοα 86 ἃ 

ῬΓΤΟΡβΒοιΐο ποτὰ ἴῃ δαὶ ἴὑ Ὀτίημκδ ἰπίο υἱϑὺν ἷπ 
Εταμπὰ ουὔ(]ῖηο8 ἃ ἔπαίυ το ποῖ ἰξ ὁδηποὶ δηὰ υἱ]} 
ποὺ ἀοδογίῦο τὶϊὰ συοῦῦδὶ ἀοδηϊίοηοβθ. Ὑοὶ 8 
ῬΤΟΙΡΟδΒ οομδομδηΐ 0 Ὠδίστο ἷ8 ἰο ὍΘ οὈϑοτνοὰ 
ἴῃ 86 ᾳτδαδιϊοηβ οὐἨ {86 δΌΓΒ8Β9, το ὁη9 επυἰκχὶ 
ΆΟΥ Θ ἃ ΡΒ γϑίοϊοκίοδὶ ρῥἱοίαγο οὗἩ ἀθσυθὶοριμθηίΐ. 
, 44 }{ πὸ θΌρροδο 019 ΣΩ2ΔΥ ϑρθδϊς οὗ πο ὮὨϊ- 

’' 

γίῃο κονογηιθηὶ οΥ ποτὰ ΙΔ Ιλ 61 688}γ 17 {δ δ606- 
ἰἴοι Ὀοΐογο τ8 8 ἰπγοσιοὰ τῖτ 8 1688 τη γδίοσίουδ 
δδοροοὶ, σγὸ οὐογϊοοῖς ἐμ ἴδοι ἰδαδὲ ἐπ ΘΟΌΣΒο οὗ 

ἱ ἱπυδηθηΐ ἴῃ Ἰ᾿ἰΐο τοιρδίηϑ (86 881|60 8]- 
ἐβουχὰ ἐβὸ ρτορβοιϊο ομδσδοίου οὗ ἰ89ὸ ποσὰ Ὀθ 
δοὶ δοῖἀθ: ἰδμδὶ ἐπθ σβδρίοσγβ οἵ οδ  διὶΥ τοιαδὶ 
(Π6 θα δ μου ἢ οὴ6 δΒοοὶς (ὁ ού8δ8θ ἰμ6 ΒΌροΥ- 
δβοτὶ ρίϊοι ἔγοσι (89 ραπί δ πιοπὶ δηὰ ἔγομι ἰμ6 ἡ ρ- 
ταεηΐ, ϑβίγδηχο ὑἱμαὶ οὔθ δῃουϊὰ ἰδίηκ (Π6 πον]ὰ 
{11 ἘΡΘΥΘΌΡΟΙ ΟἾΘΟΣ ἊΡ τ δοη Π6 ἰΓ8 668 ὈΘΟΪΚ (δ 9 
ἀδτὶκς ἀοθίἑὨγ οὗ 8 ρΡθ0}]9 ἰο 8 φἸ οοσαῦ ἴδίδβ, ἱπείοδὰ 
οἴ ἰο {89 ῥυδιΐδο οὗἉ ἱμο ᾿ἱνίης Θοα. [ἰ 8 [9 ὙΘΓΥ͂ 
ΒΟ  ἰΥ οὗ δροδίδιθ ϑγδὸὶ ἰμδὲ 118 φϑβόονδῃ ἐβ, 
δια μδ9 Ὀθ6Ώ, 681008 τὶ βυοι Ὀαγπΐηρ, ᾽θ 6] ουΥ͂ 
ΟΥ̓́ΘΣ ἐϊδ ἴ4}1}; δηὰ 1ΐ του]ὰ ουὐθῃ βδϑοῖὰ ΜῬΟΓΙῸΥ οὗ 
οοπίοιορὶ ἱΥ 1 τγο σοπδίογϑὰ 88 ἰδ {0000 4]} οὗ 
8 κἰοοτν ἀοσοδίΐηγ.---ἰἰ8 ΒΟΤΤΟΥΒ Ἡϊ που ΤΘΔΒΟΣ, 
πὶζδουΐ ῥτορονίΐου, δηὰ νἰϊδουαΐ ρυγροδο. ὅον- 
ἰδἰ ΠΥ δἷδο ἰμὸ οοηξἰπυΐης τηοίῖϊτο ΤΥ {86 Γ67}60- 
(ἴοη οὗὨ ϑγϑοὶ {89} 18 ἰδ 111. νν111- Καϊπιδὶ Τ᾿ μου δὴ, 
ΟΥ ἱπάοϑὰ δραϊπδὲ ἰδ Οὐδ 165, ἴῃ τοίυγη ΤῸ 
πίοι ξ τουδὶ δοκηονϊοᾶσο ἰῃ ἰΐα ἰδίου 1.8 γγυ0}} 
ἀοδότνοα νυἱοἰἰδιΐοα. .. ... 

“ΤΗδὶ 180 Ὀοδείης οὗἩ αοἄ ἰοναγὰβ [ϑνϑοὶῖ νγῶϑ 
8 ἰτρατγίΐδ)] Ὀοδγίηρ, τ μίὶο οουἹὰ ΟὨΪΥ Ὀ6 οὗὉ- 
βουτοὰ ἰἐβτοῦρῃ ἐμ ἰὰθα οὗ 8 παίίοῃαδὶ Θοά, 'ῶ 
Ῥγονϑὰ ουϑὴ ὉΥ͂ οἂν δβοοϊΐου νῖτἢ 1ἰ8 [μτοαϊθαΐη (8 
ἴω ργϑβϑῦσο οὔἐδο ἀδϑυδι οριηϑοΐ οὔ (80 ιἰβέονγ οὗ [8- 
Υγ8Δ9] ἰἰδ017: ἐΠῸῪ Βδνθ Ὀθ6ῃ Ὀτουβηὶ οαἱ οὗ Βσγρί, 
δηὰ σδθδδῃ τηυδὲ Ὀϑοοῖηθ ἰδμοὶν ἰδὰ : Ὀυὶ το 
ἐμ 0γ δροδέαιϊϊξο, ἔΠ 6 πιυδὶ ο80 Οδηδϑδη δῃὰ πιυδὲ Ὁ0 
βοδιίογϑὰ διποηρ (μ6 δαί μθῃ (αἰ, Ρ. 169 [Ἴτδηδ. 
Ῥ. 468]). Νοῖ οὨΪΥ ἔδο ἐωρδγιΐδι εν ἱπάοοά, αὶ 
186 θδὶοῦδΥ οἵ ϑοβόουδὴ τυδὲ Ὀθ τη846 τηδηΐζοϑὶ 
ἴη (8. ΤῈ ἰάθα οὐ ἵὸγ οὗ πὸ πβο]θ ὮἰΒΟΕΥ͂ 
δηὰἃ ἀοϑίϊηγ οὗὨ ἰϑγδοὶ ἰδ: υὙδηρθϑῦοο οὗ ἐμ οονϑ- 
πδηὶ. Τὴ Ῥ6ΟΡΪ9 σοι]ὰ ζΔ1]} 80 ον Ὀδθοδῦδο ἐδ ΩΥ͂ 
βἰοοά 80 εἶχ, Ὀθοδιδο ἐμ 0 Ὁ στ γὸ (δ ἄγοϊ- γε, 
1826 δγβί-Ὀοσα 80}, {πο ἕδυοσὶίο οὗ Θοὰ (968δυ- 
Σὰ). Βαυὶ ἴον {μΐ8 Υϑδδοῦ Θβρθοΐδ! ἰΠ6 Ἀσο- 
ταἶδο οὗ (πεῖν Ῥοδιογαίΐοη ἰ8 Ὀοὰὰ ἂρ νὰ 189 
ῬΓΟΡὮΈΘΟΥ οὐ ἐμοὶν οὔτβο (ἴ8βα., 76Ὁ., Βσοῖ., Ηοκ., 
φἰς., Βοπι. χὶ ). Καυοῦεϊ αἰγο5 ργοπιίηθηοθ ἰο Ἐ9 
Ῥοουϊἰατῖγ οἱοναίϑα Ἰδῆχυδρο οὗ (δὶ8 δοοιΐοη :; ἰδ 
οδηηοί Ὁ0 ἀχρί δἰ ποὰ Ὁγ (89 ΟΥ̓ ΠΑΡΥῪ το ΘΟἢ δηϊ οἶδπι 
οὔ «ΕἸοδὶδιὶο δπὰ Φομου!λδίϊο ἀοσυποηίβ.᾽ "ἢ 

Ταὶν Θμδρίον ἔοταιβ δ ρδτὶ οὗ (9 ββιο ὈϊγΏΘ 
οοτητασῃϊοδίΐοι τὶ ἷ (9 ρῥγοοοάϊΐης οὁ06. 

γογα. 1, 2. ΤΏ 650 υθγ8608 ἰηοϊαἀθ 5 υδδη 18 }}γ 
ἐπιὸ ὅτοί ἐ8ΔὉ]6 οὗἉ {1:ὸ ἀθοδϊοχαο, διὰ ὉΥ δἰ θῃογέ 
ΒιΣΠΙΙΏΔΙΥ ἰδ6 τδο]9 ἀμ οὗ ἐμ βϑγδοὶ ἴθ8 ἰον- 
διὰ Θοα 18 οα]]οὰ ἰο τεἰπὰ δηὰ πηδὰϑ (6 88 οὗ 
ἰδ 9 Τ0]] οί ῬΓο 866 δηὰ τρηΐϊηρβα. Οὐ γογ. 
1 δο0 ἰδο Τοχίυδοὶ Νοίοβ. Υόσ. 2 18 α γοροιϊΐου 
φεγδαίέπε οὔ χὶχ. 80. Ηροτο, αἱ ᾿οδδί, 1ΐ πιυϑί Ὁθ 
Ὀπαογπίοοά ἰο ἱποϊαὰθ ἐμὸ Ὑ{016 οΥ͂ (6 ““Δ0- 
Ῥοϊηίθα 904 8οῃ᾽" 88 Μ6}} 88 (.} ἩΘΟΙΚΙΥ Βα δ 8. 

Α. ὅ:ο Β]θπδαίηςᾳ. όσα. 8--18. 

ὙΠ τὸν. 8 ὁ πον βανγαελαὴ οὔ "6 ἰῶνγ Ὀεκχὶπϑ, 
δσίοηΐηκς ἰο {86 οἷοδο οὗ [ονϊιουϑ. 6 Ῥαγαὶ- 
161 ῬΤΟρΡΟΡ ἰθβϑοῦ ἤγοτι {86 ὑσορμοὶβ ἷβ 76. χυϊ. 
19---αὐἱΐ, 14. «76 δυῦ͵]οοὶ Βοροὸ ἰδ οὶ ἴΠ6 ͵ϑ0- 
Ἰοϊθὰ κοοὰ οοπάαοὶ οἴ ἱπάϊν᾽ ἀπια}5, Ὀυΐ ἐπ 6 Ὁ- 
ἱπα οὔ 89 Οονθηδῃι οὗ ἰὴ Ρ60}]6 858 8 νοὶ δηὰ 
ἰϊ8 ζοθοταὶ ὑθη ἀθῃου ἰο ὈΪϊοδαίης ; ἰδ οοῃίταδὲ ἰὸ 
πμίοδ, 16 Ὀγοδοὶι οὗ (η)6 Οογϑθῃδηί, 8. στηοαϊἀ θὰ 
ἰπίο [86 ὑθρ ἀθ ΠΟΥ ἰο0 συγΒο.᾽" [δημο. 

γον. 4. [δηκο: “Βαΐη ἴῃ ἰἰ8 δοδϑοὴ δΡΌΘδ.Θ 
Ματο δδ ἰμὸ ἄχοί καἰ οὗ σοιονδι. μου Ηθ εκἶνοϑ 
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ἐπ ταὶ ὕγοτῃ ἤϑανοι, ἰδ 6 ΘΚ αἶνο8 ἰ(5 Ῥγοάυο9 
διὰ ἰδθ ἴγαϊ-ἰγθ08 ρὶγθ ἐμοὶ ἔγαϊ ; ἰμ0γ9 18 
ζοττηοὰ ἃ ομδἷῃ οὗ αἰ ἴ8 τ Ὦοθ9 Ὀοκχὶπηΐης 1168. ἴῃ 
[80 τογδβίοῦουβ Ὠ8η4 οἴ ἀοα. “7116 ΔΙ] υϑοῃ Ὦ 919 
8 ἰο (Ὡ6 ΒΗΟΟΥΒ ἩΪοὰ [81} αἱ ὑ86 ὑγὸ ΤΑΙΩΥ 
Β6ΆΒΟΏ5, 8π64 ὕροὺ ὙΔΙοΩ ἐπα ἔνι] 988 οΥ͂ Ρα- 
Ἰοβίϊπο ἀοροηᾶβ, υἱζ., [8:6 ΘΑΡΪΥ δηὰ ᾿Ἰαὐ! ον τίη 
(θουι, χὶ. ἐκ ΤῈ6 ΤΌΓΙΔΘΓ οὗ [8:989 ΟΟ0ῸὙ8Β δῇον 
[89 δυϊαπιηαὶ ΘαυΐῃοΣ, δὲ ἐμ {ϊπι0 οΥ̓͂ {Π6 νγϊ μι 67- 
βοντης οὗ Ὑμοδὶ δηὰ ὈΔΥΪΟΥ, ἰπ 86 Ἰδοῦ ΑΙ οὗὨ 
Οοἰοῦδοῦ οὐ Ὀορίππίης οὗ Νονυθ ον. 10 ΠΘΏΘΓΑΙΪΥ 
4118 ἰὴ ΒΟΔΥΥ ΒΟΜΟΥΒ ἰῃ ΝοΥ. δηὰ ἢ)οο., 8πὰ 
(Β6ἢ δίϊου ἰμδὺ ΟὨΪΥ δὲ Ἰοης ἱμίθγυδὶβ, δηά ποὶ 80 
ΒΑ Ϊγ. ΤΒὸ Ἰδίϊοῦ, ΟΥ 8Βο- δ οὰ Ἰαιίον ταϊῃ, 
ζδ118 ἰὰ Μδσγοῖὶ Ὀοίοσα 89 Ὀορσὶπηΐπς οὗἨ (δ6 [8 - 
γοϑί οὔ ἰὴο νίπίοσ ΟΣΌΡΒ, δ {10 (ἶπι6 οὗἁ {δ Βον- 
ἰηρς οὗ 89 Βυπιπιοῦ Βοθ, δηὰ 1βδὶ8ϑ ΟὨΪΥ ἃ [6 Ὺ 
ἄδΥ8, ἰῃ ΒΟΙηΘ ΥΘΘΥΒ ΟὨΪΥ͂ 8 ΤΘ ΒουγΒ (860 Βο- 
Ὀΐπβοη, αΐ. ἰἸΐ,, Ρ. 97 5α4ᾳ.).᾿ Κοὶ!. [ΑἾϑο 
Ἐοδίπβου, λψδ. Οεοσ. ὁ ἰδὲ ΗΠ. 1.., ». 268. 
“41ῃ σοηθοαῦθηο6 ΟΥ̓ ἰ.986 Γαΐηβ (89 Δηᾶ Ββῃουϊ 
γἱοϊἃ 8βΒο τὶ σἂ δὰ ἵποῦϑδβϑθο ἰδὲ γοῦσ ᾿ΒσθδΒίη κα 
8881} ΣΟ ΟἹ τπῦΐϊο ἴ86 ν᾽ ηἴδδο, απ ἴδ86 νὲῃ- 
ἴδ 58.841} σθϑοῖΒ!: πηῖο ἴδ6 βουτᾷ τἰπι8 
(ἔοςΣ (89 ποχὶ γϑ8γ). [{Υὔ{ὙὉ[Γ 67. ὅδ. Οορ. Απιοθ 
ἐχ. 18.] 

“Ὑογ8. 6-.8, ΤῊο δοοοηὰ γοῖὶ δἰμθον αἱ οἵ 
δ᾽οδϑίης 18 Ρ68406 'π (89 ἰΔηά, δηά ὑμδὲ ἴπ γοϊ δι οἢ 
ο ἩΙΙὰ Ὀοαβίδ᾽᾽ [Π}} ΤΠ, δὰ ευἱξ απίπιαϊ, ἴον ἃ 

Ὀοδϑί οὗ ΡΥΘΥ, 88 ἷῃ θη. χχχυὶϊὶ. 20. Κο11} “88 
γ6}1 85 ἰο ΑΓ; ὑπογούοτο ἐμ 60 5841} 116 ἄονσῃ 
88 8 μοτὰ νΐσἢ ΠῸ Ὀθαϑί οὗἩ ΡὈΓΟΥ δ ἃ πὸ ΤΟΌΌΘΥ 
Βἢ.4}} δὔὔγι χῃὶ. Υοὶ τῶογο: Ὠοέῖ μι 8881} [86 
δυτοτὰᾶ κο [σου γοῦσ Ἰδημᾶ, Ὀθοδιυδο ἐδ ΟΥ͂ 
βου] ἀτίνο Ὀδοῖς ὑγὶ τ ΡΒ ΔΉΔΥ ἤγοτα ἐμ οὶν ὉοΤ- 
ἄθτα πη Θῃηθιιΐοδ ὙΠῸ Βῃουϊ]ὰ ΙΔ Κ9 8ῺΥ αδἰΐδοϊ. 
ΤῺῸ δῴίτγοθθοσ δδουϊα. {41} ὉΥῪῚ (π0 βοτὰ ὈὉΡροῦ 
ἐδ Ὀοτγιοτ.᾽"" Οἱ (μ9 Ιδησυδχο ἷπ τοῦ. 6 ΘΟ. 
Φοῦ χὶ. 19: Ῥβ. οχὶνῖ!. 14, Ἐζοῖὶς. χχχῖν. 2ὅ-28. 
ον. 8 18 “8 Ῥχσουοσἷδὶ τηοὰθ οὗὨ δχργεβϑίοῃ ζ07 
ΒΌΡΘΥΪΟΣΙΥ ἰῃὰ τγϑυ] 6 ῬΓΟῦΤοδ8.᾽" Οοπρ. θουῖ. 
χχχὶϊ. 80, Φ2ο8.}. χχὶϊὶ. 10; 188. χχσ. 17. 

ψόοτβ. 9,10. [δηρο: “Ἴ.ο ἰμἰγτὰ Ὀ]οδδῖηρ 18 
ἔγαϊ{{}}}688 : ἰθογθ 880 ὌΡΟΣ ἱΟΓΘ886 οὗὨ ἰδ Ρ60- 
Ῥὶθ, δηὰ 890 βἰγοησιοηΐης οὗ ἰμ9 σονθηδηὶ ὑπο ν 
4.6 δροοίδ] Βυρροτί οὗ Φομουδὴ.᾽" Τὸ τυ} 0}}- 
οδἰΐοη οἵ (9 Ῥθορὶθ νγ88 ἃ ρατὲ οὗ (6 οουϑηϑδης 
Ῥτοιοΐδο (θη. χυϊϊ. 4.6), δηὰ ἱἐϊβ ζ) ]]πιοπὶ 
δδίδ Ὁ] 86 ἐδ οογθηδηὶ (ἰδ. 7); ποί πιο ΓΟ Ϊ 
Ῥτοϑοσυϑὰ ἱξ, Ὀὰὺ Ὀθοδηλθ (86 τηθδὴ8 ὈΥ͂ πδίσα 1 
Βῃουϊὰ ὍΘ οχιθπάθὰ ΟΥ̓ΟΡ ἵδυ ον δηὰ ἔτι Ὁ. 
ἴῃ υἱὸν οἵὨ (8 ἔποῦθαϑθ ὑ.} 6 Ῥγοϊηΐβο οὗ υϑγ. 10 
ὈΘΟΟΠΊΘΒ ΠΟΤ ΘΙΩΡΒαίΐο: 80 78: ἔγοιῃ ἃ ἀθδγ 
δοΐηρς οαυδβοὰ ὉὈΥ ἰδ6 τα] 6, {Π6 ὩΘῊῪ Βίογθ 
Βου ἃ Ὀ6 σοδορμβ θα Ὀδίογο {Π9 οἷά οου]ὰ Ὧθ σοὩ- 
βυπιοά, Τμῖθ οοπϑίϊαΐθβ ἐμ Τουγ ἢ Ραγεϊσυϊαν 
οὔ μὲ Ὀ]οββίῃς. 
οτβ. 11-18. ἴδηρο: “109 Β8.ΔῈ Ὀϊοθοίης ἴθ 

πὸ δἱρμοθῖ: ἐΠ6 δόονγοῦ οὗἩ ἱὑδμοὶν γσοϊϊ σίου δὰ 
τοὶ αἰουβηθθθ. Φ6 ον Μ1111 Θϑ 8 Ὀ} 18} ΗἾ8 ἀνν6}}- 
ἴῃς (Η]6 Ηἰνίης Βανἰ δι 0}}} δπιοης (Β6.---Δ πὰ 
1 Μ11 ταῖς διοηᾷξ γόους, εἰο.---Τ 8 ῬγΟΙ 86 
ἰουοῖο8 ἐγρίοϑϑ!ν οὐ ἀροπ ἐμ Βοϊχαξ οἵ [86 
Οἱ θιο]οκίοδ] ἱποαγπαίίοη, πο. ;.14.᾽ [ΑΒ (μ18 
ὙἘ01]6 Θμδρίου 8885 ἴῃ τίον (μοὶγ γοδίἄθῃοθ ἰὼ 
Οδηδϑῃ, δὸ ὑπ 8 Ῥγουαἶδο ἰὰ ραγίζου σ ἀοθ8 ποὶ 
Σοΐου ἴο αο(᾽5 Ἰοδϊῃρς Ηἰΐδ ρθορὶθ ἷπ ἐμοὶν ψδῃ- 
ἀοσίησβ, Ὀὰϊ ἴο Ηἶδ οοπίϊηυδὶ τηδηϊζοθίδίϊοη οὗ 
Ηἰτδο 7 ἰπ τΒοἱγν τοὶ δὶ ἰὼ (μοὶν βοι θὰ Ποπιο.---- 
Ἐ.ἃ.] “ἘΠῚ ἰμθ080 Ρῥτοσηΐθοβ, δρὶ σι 8}}}7 δηὰ 

ἀγπδιιΐο δ! υπάἀοτγπίοοᾶ, οθοναΒ, (86 ῬΟΓΒομ δὶ 
αοὰ οὗ Ιδθγδϑὶ, πᾶ κοβ Ηϊπ1661 ΒΘΟΌΓΣΙΥ ; δηὰ Ηθ 
μδ8 κίνϑῃ ἐδϑῖὰ ὑπο ἀοΙ γ σὴ 69 ἔγοιῃ Εἰργρί 88 
8 Ῥτοοῦ δπὰ ρ]ϑάμθ. ἸΤΒΟΥ 888}} ποὺ Ὀθοοτηθ (89 
δἷνυο  οῦ τϑῃ ἰμγουκὰ αἰθίγοθβ, Ὀυΐὶ 5}8}} 5ἰδηὰ 
αρτί χα 88 (μ9 βογυδηίβ οὗ αοἀ." Ὑπὸ ἰ8, [89 
γοῖο οὗ Ὀοπάδκο Ἡδίοῦ Ὀονγοὰ ἄοτῃ ὑμοῖν δο848 
88 Ὀθεδὶα οὗὁἨ Ὀυγτάθη Βεὰ ὈδοΩ Ὀτοΐζοη, δηὰ αοὰ 
μδὰ χηωδάὰϑ ἰλθπι ἱῃ σΘΟηΒΘα 6809 Ὑ{4]}} ὑρτϊκαί, 

ΒΒ. 6 Ουτδο. όσα. 14--38, 

ον. 14, 16. ἴδηῆκὸ: ““Ἴμὸ Ὀτοδοῦ οὗ {Π6 
Οονοηδηί. Ηὸ Ὀοχίπβ νῖϊβ 86 οχίθυῃ δὶ 60}- 
ἰοταρὶ οὗ 0 ογαάϊδῆσοβ οὗ ὑἐμ0 οογθηδηΐ, δηὰ 
οοϑ οὐ ἰο ἰμ8 ἱῃίθσηδὶ ΒΟ δηὰ χγοϊθοίίοἢ οὗ 
()ὸ οογϑηβηΐ 1δνν, 8 ΓΘ Ή ΒΤ ΘΒΒΙ ἢ ἰμΟΓΘΌΓΟ οὗ 
186 σουμηδηἀβ ἰῃ ἐποῖν ἰοίδ}} γ. ΤῊΪ86 18 οδτθ- 
αν ἰο Ὧθ ῬοΥΘ ἴῃ τοϊπὰ ἴῃ τοχδγὰ ἰο (8680 
ἩΔΙΠίηρΒ. ΤΏ680 “υἀρηιοηῖβ δύο ἰμτοδίθῃοϑα, 
ποΐ οὶ δίῃ ρίο ὈΓΘΒΟΒ68 οὗ ἐμ ἰανγ, Ὀπὶ [ὉΓ 60Ὲ- 
ἰθπαρί οὗ 511 0 ἴαῖτγβ, διλοσηιπρ ἰο ἰη τὰ οοη- 
ἰοτηρὲ οὗἩἨΓ 9 Ὀὶ νθ ΘΟ ΔῊ θη Β δηἃ δ ὈΓΟΔΟΣ 
οὗ μ6 οογθπϑαί (Υ0Γ8. 14, 16)----ἰὉΓ ρῬγοϑυμπιρίιαουϑ 
δηα οὐδίϊμαϊο σϑὈ6]]οη, ἐμοτοΐοσθ, δραΐηδὲ αοὰ 
δια Ηΐδ δΘοτπιδηἀτη οί." Κοὶϊ. Βίηρ!ο 81}, ΟΥ 
βὶῃβ οὗ ἱηὰάϊν᾽ 15, το ποῖ (Βὸ βυδ)οοί, Ὀαὶ [86 
ΚΘΏΘΓΑΪΙ ΔΡΟΒΙΒΕΥ οὔ (86 πδίϊοιι. 

Ψόογα. 16, 17, σοπίδίη Ὑμδὲὶ δηχο ἀοβοῦ 08 88 
“{89 Ῥυπίβητηθηί ἰὼ ἰμὸ ἤτϑι ρστδὰο : ἰ( 8 ἐμ9 
πδταΐης οὗ Υἱδὶ ἰδιΐοη ὉΡΟΏ ΔΡΟΒίΔΒΥ δ]οηθ Ὀ6- 
ἤοτο ἰδ δδϑ ὈΘΟΟΣΩ6 Θοσηρ]οαϊοα νὴ (86 δα ὰοά 
αυῖι οὗἩἨ ονάυγαίΐθ Ῥογδιβίθῃου. Τθτθο Ῥυπίβῃ- 
ΤοΘ8 ΔΓΘ ᾿ηθῃἰ1οηθα ὙἘΙΟῺ δΓ6 ἴο ὍΘ Βοπί ἰοβο- 
{8 97, δῃηὰ ποὶ δἰ ἷὶν 80 ὑπὸ Ὺ 0 γῸ ὉΪοτοὰ ἰοὸ ἰδ 9 
σμοΐοθ οὗ θαγνὶὰ δνδσ δἷ8 δῖ; πὶ πυμδογὶης (89 
Ῥϑορὶο (2 δι. χχὶν. 12-]4)---ἰβθϑδθ, ζδινΐῃθ 
διὰ ἀοΐοαϊ. [18 57 (0 660 ΒΟῪ 81] 1.686 τηὶ μξ 
(δὰ ἰδίου ο8 }}γῪ αἰ) δοῖηθ ὑροὰ ἴδγδοὶ 88 8 
Ὠδίυτδὶ σομδοαιθοο οὗ ἐδμεὶγ πορίοοί οὗ (ἢ9 
Ὀἰνίηθ ἸΔῪ; Ὀυὲ (ΒΟΥ ΟΥΘ ΠΟῺΘ ἰδ 1665 υὰᾳ- 
ταϑηὶβ οὗ Ηΐπὰ γδ0 δαα σοτητηδηάοά ἐδ αν δηᾶ 
οτἀαϊποα ἐμαὶ παίασο ἰΐβοὶ ἢ βϑῃουϊὰ ῥγοίθοις ἱἰΐ. 
Γδὴκ6 80} Β8γ8: “050 τηυδέ ποὺ οὐ τ ]οοῖ {89 
δορὶ τὶ οὗὁἨἁ (80 Ὀϊνίπο δοίΐοη ; 1 ἰ8 ο411064 νἱδἰῖϊα- 
τίου (τοσ. 16), δι ὰ μοποϑύοσι {818 18 ὑπη6 ῥγίῃ- 
οἷραὶ ἐπουρῆῦ δὰ ρῬγροδο σβὶοῖ ροσυδᾶθβ 8]1 
δὸ Ρυμὶβῃηθηΐδ, [ἐ 18 4150 οὗ 8 ἀθϑρεὺῦ τ οδηΐϊηβ 
Βοτο ἐμαὶ δόμον Ὑ}} βοὶ Ηΐβ ἴδοθ δραϊηδὶ 
(θη: ΤῸΓ ἐμοὶ ΘΏΘΙΩΪΘΒ ΔΙῸ Ηΐβ ἰπϑίτυθηίδ, 
δηάὰ (ΠΥ 11} Ὀ6 Θιμἰἰθ}.᾽ ΟὐΟΙΡ. ΕζΖεϊ. χχχὶϊὶ. 
271-29. 

Ψοτα. 18-20. Αοοοτάϊηρς ἰο ὕδηρο, “ἐμ 6 Ῥῃ- 
ἰϑιαϑηῖ ἴῃ ἐμ βοοοηὰ στδάθ,᾽" οὐ ἰμο δτδὶ οὗ (89 
ΤΏΟΓΘ ΒΟΥ͂ΘΤΘ ΤΩ ΘΘΒΌΓΟΒ Ο Ὀ6 Υἱδί[Θἃ Ὁροῦ οὐάα- 
Γαὶθ ἀϊθϑουοάϊΐομοθ. Ηοτο, δὰ ἴῃ 6860} οὗ [89 
{πχθθ τοπιδί εἷης βίδζοϑ (Υοσβ. 18, 21, 24, 28), 
(80 οχρυοϑϑίου Βϑυϑιι τἰπλθα ἰβ αϑοὰ. [ἱ ἷβ δὲ 
ΟΠ66 ἐπα. πυμιῦοῦ οὗ γογίϑοιΐοθ, ἱπάϊοσαιΐης 189 
{0} βίγθαρὶ οὗ ἐδ νἱϑ᾽ ἰαιΐοῃ, δα 180 {86 β8Ὁ- 
Ὀαιΐοδὶ ΒΌμΡΟΣ, τοτιϊμαΐης 9 ΡΘ6ΟΡ]6 οὗ [86 
Ὀτγοΐκο οογοπδοί. Οὐ. ὅοῃ. ἷν. 1ὅ, 24; Ῥα. 
Ἰχχὶχ. 12: Ῥγου. χχὶν. 16: 1κΚὸ χυϊΐἹ. 4. 
“ ΤΏΘΓΘ ΔΙῸ ὅτο ἀοργθο8 ἰπ (ἢ ΟΥΘΣ ΒΟΥΘΏ {ἰπ268 
ΤΏΟΥΘ ΒΘΥ͂ΘΤΘ Ρθηἰβμθηί. Οοά ρυηΐβ98 80, ἰπδὲ 
Ηο ΔΙ ΤΘΥΒ ἢ Ὑτδί ΓΘΙΩΘΙΩΌΘΥΒ ἹΠΘΤΟΥ͂, δη αἶγο8 
ἰἶτηθ ΚῸ0Σ Σοροίδῃοθ Βυΐ πὸ ρυηίδῃιηθμὶ ἷ8 80 
ετοϑὺ ἐμδὲ 8 ζγθδίοσς οδηποί 90]1ονν 11. οι Θογ- 
Ἰδο οὶ. 

Ῥοτα. 21, 22. ᾿δηρο: “ἸΤ89 Ῥυπίϑχιοηΐ ἴῃ 
ἐδο ἰἰτὰ χτοάθ. 70 φοά]οδβαθδβ Ὀθοοτιθδ δᾷ- 
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ξιοβεῖγο; {δ 6 γ Ὑ8]ῖς ἰπἰ το ΐοδ}}γ ἰοτσατὰβ Φοῃ ον, 
6 Δροδβίδαυ δάνδηοϑδ ἰο Ὀοϊοσ ἰάοϊδίτῪ δηὰ 
οοπἰομρὶ οὗ ἀοὰ. Βυΐ πιοδη 116, “6 ου δὴ γοῖ 
διἰδιυ δ βι}}}, δῃι!ὰ ΟἿἿΥ δοῃ δ δρεϊπδὶ ὑπο {Π9 
ζοτΟΥΌΠΏΘΓΒ οὗ Ηΐα γϑηζοδῆοο: τδυδαίηρ Ὀδδδὶβ 
--α ἐγιρίου οὗἨὨ ἔΔ᾽ προ ἰπίο ἀθοδυ : ΤΟ ΘΓ οὗ 
ΘὨἱ]άτοη, οδἰδτ 65 διιοὴς ᾿ἰνὸ σίοοϊκ, ἀθροριυ- 
Ἰδιΐοῃ, ἀοδβοϊαιοὰ δἰζβνδαγβ. Το Ὀδδϑὶβ ΣῪ 
ΒΟΥΘ Ὀθ0 υηδοτδίοοα ποῖ ΤΩ ΟΥΟΪΥ Ἰἰίοτ}]γ.᾽" Οοτρ. 
Φυὰκς. γν. 6; 68. χχχὶϊὶ. 8; Εσοκ, υ. 17; χίτ. 

1δ. “ὉΡ ἋΡ ὯΠΠ (0 σο ἰο α πιροέξηρ ἱιὰ α 
ῬΟΥΔΟΉ, ἰ, 4., ἰο πιοοί 8 ῬΡΘΙΒΟῸ ἴῃ ἃ ᾿ιοδίἱ]9 τηδῃ- 
ὯΘΡ, ἰ0ὸ ὅσης δραΐϊηϑι ᾿ἷπι) ΟὨ]Υ Οσσιγθ Β6Γ6 ἴῃ 
γοσθ. 2] δηὰ 28, δηὰ ἰδ δἰγεη κι οιϑὰ ἰῃ γογχϑ. 24, 

27, 28, 40, 41, ἑπίο ὈΣ ἽἼΡΒ Ὑ77Π|, ἰο ϑαξαρο 
ἰῃ 8 Βοβί]θ ϑῃσουπίον τε 8 Ῥογβοη." Κοίὶ!, 

όοτα. 238-26. Δηρὸ: ““1.ὸ Ῥυπίδῃπιοηὶ ἕἰῃ ἔμ 6 
ἔοατίὶ ζστδάθο. ΝΟῊ 96 μου δἷδο Ὀθοοῖλθδ 8δΆ- 

αἷγο δὰ δοίδ ἰηϊτωὶ δ ἰοσαγὰβ ἔμ οτα, δ ἰζ 
ὁ ψουϊὰ ἀοδίγου ἰβο. Νον ἐδὸ Ὀγοδοῖ οὗ [89 

οονϑηδηὶ ἰ8 ἀοοἰἀοὰ, δηὰ ἰδ δυυογὰ δοῦιθθ ΟΥ̓ΘΡ 
ἐβοῦλ 28 (86 ΔΥΘΏΘΔῸΣ οὗ ἰη6 οονθηδηί. Ρίοίι- 
Τοβαῦθ ἀο]ποαίΐοι οὗ (86 ἐῃτοο ἀδτκ γἰ ἀογΒ, ΒΟΥ. 
Υἱ., ΟὨΪΥ ἐμαὶ πότ (16 γμίαχυο ᾳσο8 Ὀοίογο (δ6 
ἔδιΐηο.᾽" Τὸ ἰάθα οὗἩ ἐμ ἰοχὶ ἰδ οἰϑαυῖγ ἐμδί 
Ὁ (8ὸ ἰητοδὰδ οὗ (1:86 ΘΏΘΙΩΥ [δεδοὶ σουἹὰ 9 
δ πὐ υρ ἰῃ (μοῖν οἰεἶθ8, δηὰ νυ} 16 Ὀοδί οροά {ἢ 6 Γ6,. 
πουϊὰ Ὀ6 νἱεϊϊοα τὶνὰ ροϑίϊ!θπο6 δηὰ ἔδιιΐηθ. 
Βο οδἰ δι 98 ΓΘ ΣΟΡΟδίΘαΥ οχρογίοποοά, 2 
Κιίυκβ νἱ. 24-29, εἰοσβ. Οορ. ἶἴδα. 1ἰΐ. 1; 26τ. 
χὶν. 18; Βζοῖς. ἱν. 16; υ. 12, δηὰ δβρϑοίΐδ!υ ἐδ 9 
δίοτυ οὔ (μὸ βίθμο οὗ Φογυδαϊθαι ὈΥ (89 Βοπιδῃβ. 
Το ὁγεαῖζ (δὲ δία" οΓΓ ὑγεαα ἰΒ ἃ τϑαπθηΐ ῬΓΟΥΘΙ- 
Ὀΐ4] οχρυοβδδίου (05 ὑμ0 ἰηβδίοίΐου οὐ οχίγθιηθ 
ΒΟΔΓΟΪΥ. Οηδ οὐδ δδουϊὰ δβυδοοθ ἴον ἐμ Ὀγοδὰ 
οὗ ἴδια 198 οὐδ νυ Ὀδικοὰ ἰῃ ἰθη, δηὰ ἴῃ ἱἐΐ8 
βοδτοϊ ἰξ βμουϊὰ 86 ἀθ8)έ οαΐ ὮὉΥ ποΐκδί. 

ὝογΒ. 27-88, ᾿δηκζο: “Τὸ ρυπἰδιηοεῦ ἰὰ (80 
ΔΙῚ κτδάθ.0 Νον 9 ονδ ἢ τπουθ8 διχδί δὲ ἱμθῖω 
ὙΟΥΪῪ ἰὼ ΤΌΤΥ, δηὰ {πὸ δδὲ οδἰδδίγορ 68 [Ὁ] 0 : 
ἀεδραὶν οὐϑὴ ἰοὸ τηδ 648; (6 οδίϊης οΥ̓ (Π61Ὁ 
ον οδἰϊάτου (Κποθοὶ, οὶ, δηὰ {8 ον ἢ 
δἰ 8.077} [σορ. Ὀουΐ. χχυῖϊὶ. δ8; 2 Κίημϑ νἱ. 
28, 29: Ἅ6Σ. χὶν. 12; [8 πὶ. ἰΐ. 20: ἱν. 10; ἔσο. 
γυ. 10. Αἰ8ὸ ὅὍο5. ΜΒεῖ. “ιυα, ν. 10, 8.--Ε. 6.1]; 
ΟΥ̓ΟΡΙΒΓΟΥῪ οὗ ἱμοὶν ἰάοϊαίγοι δ ουἹίυ5, ἰῃ {Π|0 ΒΔ Γ- 
οδϑδίΐϊο σοῃοθρίΐοη ἰμδὲὶ {80 ἀεδὰ Ὀοάΐοθα οἵ πη 
[4}}1} ἀοτῆ οὐ {ἴι6 τηοοῖς ἀοδΔὰ Ὀοάΐο8 οὗ ἐποὶν ἰΔ018, 
ΟΑΓΟΔΒ6Β ὌΡΟῚ ΟδΥΟΔΒΟΒ᾽᾽ [0ΟοΡ. 2 Κίπρη χχὶϊὶ. 
16: Εξοῖ νἱ. 4. Το ΒἰΘὮ Ὀ]ΔοΘδΒ γοΐου ἰὸ 
Ῥίδοοδ οὗ ἰάοϊαιῦουβ Ἡουβδΐρ 88 ἰῇ ;80 διηοηῃς 
100 Οδηδϑδηΐϊίοδ δηὰ τηοδὲ οὐβὸρ ῃδίϊουβ, δὰ 
ποῦ τηῦσδὶ μανθ Ὀθθῆ δ θαυ δυο ΘΏΟΥ ζδπκὶ- 
Ἰΐδὺ ἰο Μοβοϑ δῃὰ δι18 Ῥθ0ρ}]96.---Ε, 6.7; ““οτϑῦ- 
(ὈΡΟῪ οὗ οὐθὰ ἰμ6 γ08] ἰδίου σαὶ βαῃοί Δ ΥΥ : 
Τορυάίαἰίοη οὗἩὨ ἐμ βαδαονϊ οΐϊδὶ] ουἱία8, νοσ. 81 
[δοπιρ. 2 Κἰηρβ χχν. 9; Ῥβ. Ἰχχίν. 6, 7]; “ἀθ- 
βοϊδίϊοῃ οὗἩ ἰδ Ἰαμὰ, 8δο ἰδὲ ουὐϑῇ {86 Θ᾽ Θηΐ68 
δοίης ἱπβονοΐῃ γοοορηΐσο {μ6 ἀΐδβη)δὶ ζοοίρτὶηίβ 
οὗ Ῥυηί(ἷγο ῥπδίΐοθ, ἀοροτίδιϊοῃβ οὗ ἰμ6 Ῥϑορὶβα 
(οπμο δϊον δηοίμογ, σοΐρ. ἰμ6 ον θα Βἰ ΒΊΟΥ 
ἔγτουι ΑἸθχϑθ ον ἰ0 Ηδάτδη). Οομρ. 996Γ. ἰχ. 
10.22:; χΥϊϊ, 16: χῖχ. 8: Ἐσοϊκ. γ. Αἴδο Ὦοαι. 
ἦν. 27, 28; χχυὶϊϊϊ. 87, 604-68. ᾿ 

ἙδΠοοῖα οὗ [966 Μιοϊιδιίοα. Ὅσο. 84-.39. 
γον. 84, 86, ἜἸΕΤΟΙ: 89 γοβίογαϊίνο οοοὶ 

δοΘΟΙΡ ἰδμοὰ ΌΥ ἐδ0 ρΡυπίβδῃπιοηί ἰἰδο]7, ΤῊ 
ἰδηὰ τουδὶ πϑϑὰϑ ΘΏ}0Υ ἐΐδ βδΌΡ δι "δ τ Μ119 ἐὲ 1ὸγ 

ἀοδοϊδίθ. ἴα τορατὰ ἰο ἐδ κἰησάομι οὗ Φαδεῖ, 
2 Οἴγου. χσυχυὶΐ. 21] ΟΧρυ δ8}γ ὅχοβ 86 Ἰϑηρσί οὗ 
89 ΒΑΌΥ]οπ δια ΘΔΡΟΪΥΪ πῖϊ ἢ Τοίρογοηοο ἰο [89 
ΒΌΤΌΟΥ οὗ πηοῦβοτυοὰ δ ὈὈδιϊσα] γοδῦβ. ΤΠθδ6 
οοῃδιϊίαἰοὰ ἐλε ϑαδδαιίδλε 97) ἐλε ἰαπά, 16 το Υ 
ΒΑΌΑΙἢ οὗἨ οὔθ ὧδ Ὀοϊηᾳ ἰοο Ὀγίοῦ [ὉΓ εδεσὶ 
ὍΡΟΣ ἰδ δοῖ]ϊ. Ἧοσβ. 806-89 ἀοδϑοτῖδε ἰῃ ἔδδγίαὶ 
ἰογὰϑ ἰδ6 οὔἶοοί οὗἩ ἰΠ0 ὨὈϊνίπο τ᾽ βί(δἰϊοη ΡΟΩ 
9 τοῃπδηΐ 80 δου ἃ 68οδρο ἱἰττιοάϊαίο ἀ6- 
δἰσυοίΐοη. Οπ ἰδ9 ᾿ἰδηρῦδρο οὗ υϑὺ. 88 ΟΡ. 
Νά. χὶϊὶ. 82. Εἔσοϊκ. χχχυὶ. 18, 

Ο. Το Ἠοσϊοτσχαϊίοι οὗ [86 Οονθηδαϊῖ. 
γοσα. 40-4δ. 

1δηχο: “Τὸ ἤτοί (ἷηρ ἰδ ἰδ 9 δοϊπονῖοὰρ- 
ταϑηΐ δηα οοηΐοδβδίου οὔ συΐϊϊ. Βαὲὶ 06 τορθῃῆῖ- 
ἰδῶοα πουϊὰ ὍΘ ἐποτου μὰ ΟἿΪΥ ἱπ 6886 ἐδ 
τηϊδἀοοὰβ οὗὨ ἰΐ9 {δι !Β918 ποῦ δοκηον]οαροα 
Διο πιὰ (μοὶ οὐ πιϊδἀοοάβ, 660 8. 11. 
Το τίον ἰμδὶ Φ Ομ ον ἢδΔ8 ἰπίογροδϑοᾶ, οοΏ- 
ἰϑπαΐης δρδίῃδὲ (μοῦ Ὀθοδυδθ ὑμ6 Ὺ οορίοεπάοα 
δρδϊηδὶ Ηΐμ, ἰδ ἐμΠ6 δοοοηὰ (πίη, Υογῦ. 4].-- 
(Βορεοεοίοά ἀδοϊαγδιΐίοα ἰῃ γοργὰ (0 ἐμ οδυϑθ 
ΟΥ̓͂ ἐ89 Ῥῃπὶβμιηοηί5.) Τη9 Βυπ Πα ἰοη ὑπ 6 Ὁ 
86 Ἰαάᾳιμεπί οὗ (Ποῖ Βανί δὴ υποϊτουτηοϊϑοά 
Ὠοδτί, ἡ. 6., οὗἨὨ ἐμοὶν Ὀεΐηρς πΒοαι ΒΘ ἰῃ ἃ δρὶ τι 18] 
ΒΘΏΒΘ, 8 ἐδ (τὰ. Υο8, (ΒΟΥ 6016 ὩΟῪ ἴο0 Ὁ]6 88 
(16 Ῥυπίβμηεηὶδ ΟΥ̓ ὑπο ἷν τιϊδάθεάβ, ἰο τοὐοΐοθ 
ΟΥ̓ΘΣ ἔπη, βίῃοο αοἃ 628 Υἱδίίοἃ μοὶ ἰπ ἐδπὶθ 

ΤΑΔΏΘΟΥ (ἾΧ)). οἱ δοοορίβ (86 ἐγδῃβδϊδίϊοῃ οὗ 
(80 ΧΧ,, εὐδοκήσουσιν τὰς ἁμαρτίας αὑτῶν, ““ {807 
Ὑ1} ἰΔΚὸ ρἰϑαβδυγο, σε οῖοο ἱὰ ἐμοῖς τιϊϑἀοοάα, 
ὦ. 6., ἰὰ 8.0 σΟὨΒΘαΌΘΏσοΒ δὰ χοϑβυ]ὶ8 οὗ (δ θ..᾿" 

ἯΟο Βοϊὰ σῖϊα Γαΐμοῦ ἰο {86 ἰάθα οἵ ἢ} (566 
ΠΡΡΡΡ) 88 δβυβιοϊοηΐ Ῥυπίϑτοοί; ἰδθ Ῥασϑάοχ 
(3617 Ο 7εϊδΣ εὐἴρα οοαἱὰ ποῖ ὃὍθ ἐγδππϊδιοα : {ΠΟΥ͂ 
δδτῦο ρἰδδδυγο ἴῃ ἰμοΐγ τηϊδάθοἂβ, Βυὲΐὲ (ο δαϊ]αΐθ 
{19 ΟΓΟΒ8 ἷβ 8 Ῥχοοῦ ἴῃ δοἰΐοῃ οὗ 8 ἀθθροῦρ σοὶὶ- 
Εἰουβηθδδ, ππΠ16. ΒΟΡΘ δ᾽ γεδὰγ ρογιηϊηδίοα. ἢ 
[860, Βονενον, Τοχίυ δ) Νοῖο 24.---Ε. α. 
“ον. 41. [ῃ ἃ γοϊκίουβ δ6 86 ὑπὸ αἰ γη6 Ρ8Ὁ- 

ἄοῃ ἰδ ἐπ οδυ8ο, ἰῃ 8 ΙοΓαὶ δ6η860 ἴδ 60η86- 
αὐυθῦοο οὗ [80 Τοροῃίδηοο οὗ {π6 Ῥθορῖθ; ἰδ9 
ΤΘΙΙΘΙΙΌΤΑΠΟΘ οὗἩ ἰδ6 Οογοηδοὶ τ 1} “δοοῦ δπὰ 
ἴδδδο δηὰ ΑὈγδμδιω, ἡ. 8. δὴ οὐ ἀϑοροηΐης, 
ἢ ὙΔΥὰ ΓΟΙΩΘΙΠΌΤΘΠΟΘ οὗ ἴδ οΟ]4 οὔθ, ΔΡῬΘΔΙΓΒο 
ΔΎΘΚΟ ἰὼ ΦοΒουδῆ, ἴον ἱΐ ἀο68 δύνα κο 8 (6 60Ὦ- 
βοϊουϑῃ 688 οὗἩὨ 126 ῬοΘορ͵]θ. πὸ ΒΟΙΥ Ἰαπὰ ἰἰϑοϊ, 
Ὑΐοι οαῃῃοὶ Ὀ6 Τογχοίίοη δά 8 Κί αΪγ, γοοϑῖνθθ 
ὨΟΥ͂ ἃ ῬΟΟυ ΠΙΔΥΪΥ αἰδοίϊης ἴογπι. Τῆς Ἰδηὰᾶ 
056 του τηΐης ἰ6 ομδηροὰ ἰο ἴοδοίβ, διὰ ἐμ9 
Ῥθορὶθ ποδα Ῥοηΐϊίθηοθ ἰβ ομδοχοὰ ἰο ἰδδδίβ, 
ΔοοοΙα 80 δδοοιϊ αν τὶ Φομονδα, ἐμαὶ, 8ὸ ἴο 
δρεδὶς, δ σϑυϑδὶν Ηἰπιβοὶῦ δρδῖὶη δ8 }υβι ἱγίης: 
Ὀθοδῦδο, ον θδϑοδῦδο ΠΟΥ ἄοβρίδοαᾶ τ Υ 
ἡπδακτιοθηῖα, δᾶ Ὀδϑοαῦδο ᾿θΟΥΣ δοῦϊ] δὉ- 
Βοσεθοᾶ συ δἰδεαῖθο. δΔηᾶ γοῖ ἴοσ 81} ιμεἴ--- 
τοῖν Ῥαγάοῃ ἱβ δΔρριοδοδβίῃρ : υἱΖ. (89 χοδίογαιϊοω, 
ϑηὰ δαὶ ἰγυΐγ ΘΙ ΓΟΙΥ δοοογάϊηρ ἴο (86 ΔΏΔΙΟΘΥ οὗ 
ἔδμο γοδίογαίΐου ἤγομι (89 ἰδπὰ οὗ Εαγρίὶ. Τμαί επὲ8 
ῬΓΟΙΩΪΒΟ 18 εἰϑοιἑγο [ὉΣ 86 πδίίοῃ οὗ [βγϑοῖ, Ὀυΐ 18 
Ὠοὺ ἰο Ὀ6 υπάοτβίοοά οἵ ἰδ δρὶ γί] [5.86] 89 
βυοῖ, ποοὰβ πὸ διβρυϊηθηί. Αἱ {89 οἷ080 δρδίιι, 

ΤῊΣ Ὁ [789 Ῥυοιιίδβο οὐ ἔπογοῦ ἀροὰ Ἰβγδοὶ 
ΜΘ. (ΠΟΥ ΒΒουϊὰ τορουὶ δηᾶ στη ἰο ἰμο Τιοτὰ, 
88 ΘΟΥΔΙΏΪΥ ἃ τοῦ δα ὑ0 (86 οογθηδηΐ ρθορῖο, 
δηἃ Μὰὸϑ σοροδίϑα!υ 0018 ]1ὁΘὰ ἴπ ἰμοῖγ δἰδίογυ, 
ΘΘΡΘοἾ 81} ἰπ (ἰδ9 τοδίοσδαίίοῃ ἔσοιτο ἴμ9 ϑδρ ει Ὑ ἐν 
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οὗ ΒΑργΐου. Βυΐ (89 ῬΤοιΐδ9 (9 Σ. χχχὶ. 831-84) 
ἯΔ8 88. ἴῃ (6 ἀαγδ (0 οοπις αοἀ που] Δ Κ6 8 
ΠΟΙ͂ σΘογοηδηύ ΨἱΓ Η18 ρϑορὶα οὗ 8 ἸοΣ6 δρίσὶἐ- 
τδὶ ὁμαγδοίοσ, δὰ ἰὼ (μ6 Ερ. ἰο {89 ΗϑΌ (νἱϊ. 
10.12; χ. 16-18) ψϑ διὸ ἰοϊὰ ἐμαὶ (ηϊ18 μ8)8 ὈΘ6Ὼ 
ΕΡΡΟΕΒΠΕΙΕΙ ἴῃ ἰ89 Ομ γί διε ΟΒυτοΣ δρτιηρίης 
ἔτοτα ἰδ Ὀοβοῦι οὗὨἨ ἐμ ον. 89 σοὶ παρὰ 
δι ΒΓ] )688 οὗἩΘ αοα ἰο Ηΐ5 Ῥ6ο0]6 δοοογάϊηξ ἰοὸ 
{89 Ῥγογηΐβθβ οὗ (πΐβ δβϑοίΐοῃ, τωυδὺ ἐμβογοίοσο ὈΘ 
ΠΟΥ͂ Ἰοοϊκοα ζῸὉΓ δϊον ἃ Ομ γι βιΐδη δηά βρὶ γί], 
ἜΑ] δὴ ἃ ον δ δὰ ἰθιρογαὶ ΖΘ 1 0}.--- 

“Απὰ ἐππ8 ἴἰ 8 σΘοηήονιμ ὉΪ9 ἰο ἐδ ἐγ ἢ οὗ 8 
Ῥογβοηδὶ αοἄ ἐμαὶ Ηθ βμουϊὰ αἰΐδορβ!: ἐμοὸ πἰπιοϑὲ 
ἱπιρογίαμοθ ἴο δ] οἰΐης [ἢ 9 ῬΟΓΒο δὶ 1ἰ}6 οὗ Ηἰδ8 
Ῥοορΐθ, δηὰ {π6ὴ γοδηϊμδίϊῃρ 1 δραΐη. [ΙΓ ἐϊ ἐ8 
βαϊὰ ; Ὑ δὶ 8}41} ἐξ Ῥσοδὶ ἃ τηδῆ, ἱἢ Βὸ 8.}8}} χζαΐῃ 
ἐμ Ὑ801]0 νου], δὰ 1086 ἷ8 οὐσγῇ βου] 80 ἷβ ἰΐ 
Ἰϊζονῖδβο βαϊὰ : Πδι 8}}4}} ἰὰ Βασι 8 τηδῃ, ἱζ 9 
8}8}} 1086 (8 9 πῖῖιο1]9 πουϊά, δηὰ μἷβ βοιὶ ἐμ ΟΥΘΌΥ͂ 
6 ἀεἸἰνετοα ἢ ου]ὰ 8. ῬδἐἸΟΘΟΡΏΥ ἱπ ορροεῖ- 
ἐΐου (0 {μΐ8, τ ἴοι ΠΒα8 δύ (ἢ. Ῥοσϑομδὶ 1ἰ78 ἱη 
Στ ΡΘΥΒΟΏΔΙ {πΐη 5, Ὀ6 8 ἶμμον τίβάοιι 

ἜΤ 18 ἴο Ὀ6 υῃάἀογβίοοα {πὲ [86 ρνὶποΐρῖοθ οὗ 
(8ῖ6 Ὀϊνίηθ ρονυθγῃμηθῃί ΟΥ̓́ΡΘΥ ἴβγϑοὶ ΔΡΡΙΥ, 80- 
οογάϊΐηρ ἰο ἐμεὶν το βοδίίοηβ, ἰο Ηΐ8 κούϑση- 
Σαθηΐ ΟΥ̓́ΘΡ ΟΥ̓ΟΣΥ͂ πϑίΐοι,᾽᾽ 

Αὐ (86 Ὀορσίπηΐης οἵ (δ᾽8 ομαρίον 1.89 5ΑΥΒ: 
“1ι σδῃηοί Ὅ0 σοποϊαἀορὰ ἔγοπι τοτ. 46 ἐμαὶ [ουΐ- 
ἰἰουβ βῃουϊὰ ῬΤΟΡΟΥΥ͂ οπὰ τὶϊὰ {18 βϑοίϊοῃ : 
ΥΟΓ. 40 τη οἢ ΤΑΙΟΣ ἸΟΟκΒ ὉὈδοῖς ἰο γον. 8, δὰ 
ΧΩΔΚΟ8 ἰξ οἴθαν {πὲ (δ 9 Βυ ᾽θοὶ ΒΘΓΙΘ ἷ5 ἐπ 6 σονοθ- 
πϑηὺ θοῃὰ Ὀεδί ποθ 96 Βονδὴ δηὰ ἐἰμθ ροορὶϑ οἵ 
1θγδοὶ.᾿" Φγν. 46 υπἀουδίρα!γΥ ἸοΟΚ8 Ὀδοῖς 1τηηλ6- 
ΑἰδιοῚΥ ἰο χχυ. 1, (80 Ὀοχίππίης οὗἨ ἰδ Ὀϊνὶπο 
δοτιπιυηϊσαὶ οη. οὗ ψῃΐοῖι (8 18 (πὸ δηα : Ὀυὺΐ 885 
ἦς 4180 ἔουτηβ ἰδ 6086 οὗ οἷ. χχνὶ., 80 ψὸ σδπῃηοὶ 
δυΐ τορατὰ {118 σΠδΡίοΣ ἐϊβοὶῦ δϑ οἱοδβίῃς ἐἰῃ9 
Βοοῖς οΥ̓ 1,ονϊ ἴσα ργοροσ. Τὰ ΔΏΔΙΟΩΣΥ οὗ (818 
ψἱΓἢ ΟΥ̓ ΒΟΥ Ροτιΐοβ οἴ {89 δ νν μ88 δ᾽ γοδὰν Ὀθθη 
Ῥοϊηἰοα ουἱ, δὰ {ἢ Τϑαβοὴ8Β 70. σοραγάϊηρς οἷ. 
ΧΧΥΪΙ. 88 δὴ δρροπάϊΐχ ννὶ}]} Ὀ6 τηθῃ(ἰοηοὰ ἰῃ (86 
ἰγεδί πηϑηὶ οὗ ἰμδὺ ΟΠ ΔΡίοΓ. 

ΘΟΟΤΕΙ͂ΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ,. 

Ι. Τὴ νασπίηρβ δηἃ ρτουἶβοϑ οὗ ἐπΐβ ΠΡ ο᾽ 
ΒΏΟΥ ἴΐ{ νγ88 ΤΟσοβϑθη ἰδδὲ τοσοῦ οὗἩἨ ἰμ9 Μοβαῖο 
Ἰορ᾽δἰαιΐοη πτῶϑ ΚΟ ἰο Ὀ0 πορίοοιθᾷ ὉΥ (86 
Ῥϑορὶθ. Νουθγίμοῖθββ Θοὰ σατο ἱϊ. Ὑὴ6 βδῖηθ 
18 ἰτὺθ οὗ τηυοᾺ οὗ ΟἸ τ βιΐδη ἀαίγ, Ὀοἢ ἰῃ γτοραγὰ 
ἰο ἀεῆπὶϊθ οὈβοσύδῆσοδ 88 Ὀδριΐβπι δηὰ {6 1,ογὰ 5 
ΒΌΡΡΟΓ, δῃὰ β1}}} τῦουο ἴῃ σοζασα ἰοὸ [80 βίδηἀατὰ 
οὗ Ομ τί βιΐδη 16 δῃηὰ ομβδγδοίοσ, Βυὲ Ὀθοδϑῦβθ 
ΤΟΔῚ 068 Ὡοΐ 016 ὉΡ ἰο ἰ(8 τραυὶΓοιηθηίβ, ὑπ 
Ἶδνν 8 ποί ἱπΠοΥΘΌΥ ζοϊ ἃ οὗἩὨ ἐΐ8 ρῬΌΓΡΟΒΟ;; 118 Γ6- 
αυἱγοιηθηῖϊθ ΟΣΘ ποῖ ἰοχογοὰ ἰο 6 Ἰογοὶ οἵ 
Βυχθδη ἬΘΔΈΣΟ88 δηἃ ΒΓ] 0858, Ὀυὺ ΓΑΙΠΟΣ ἀ6- 
δἰ χυϑὰ ἰο βοὶ ἔογ ἢ δὸ το ἢ οὗἩὨ ὑἰδ6 Ὀϊνὶ πο Βο]Ϊ- 
Ἴ688 δΔηὰ ΡυΣΪΥ δ πουἹὰ Ὅ6 ἱπδιγυτμηθηΐαὶ ἴῃ 
ΤΑΪΒΙς τηδη (0 8 ἰρθον 1οτοὶ, “1ἰ γδϑ οὶ 1ἴκ6 
16 Ἰορ ΙΒ] αἰἴοη οΥ̓͂ οσ αἰ ΏΔΣῪ βίδίθβ, ἰπιοη θὰ ρῥτὶ- 
ἸΩΔΥΪ ἰο πηοοὶ (86 οχὶ ζϑηοΐθβ οὐ οχἰβιΐϊης ἴδοιβ 
δηα (ο Κοορ οβθῃηογϑ ἴῃ οσάθσ. [({8 ῬΌΓΡΟΒΘ γ885 
ἴο ΒοΙ͂Ρ διὰ ἱπδίγυοι ὑμ6 Ὀθεὶ οὗὨ (᾽6 ρμϑορὶϑ, ποῖ 
ΤΔΘΤΟΪΥ ἰο ομδαίΐβο ἐΠ9 γογθί. ΟΥΒοΡ ᾿Ἰορί δ᾽ αίογ8 
δυὸ ἰδ ἰμοὶν δἰανεϊης Ροϊηΐδ ὕγοπι πυτηδῃ 
ἴαοίθ: Μοβεβ ἰοοῖς ἷ8 ὕγοιη (06 σμδγδοίοῦ δηὰ 
Ῥύτροδο οἵ αοἀ,᾽ ΟἸαγικ. Απὰ ἴῃ {πΐἰ8, ἰο ἐδ9 
βου μ ] δ, 15 ἃ ΓΘ Ρον νι} οΥἀθῆο9 
οὗ (λό Ὀἱνίηθ δυιμποσβμὶρ οὗ ἰδ ἸοςἰδΙδίλοι, 

11. [πῃ σόσϑ. 89, 40, ἴ8ο ᾿πίᾳι εν οὗ τποὶσ 
ἰαῖοσα ἰβ τηδὰθ 8 ραγὶ οὗ (89 δῖ. 70. ὙΔδίοδ (ἢ 9 
Ῥθορὶθ ὙΘΓῈ ἰο βυβογ, δηὰ οὐ (86 οοηξοδββίοη οὗ 
ΒΙσ. (ΠΟΥ ἯΟΣΘ ἰ0Ὸ ὈῸ ἔοτχίγοῃ. ΑΘ ἐπὶ ἰβ 
Αοὐ᾽ δ τουθαϊοὰ ποσὰ, 8ο ἀοθϑ 4}1 ἰβιουῦ ΒΕΟΝ 
ἰμδὲ ἰῦ ἐδ πῃ δοοογάδῃοθ ψὶνῃ Ηἷ8 ζονοσῃτηθῃί οὗ 
Ὡϑίυγο ἐμαὶ ἰῇ πδιΐϊοηβ, 88 ἴῃ ᾿ηαϊνἰ 4}]8, {16 
Βἷῃ8 οὗ (116 ἔδιῃογ8 δὸ υἱδβί θὰ ἀροῦ (86 οἰ ἰ τ δα ; 
Ὀαυἱΐ 8}} (μὶ8 8 πουγγί 6 1688 πάν ἰῃ0 ἸΔῈ δαὶ 
1:0 Β'ποοσγθ σορϑῃίβησο οὗ (89 οὨ] ἄσθ 88}4}} 
δυοτῦ ἔγοτῃ ἔμ θη [89 Ρυηὶβπιοηΐ οὗ (μον ἴογο- 
δι ΒΟ Σ᾽ δἰ ἢ 8 88 γὺΧ6]} 88 οἵ ἐμεὶτ οἾΤη. 

ΠΙ. ΠΙ|υδιταιϊνο οὗὨ τοῦ. 41 ἷἰϑ 2 Οον. υἱΐ. 10 
δηὰ Ηδὺ. χὶϊ. 11. Τὸ Ῥυὶβμηθηίβ οὗ αΟοὰ 
Ἰεδάϊΐηᾳς ἰο Τοροῃίϑῃοο, ΒΟΌΤΘΟΥ͂ΟΣ σΥΪΘΥοΟῖΒ (ΠΟΥ͂ 
ΤΩΔῪ Β6ΘΙΣ, ΔΥῸ γοί ἰγυγ οοσδδίουβ οὗ ζσολοϊοϊης 
ἴῃ υἱὸν οὗ (μοῖν ρον ΟὈ͵θοί. 

ΤΥ. Ιῃ τὸν. 46 (6 οονοπδηί Ἰορἰ δ᾽ διίοη οὗ ΜΙί. 
Βἰηαὶ ἰ8 ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ βαϊὰ ἰο αν Ὀθοῃ αἰνοη ὍΥ͂ 
80 Βαοῃᾶἃ οὗ Μοβοβ. Τῇΐδ ἦδοί 18 δι ἢ οἰ ΘΏΥ 
Ῥαΐοπὶ ἐἱβτουσδουί 89 ὙοΪ9 ΒίοΟΥΥ οὗ μ9 ᾿οᾳ'8- 
Ἰαϊΐοι ; Ὀυλ 8 οἰμρηδίΐο τηϑηϊο Β6γΘ 88 8 
ἀου]θ 80: ἄτθί, ἴῃ βῃονίης (δὶ (μἷ5 Ὀοοὶς 
εἰαΐῖπιϑ ἃ ΘΟὨ ΘΙΙΡΟΤΑΓΥ οὐκί; δηὰ βεοοῃά, ἴῃ 
Ὀτίησίης ουἱὐ (6 ἔδοί οὗ [6 ποοοβδὶὶν οὗ ἃ τηϑαΐ- 
δίον Ὀοίνγθοη δῆ δμὰ αοἄ, [1 Μοβββ τ ΟἹ ΪΥ͂ 
8 δυμμδὴ τηθαϊδίον, Θβρϑοΐδ!ν διίγοηρί οοα δηὰ 
δυϊῃογίσοα ἔοσ (818 ῬΌΓΡΟΒΟ; γού δ ροϊπίβ 0 ̓ - 
ποαγὰ ἰγρσ8}}} ἰο {80 ὁῃ8 ἐγὰο ΙΘΟΙΊΔΙΟΣ ὕγοτο 
Ὑ ΠΟΤῚ ΔΙΟΠῸ ΤΔῊ ἸΩΔΥ͂ ΚΟΥ (Π6 Μ]} οὗ αοὰ, δηὰ 
ἐῃτουσ τ οπὶ δ΄οηθ ὮΘ ΙΤΩΔΥ͂ ἀΥΔῊῪ ποδσ (0 Ηἱἰδ 
ἐπΑΡΡΓοΟΒΟΒΔΌΪΘ Σ᾿ Δ) ΒΥ. 

Ὑ. ΑἸδουχὰ ἰν 18 δουπάδηι Υ ονϊδοπί ὕγουι 
89 πνζγηΐηρδ οὗ {818 ὀβδρίοῦ [μαὶ τθδῃ 18 ὉΠΔὈ]9 
80 ἐο Κορ αἀοἀ᾽ Β δοχοϊηδῃἀτηθηὶβ 88 ἰο0 οἷαὶπι ΔΩ͂ 
τοναγὰ 88 οὗἩ τπιοσὶξ ; γοῦ ἰΐ 8 8180 οἶθαν ἔγοτῃ ἰἰδ 
Ῥτοιΐβοθ, δηά οὁβρθοΐδὶ ἔγοτα (8689 88 οοπίγαβι θα 
ψὶ(ἢ (ῃ9 πδτηΐηη, ἰδὲ Ηο ἀοεδ ἴοοῖκ τὶ ἴδον 
ὍΡΟΣ δῃὰ ν}}}} Ὁ1688 δὰ τοτγαζὰ (89 Βοηῃεδβὶ οβονὶ 
ἰο ἀο Ηἰΐβ8 π}}}. Τμοθο ἐπὶ κ8 δ΄ΓΘ δρόκθῃ οἵ 
1918οὶ 88 ἃ ἡδίΐοῃ, δηῃὰ ἃσὸ ἰσγὰδ οὗ 8Δ}] παϊΐοῃβ ἢ 
8}1 ἐἰτοθ : αὶ πδὶΐοῃ 5 ΔΘ τιϑδάθ Ὁρ οὗ ἱπαϊ τυ 8]8, 
δηὰ (86 Ῥνγϊηοὶρ)θ8 οὗ 89 Ὀϊνῖπο Ὀεασίης ἰοταγὰβ 

Ὑ δῃ δῖα 88 ἰγσὺθ οὗ ἰμ0 σομρομθηΐ Θ᾽ οπιθηΐβ 88 
οὗ ἰλ9 1888 ἴῃ ἐδ ἰοἰΔ}}γ. 

ἩΟΜΙΙΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

Τδησο: “ἼΒΟ ρτοαὺ δουίγαδί οὐἁ Ὀἱοββίηρ δηὰ 
οἵ οαγβο ψμὶοῖ 1ἴ68Β ἴῃ {86 1 νν--νν 1 ἢ (86 ἸΔῸ 
διγοησίμβθηθ. ΤῈΘ ΔῊ ΒρΡοδΙκ8 ποῖ ΟὨΪΥ οὗ Οὐ 80, 
88 ἸὭΏΔΩΥ ἰηδρίηθ; ἱΐ ΒΡΟΘΙ.Β 8]80 οὐ ὈΪοβδίρ. 
ον ἷἰι ἰδ οὔθ ἰμίπρ ἰο 6 οοουρίθα νῖϊμ ἐπ0 
ποκα οἵ (89 αν δηὰ ἰο βϑοὶς σ χἰΘοΟῦΒΏ 688 
[Βτουχὰ ἰμΒ6 δ δῃὰ ὈΥ πηθδὴ8 οὗ πνόῦκβ (Δο- 
οοταϊης ἰο αὶ. ἐϊ. 10 84ᾳ4.}, δῃᾷὰ δποί μοῦ ὑπίηρ 
ἰο δἰδῃὰ υπὰϑν 86 ἰατν ἰὰ (μ6 ἰσὰθ ἴοανρ οὗ αοὰ, 

δηὰ ἰο βέγίνο αἵϊος 18 σἱ κου θη 688 τ80}} 0.6 

οολθβ ἴο (86 γἱχμίθουβηθδδ τ ρΐσὰ ἷἰ8 οὐὗἨ ἔδἸ(Ὦ 
(δοοοτάϊης ἰο Βοπι. νἱἹ.). ΤῸ αν οὔ ϑοβουδῃ 
ΘΥ6 Ὁ βίαπἀβ υηάογ ἐμθ Ῥτοίθοίίΐοῃ οὗ [80 [μδ᾽Ὲὺ7- 

κἷτεσ. [8 ἰμ0 τυὶο οἵ Ηΐ8 ροῦν; ΤᾺ ἷδ ι89 

βρί τἰὶ οὐἁ (86 του  ἀ᾽8 δἰδίοσυ ; ἰξ '8 ἐμ υοἱοϑ οὗ 

οοηϑοΐθῃσο (Βοπι. 1ϊ.), δϑὰ 186 ἀϊδροδί(ϊοι οὗ ἐδ 9 
μραγὶ. Το Ὀϊοδδίημβ οὗ δ γ ἰο (86 ἴὰνν : (Π0 
Οἱδιν οὗ ἃ βϑορῖο, ἔπ ὑγυϊαϊμοδα οὗ {16 Ἰδηὰ, 
Ῥθδδθ, ΨίοίοΥΥ, δίδ., εἰ6. (χχΥΪ. 1 844ᾳ.). Τδὁ 
ζοατία] ρφταἀδιΐοπ οὗ (80 ουτβο. δ 00] Ρ 
Ὀϊοδδίηχζθ. Ῥασχίΐϊουϊδυ ουγθοθ. Τηθ 818] Ῥτγο- 
ταδο οὗ ἐδο χοδιοσϑίίου οὗ [δγδοὶ οαἱ᾽ οὗ ἰδ δἰδὶθ 



ΤΕΥΙΤΙΟΌΒ. 

οὗ ἰδο συῦγβο. ΨΖοδβοόυδὴ ν1}} τοσοῦ Ηΐβ δουθ- 
ὨΘηΐ [0Υ 8}} (Βοδ6 γἂῶο Ταΐοόσγιε ἐπ οαιδοῖνϑδ.᾿ 

“«ἼΒοΤΟ 15 6 δυυ οῦδ διὰ βγαηὰ αἰ ΒρῚ Δ Υ οἴ 
(80 ξτοδίηδδδ οὕ Θοὰ ἴῃ ἰδὸ ἕδοί, ἐβδὶ Ηθ Βοῖ 8 
οὔὐ ὈδίοΣΘ (ἢ 6 Ῥ60Ρ]6, πβοῦι Ηδ .:88 δὲ ἀεὶ - 
γοχοῦ ἤγοιῃ ἰδ δι ὰθ ΟὔἿ 86 Βοδίμοη δηὰ βαοϊμποσγοὰ 
τουπὰ Ηἰ δεῖ, 0.6 ῥγοδροοί οὗ Ὀοΐηξ δβοδίίεσοὰ 
διδίη βδυοης (6 ΠοδίΒ9, δὰ (δαί, ὀυϑθῃ ὈοίοΣΟ 
1} Ἰοπὰ ἰδ ἰδίκϑῃι ὉῚ (89 Ιβγδοϊἱίοο, Ηἢθ ὑσγοάϊοὶβ 
ἐΐ8 τοίαγτη ἴο ἀεοδοϊδίϊοη. Τδοθὸ Ὑοσὰδβ οου]Ἱὰ 
ΟἿ Ὀ6 Βροΐζοῃ ὉῪ ΟὯ6 Ἦᾶο 889 (80 ἔπἰὙ9 Γ6Δ}} 
Ὀοίοτο Ηἰθ εὐἱπὰ, Ὑδὸ δ56668 ἰπτουκὶ ἰμ9 τμοὶθ 
ἀορὶδ οὗ οἷ, διὰ γὙὼὴὸ οδῷ ἀοδίγου Ηΐβδ οἴῃ 
ποῦῖὶς, δηὰ γαί αἰἰδίη Ηΐθ πὰ. Βαϊ 80 πδυοῖ ἰμ6 
ἸΏΟΤΟ ΔοΟΥδῸΪΘ δηὰ τδυυθιϊοῦδ 18 ἰδ 6 (Υ806, 
ἩΔϊοὮ πουοσί 6 1988 Ὀομίῃ8 118 ΟΥ̓Κ διροῦς ΒΌΟΘΝ 
ΒἱπΏΘΓΒ, δηὰ ἰα οοσίδἱη οὐ υἱοίοσυ ῃοὶ δι δηά- 
ἱπᾷ 8|} γχοϊδσαϊηβ δηὰ ορροοίῃᾳ ἰπδυσμορι.᾽" 
Αὐυδοτΐθη. 

αοά Ῥγομιΐδβοθ ᾿ἢ τοσϑ. 11, 12, ἐμαὶ Ηρ ν1}] δοὶ 
ΗΪΐο ἰδΌΘΓ 8016 δῃὰ Μὶ}} δῖ δυιοὴρς Ηἰἷδ ρϑορὶθ 
-,α ὑὐρίοδὶ ῥσγοπιῖϑο, ἔυ1δ)1οὰ ἐπ Οισίδί νῖνο 

ἰαδεγπαεϊεα ἷἰῃ ;ἘΒΔ (ΨΖ}οδ ἱ. 14), δυὰ 
Μὰ πὸ Ὀθοοθ ΤοΡ] 68 οἵ αοά ἐπα Ηοὶγ 
6Βοδὶ (1 ον. 11. 16, 17; νυἱ. 19), διὰ ἀοὰἃ νῖπΠ 
Δ Δ ΌΘΓΏΔΟΙΘ ΓῸΓ ΕΥ̓ΘΡ" ὙΠῸῚΕ5 8 (ον. Υἱὶ. 16; 
Χχὶ. 8). ον ποσί. 

Οτίκου ἀοάσοοα ἤγουν ἐμὲ8 ομδρίον 8 δου 68 - 
[ΔΥῪ οὐ 2 ΤΊΤΟΥ ἰϊ. δ: “17 ἃ τῦδῃ δἰσῖνο [Ὁ 
τηδϑίοσὶοδ, γοὶ ἰδ Βθ9 ποὶ σσονῃ δα ὀχοθρὶ Π9 δίσὶνθ 
ἰονίυ}}]γ." οθὐυτ οδοτγίδ ἰο οδίδἰα ἀοὐ᾽ 5 Ὀϊ]θδδίης, 
ΟἿΣ ΒΟΡΟ οὗ δνυοϊἀϊηρ Ηἰδ τγδίι, ουδὲ 6 ἴῃ ἰδ 9 
ὍΔΥ οἵ Ηἰδ οοτμδηάπιοηί. ἦἾο ὁ ΟὨΪΥ͂ 816 8866 
Ηἰπὶ ὉΥ δβοοκίηρ ἰο ἀο Ηἰἶδ Νὶ]}1, δ ἃ Ηο 68 τωϑὰθ 
ἰς Κπόππ ἰο 08. 

ΤΈΘΓΟ ἰδ ΟΥΟΣ ἃ ἄπο τοϊδίϊοῃ Ὀοίνγϑοη ἐδ ἔδσο- 
Ῥογδὶ δῃὰ (86 δρὶ τὶ], δὴ ἃ {8 686 Ῥγοτ 868 ΒΏΟΥ 
δὶ (μῸ τουδὰβ πο] ουἱ Ὀοίογο ἰδ 6 [8Γ86]168 
ἭΘΓΣΟ Οὗ ἃ δβρὶ τὶ (0.8] 86 »νὴ}} 85 8 ἰθι ροσγδὶ σβασδο- 
ἰδ; δὸ ἰΐ ἴδ ἰο Ὅ6 τοπιϑιοτεὰ ἐμδὶ δ᾽οηρς τῖτὰ 
{89 ΙΏΟΓΘ Βρ᾽ ἰἰ8] σοσδγὰδ οὗ (86 Ομ τ δίϊδη σ6}}- 
κἴου, ἰξ δ ἐμιὸ “"Ῥγοιΐδο οὗ (6 1106 (παῖ ΠΟῪ 
ἐδ,᾽" δὸ ν6]} δὸ οὗ (δὲ τὰ ϊοῖι 18 (09 οοτθ. Οδ Υἱὰ. 

«Ὁ. ἘΞ ΤΊ ΌΤΟΕ. 

ΟΥ ονα. 

παρ. ΧΧΥ͂ΙΙ. 1-34. 

1,2 ΑΝ ἴΠ6 ΠῸΒΡ δρδῖίο υπίο Νίοβοβ, βαυίῃρ, βὅροδκ υπΐο ἐπ οἸ]]άτοη οὗἉὨ [δγϑοΐ, δηἃ 
ΒΑΥ ὑπίο μοῦ,  ΒΘΏ 8 Τα8ῃ 8}}8}} τλβΚθ 8 δἰ ῃρΌ] Δ νον, [9 ῬΘΥΒΟἢΒ δλαΐϊ δὲ ἴὸ στ 
180 ΙΒ} ὈΥ̓͂ (Δ οδἰτιδίίοη [Βρθοΐδ]" γοῦν, [Π6 8ο0}}8 δλαζὶ δὲ ἴο {με 1.0Ὲ} δοοοσάϊηρ 

8 ἰο 8ηὖ οδπλδίο]. Απά ὑμγ" δι δύο 8841} Ὀ6 οὗ {86 τγα]6 ἔτγοιιλ δόμοι 
οἷά ουθῃ υῃΐο βἰχίυ γϑϑῖβ οΪ]α, ὀσϑὰ {μ γ᾽ οα δ οι 88.8}} Ὀ6 

4 αἴογ {πὸ β6}κ6] οὗ (ἢ βδῃοίΥγ. Αὰ [1 δὲ ἃ ἴϑιμδ]ο, ἱβϑὴ 

Υ6ΒΣΒ 
ΒΏ ΘΟ Κ6 15. οἱ δι] γοσ, 
γ᾽ ἐβ ] πλδ! ἢ 884}]} 

δ Ρ {μ᾽ γ(γ βμοίκοὶβ ᾿πά 1} ἰξ δό ἔτοτῃ ἔν γϑᾶσβ ο]α θύβῃ υπίο ὑυγθ ἐν υθϑγ8 ο]α, ἔμ6ῃ 
{πγἦ οβ πλδίϊοη 88}8}} Ὀ6 οὗὨ [1:6 π8]6 ΘΠ ΕΥ̓͂ ΒΒΘ 618, δῃα [ῸΥ (Π6 ἔδεηδὶθ ἔβη βμδῖχο]β. 

θ Απάὰ 1 ἐ δὲ [0 ἃ τηοηί οἷα ονθὴ υπΐο ἦγνθ γϑδγβ οἱ, βοὴ {Πγἦ οδυἐμαδίίοη 8.18}} Ὀ6 
οὗ (86 :24]6 ἔν βῇῃοἶκθ]β οὗ βί νου, δηα ἴῸν (86 ἔδπμ8]6 (δ γ᾽ οδυϊτηδίδοη δὴαϊΐ δὲ ἴμτϑθ 

Ἴ ΒὮοἶκ6 5 οὗ βου. Απὰ ἱἢ ἡ δο ἔτοτα βἰχίγ ΥΟΒΙΒ ο]ά δῃὰ αὔονο; 1: ἐΐ δ ἃ τη 816, 
8 {μοθὴ {Πγἦ ἐδ πηδύϊοη 8}}.84}} θ6 δι ἴθοθη δῃίκβὶβ, δὰ ἔοσ ὑμὸ δ )816 ἴδῃ βμοῖζοῖβ Βαυΐξ 

17 ὸ Ὀθ 
Εὐτηθ6 1 
{πδὺ γοτοα 8}}8}} {86 ῥγίοδί νδ]υθ ΐπι, 

θ᾽ Απά τ ἢ δ ἃ Ὀοαδῖ, ἩΒΘΓΘΟΥ τθη ὈΣΊῺ 
10 πιαη σίνοί οὗἨ βῦ0Ἐ υπίο [86 1,0Β} 884] 

ΓΟΡ ἴδδῃ {γ᾽ [06 ἴοο ΡοΟΥ ἕο 
ὍΓΘ {86 ργ]Ἱεβῦ, δῃὰ (Π6 ρῥτίοδὶ 

1:3. , 

{86] οδτηδίίοη, {6 ἢΘ 814}} ρῥγεβδοῃῖὶ 
γ8]ὰ6 ἷπὶ: βοοοσαϊηρ ἴο ἷβ 8011 

πηΐο ἴδ ΤΟΒΡ, 811 ἐδαὺ αἣῳ 
6 58]] ποῖ Δ΄ ὺ 1ἴ, ΩΟΥ σἤδῃ 

ϊϊ, ἃ οοά ὉΓ 8 Ἀδα, ΟΥ ἃ 84 ἴοσ 8 ροοά : δηὰ 17 ἢθ 58}}8}} δ 811 οβδηρο Ὀοδαβί [ῸΣ 
11 Ὀοδϑί, (θη 1 δῃα ἰῃ6 Θχοθδη {μογϑοῦ β84}} 6 βοὶγ. Απά 1 ἐξ δ6 ΔΗ Ὁμοϊθδα 

βμαδδί, οὗ το {ΠΟΥ ἀο ποὺ οὔ ἃ βδοσὶῆοο [δὴ οβδιϊηρ᾽)] υπίο [86 ΤΟ ΒΡ, ἴμθὰ Β6 

ΤΕΈΧΤΌΑΛΙ, ΑΝ ΘΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΣΙ, 

1 Ψα;. 2. “5 ΣΙ ἄοοϑ ποῖ τϑδῃ ἴο ἀοάϊοδῖθ οὐ δοὲ δραγὶ ἃ τοῖν, ὑπὲ ἰο δῖ ἃ δροοίδὶ τον." Κ οἱ]. 

8 οτε. 3, 8, δ, ὁ, Ἰ, 8, δίο. “ΤΏ δοοοπὰ 2. ἰπ 373 9 ἑοσταδέϊτο οἵ ἔδο που, ὉΣ τϑάαρ!!οβέίο οὔ ὅδο ἐμὰ τϑάϊοαῖ : 
{|6 ποῖ {89 ὑγοποζηίηδὶ δυ δῆχ." Ἠοσϑῖου. “ΤΌΘ ΗδΌ. δυδοῖ. Λ» εὐενιαξῥον οσ φαῖνε, [8 ὭΟΥΟΣ Τουσιά ἴα Βετίρέατο, Ὀπὶ τι 

9 ργοηποῦη οὕ [η9 δοοοῃὴ ρούδοῃ ἰοιηϑὰ ἴο ἰξ; διὰ νη οΝ ἰ6 δἢ 
Αοοοσάϊης Ἰὴκ οὗ δῇ οσάϊῃδηοο, οσ ἰωγίης ἰῃ ογάοσ." οϊχαάο. 

ΟἾΚ., πᾳ. δαὰ βυγ. οσνέϊ [6 Ῥγοδοῦς δ᾽ οφοῖμοσ. 

8 γο;. 11, ἸΞῚῸῪ β8οο Τοχῖυδιὶ Νοίο 8 οἱ ἰἱ. 1. 

ἴο 
ἐς σηας ἐτηλραν: ὯΟ δὲ Ὀπὲ ἴο ἀϊδιξηκτιίδῃ ἰξ ἤγοτα ἐδ τοϑδὮ» 

ἔδιο ἐμεῦ. τοΐοσϑ ἰο ἐμ ροσβοῦ γαϊυοὰ," Τμὸ ὩΣΣ 



ἀν 

Ἐκ ἢ 

Ὡ ὦ ΙΓ} κα 

ΟΗΑΡ,. ΧΧΥ͂ΙΙ. 1-84. 201 

12. 5884}1 ργοϑαπῦ (π6 Ὀδαδὶ ὈθίΌτο {86 ῥτὶοδί : δπὰ (86 ργίϑϑδὶ 588}1 σδ]υθ [δϑεϊπχαίθ] ἰΐ, 
ΜΒΘΙΠΟΥ 1Ὁ Ὧ6 ροοά οΥ Ὀδα : 88 ὑμοὺ να]αοϑὺ 1, ὐλο ατέ [86 ργτἱοβί [δοοογαάϊηρ ἰο ἐμο 

18 φρυϊππδίϊομ" οὗ [186 ρτγίοϑδί], 80 8}8}} ἢ Όὃ6. Βαυΐ 1ἢ 6 Μ1Π] δὺ 41} σθάθοῃι 1ΐ, ἔθη ἢθ 
888}} δά ἃ ΕΠ} ραγί ἱπογθοῦ υπίο ἐμ γ᾽ ἐβυϊπδί!οη. 

141 Απά ψῇθῆ ἃ τη8} 88}8]] Βαπ οι Ὗ Π]8 ὨΟυΒ6 ἕο δδ ΒΟΙΥ υπίο (ἢ6 Τ,ΟΒἘΡ, ἔμθῃ {μ9 
ῬΓϊοβὺ 8Π4}} οϑιϊπηδὶθ 1Ὁ, τ μϑίμον τ Ὀ6 ροοά οὐ θά: 88 86 ρῥγίθδί 884}} οϑϊτηδίο ἰΐ, 

18 50 888]] 1ὑ βίαπά. Αμηάὰ [Ὁ δο τμδἰ βαποιβοά 1ἴὑ ψὶ}} τοάθοια ᾿ἷβ μοιιϑο, (βθ ἢ 884}] 
80 ἃ 86 ΗΔ ραγέ οἵ [86 ἸηοΏοΥ οὗὨ ἐγ" Θβιϊ δύο ἀπίο ἰδ, δηὰ 10 8881} 86 ἢΪ8. 

1. Απάϊξα πηδῃ 88}4]}} βδῃο  Εἕῦ τἰπῖο [6 [.0ΒΡ ϑ8οιπδ ρατί οὗ ἃ Β61]4 οὗ ᾿ἷβ ροββοββίοῃ 
[ΒΟΥ 8065], (μ6 ἢ ἐμ γἦ οϑιἸπιδίϊοη 88}4}} 6 δοοοσάϊηρ ἴο {86 βεϑα ὑβογϑθοῖ: 8ὴ ἤΟΠΔΟΥ 

17 οὗ ὈΔΥΙΘΥ βοϑα δήαϊ, δὲ ναϊωρά δὶ ΒΥ Β.ΘΚΚ618 οὗἉ δῖ γοσ. “17 6 ββῃσυ εν μ15 614 ἔγοπα 
18 1})0 γοδγῦ οὗ 700}}6, Δοοογαΐϊηρ ἴο {μγἦ οϑὐπιδίίοη 1ὑ 888}} βίαῃά, Βιυΐ 1 ἢ βδῃοι εν 

ἢἷ8 Π6]4 αἶνον {86 7.116, (θὰ ἐῃ6 ῥγίθϑῦ 888}} γθοίζοῃ αηΐο ᾿ξτη ἐῃ6 ΠΙΟΏΘΥ͂ Δοςογαΐη 
ἴο 186 γοδῖϑ [μδὺ τοπιδίη, ουύθὴ ἃηΐο (80 γοαῦ οὗ 86 [00116, δἀπὰ 10 81}8}} Ὀ6 αἰεί οα 

19 ἴτοπι {γ᾽ οδιϊταδίίοη, Απά 1 δ ἰμδΐ βαποιβοα (6 86] ψ}}} ἰῃ Δγ τῖθθ γϑάθθῃμ 
1ϊ, [Ώ6ῃ ἢθ 888}} δά ἃ (86 ἢ} ραγέ οὗ (86 τχυπμογ οὗὁἨ μ γἦ οϑἰϊτηδίϊΐουη υηΐο 1, δὰ 1 

20 5}}4]} θ6 δϑβυγοὰ ἴο ἢ). Αῇὰ ἢ ἢ6 ν}}} ποὺ γσράθϑοῃ (86 614, οὐ 1 δ ὕδυϑ 8014 (δ ὁ 
21 δ6]4 ἰο δῃοίμοῦ τηϑῃ, 1, 884}} ποί Ὀθ γθάθοπηθα 8}Υ τῶοσο. Βυὺ {86 Βο]ὰ, ψβθη ἰΐ 

ξοοί ουὖὐ ἴῃ ἐμ 7.011, 8881} θὈ6 ΒΟΙΪΥ͂ υηΐο {19 ΒΡ, 88 ἃ 86] ὰ ἀονοίοα ; {μ6 ῥΡοθ- 
22 βοββίοη [1 8665] ἰΒογοοῦ 888}} Ὀ6 ἴῃ ῥγίοβί βι Απά 1 α πιαη Βδῃο  Ὗ υπίο [86 

ΤΟΕΡ ἃ ἢο]α ποῖ 6 δ Ὀουρΐ, νοῦ ὦ ποὺ οὗὁὨ ἰῃ6 86148. οὗἩἨ μΐβ φροββϑεδβδίοῃ 
28 [1 Βογβῃοο5] ; [186 (86 ῥγίθδί 8.}8}} σϑοίκοῃ αηΐο εἰμι ὑμ6 ποσί οὗ (μγ οβ ἀπίῃ, 

θυδη, απΐο [Π6 γοδῦ οὗἉ (86 1.0}}6: δα ΒΘ 8.18}} ργῖνο (μϊπη6᾽ οβσηδιϊο ἴῃ {παὶ ΔΎ, 
24 αδ ἃ ΠΟΙΪΥ {δίπρ υπίο {80 0». [Ι͂ἢ ἴ6 γοαῦ οὗ ἔμθ 0.01}6 ἐῇο πα] ἃ β81}}8}} σοϊυ τη 

τπΐο ἷπὶ οὗ σἤοῦ ἰύ 88 δουρί, ουόη, ὑο Ὠϊμλ ἰο ὙΒΟπὶ (Π6 ροββϑββϑίοῃ [1 μουλῖβηος") 
ΟΥ̓ [86 ἰδηὰ ανἱά δοίοηφ. 

25 Απά 8]] {ῃγ" οϑυπηϑίϊοηβ 88}8}} 6 δοοοσαϊηρ ἴο (86 δμοϊίκοὶ οὗὨἨ (μ9 βαῃοίθ δ Υ : 
ΠΕΡ ΦΟΥΔὮΒ 8}8}} δ [110 8Βμοῖκοὶ, 

26 οηἷΐγ ἰδὲ βηβιϊηρ οὗ [86 Ὀοδδίβ, ν ποῖ δμοῦἃ Ὀ6 {16 1.ΟΒ}Β βγβι Π ηρ, ΠῸ τωδὴ 
8ἢ.8}} ΒΑ ΠΟ  ΠὟ ἰὑ; τ ΒΘίΒΟΥ ὦ δέ οχ, ΟΥ 66 [οπθ οὗ ἐδξο ἢος κ᾽], ὃ ὦ [0 Τ.ΟΒΡΒ. 

27 Απὰ 1 ἐξ δὲ οὗ δὴ ὑποίοδο Ὀοδδϑί, ἰμθὴ ἢ6 8}8}] τϑάϑοιι [Γθ65] ἐξ δοοοσάϊῃρ ἴο ὑπϊηο᾽ 
οβὐϊπλαίοη, δηα 58}8]} δα ἀ 4 ὅἢ} ρατί οὗ ἰΐ ᾿ποτγοίο : οὐ 1 1ὖ Ὀ6 ποὺ τγοαθοιμϑά, ἐΒδὴ 1ὕ 
80.4]} Ὀ6 8βο]α δοοοσάϊηρ ἴο ἐπ γ7 εβυϊτμδ οι, 

28 Νοινιι δίδπαϊηρ πο ἀθνοίοα ἐμέπρ, [μδὺ ἃ. πβδη β8}} ἀδνοίο υπίο (89 1.0Ὲ} οὗ 
411 [δὲ 8Βο Βαί!, δοίδ, οὗ ταδη δηὰ Ὀϑαβὶ, δῃά οὗ (86 8614 οὗ ᾿ἷβ ροβϑοδβίοῃ, 584}} δ9 

29 580]4 οὐ γϑἀθοιηθά : ουϑσύ ἀσνούθα [μἰῃρ; 18 τηοβῦ ΠΟΥ υηΐο (6 0ῈΕΡ. Ἦοπο ἀονοίαδα, 
ἩΣ ΝᾺ πν ο ἀονοίοἀ οὗὨ πιθῃ, 8.}8}} Ὀ6 γοάθοιμοα [ἔγθθα ], διώ β8}}.4}} βυσειῦ ὈῸ γνυϊ 
ἴο ἀδδίῃ. 

80 ΑμπάᾶΔ]] ἐδο {86 οὗ (δ Ἰαπᾷ, τοδιούδιον οἵ {ἢ βοροα οὗ (Π6 Ἰαηά, ογ οὗἩ δα ἔγυϊτ οὗἁ 
81 {186 ἔγεθ, ἐδ (9 1.080 Ἐ: 12 ἐδ ΒΟΥ υπΐο {8Βὸ 0ΕΡ. Αδα 18 τηδῃ Μ}11] δἱ 8411 στοάθϑῃλ 

ουνσὴέ οὗ Ἀἷ5 {{{Π|68, Β9 8}}4}} δαὰ ἰδογοῖο [86 5. ρατί ἱμογοοῦῖ. 
82 Αμὰά οοποογπίηρ (86 ἄϊιο οὗ (μ6 Ποτά, ογ οὗ (89 Βοοῖκ, ουόπ οὗἨ πμδίϑοουοσ ρϑδϑοὶ ἢ 
88 υπάογ {Π6 τοά, (86 ὑρμίῃ 88}8}} ὃ6 Βοὶγ υπίο (6 ζ0ΕΡ. Ηδθ 884}} ποὲ δεβδιοὶ) ψἢ6- 

186 ν ἴξ Ὀ6 ροοά οὐ ὈδΔα, πο ΒΡ 8}8}} ἢ οἤδηρο ἰὑ: διά [ἢ δ οἴδηρο ἰΐ αὖ 4}}, [θὰ 
Ὀοΐὰ ἰν δῃα {86 οὔδηρο ὑδοεθοῦ δλ}} δ6 Βοὶγ ; ἰύ δλαὶϊὶ οὶ Ὀ6 τοάϑοιμϑα. 

84 ἘΤΉ6θ6 αγόὸ [86 οομμϑοάπεοηΐε, ψὰλοι (86 Γ[ῸΒὉ οομεμδηἀοα Μοβοβ ἔογ ἰλ6 οἷ!]- 
ἄσϑῃ οὗ ἴϑγϑοὶ ἰῃ τπιουπί 5ηδῖ. Ι 

4 γος, 12. Ῥαϊωαίίον ἰα ημῖιο 6 ξοφὰ 6 ἐγαβεϊδιίου οἵ Τ»; μὲ δὸ ἐφ Α. Ὑ. Βοο δεῤπαλίοι 8 81} οὐδοῦ ῥἱδοοα ἔθ ἰδ 16 

οδδορέοσ, ἰὲ δοιὰ Ὀο τοϊδίηϑα Ὠεξα, 

δ ατ. 16. ἸΓΗΙΤΊΝ -τροϑοοδούροι ΒΘΣῸ πο α 2.6 οοδοοοίον ὃν ἑαδαγίαποε, διὰ [ξ (6 Ὀούδος ἐο τοισὶς [818 10 86 ἐσβδβίδείοβ ὧϑ 

Ῥαχοδδδοὰ δοῖἀθ ὕες. 39) οϑῆιϑ πρᾶος διοῖδον 1ΔῈ. 

Φ γος. 17. Α οοηεμβοίίοι 19 ἸΟΣΘ δπρ»] ὁ ὃγ [ἢ 86πι., 16 ΜΗΔ, [6 ΕΣ, ΟΠ Δ! 4. δοά ὅγσ. 

 Ψαι, Δ. τ. Βοο Τοχίσδὶ Κοῖο δου χ!. ὃ. 

8 ατε, 21, 29. ΤΥ ΉΒλ-ὐνοο σε ἀοδίναν. ΤῈ ἴο ὁ ἀϊδετοιὲ ᾿Μοτὰ ΔΌΣ ἴμο (7) 2) οἵ (80 ϑοοοπιὰ οἰδαθο οἵ νοῦ. 27 δῃὰ οἵ ῬΟΙΝ 
οἰδίθοο οἵ τες, 30, δινὰ δμοαά ὕο ἀἰ δοτο 1) ἐσαποίοἱοά, ὺ 

28 
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- 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΣ, ΑΝ Ὸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

ΤῊ αἰ οϑἰίοπ οὗ ἰμὸ Το] διΐοι οὗ (ἷ8 σΒδρίον [9 
{86 τοδὶ οὗἉ ἰδ Ὀοοῖς ἰ8 ῬΘΤΙΥ 8 τηδίίον οὗ [ΌΥΤΩ, 
δηὰ ΡδυῪ ἰο ὍΘ αἀοφίοτπιϊηοα ὈΥ (9 δοηίθηι8. 
ΑΒ ἰο ἰδ ἴὈγπι τ, (06 ΡΡοδοθαϊη ΘΒ ρίαν οὗ ῥγο- 
τη ἶ868 ἀηὦ ΔΓηΐΪΏ 29 15 δὴ ΔΡΡΓΟΡΓίαίο οἷοβο οἴ 
ἐλὸ Ἰορ θα ἴοη, δηὰ 118 ἰδϑὶ τοῦβ89 δου δι ΠΥ Ὠ 53 
(86 αἷν οὗ (86 βυϊϑογὶ ρίΐοη 0 ἃ δηϊδιιοὰ νυογὶς. 
ΤΠ6 Ῥγοϑοηΐ οἤδρίον δΔ'8Ὸ ο]0598 τὶ ἢ δὴ ΔΌὈΓΘ- 
Υἱδιοὰ ἕογπη οὔ 89 βαῖηθ δβυυβογί ρίίοη. [1 ΤΩΔΥ͂ 
Ὅθ0 σοιραγοὰ ἰὸ ἰἶἴὸ οἷοβο οὗ Φοόοβη χχ., δήϊοὺ 
πῇῃϊοῦ οἷ. χχὶ. Υ0]] 05 ὈΪΔΙΏΪΥ 88 δὴ δααϊ(ΐοῃ. 
ΑΒϑίο ἰδθ βυῦ͵]οοὶ πηλοῦ: ΟΡ σμδρίοῦ ἰ8 ΥΟΡΥ͂ 
οἰ ΑΥΙ ἀἰδι ρα θα ἔγοαι {16 Γοϑὶ οὗ (86 Ὀοοὶς 
ἷα (Πδὶ 'ὶ ἰγϑαίϑ οὗὁ βρθ018) Ὑο] ΔΓ ΘΟΠβΘΟΓδ- 
(ἰοη5 ἰο 86 βοτὰ ; δῃὰ γοί ᾿ξ 8 οοηπθοίθα μὶϊἢ 
ἴδ ἰοτοχοΐηκ, ἢ (Πὺ 1[Π)689 8180 ἈΓΘ (0 Ὀ6 Ὀγτουριὶ 
Ὁπάον (ἢ 9 βαῖηθ 6 ΠοΓ 8] Δ ῈῊῪ οὗ βδογοὰ δά 6} }γ. 
ΤῊ σπδρίον {Πποτοίοτο σοηβιϊ αἰ68 ργοοΐδοὶν ψ μδί 
8 υηἀογϑίοοα ὈΥ 8ὴῃ ἀρρεπάϊξ, δρργοργίδίο ἰο (ἢ 9 
Ὀοοῖ. 1,Δηκο᾽ 8 ΟὈ͵δοιΐου ἰο (8 Βοοῖῃβ Ὀ880ἀ 
ὍΡΟΣ; 8 αἰ βογοηὶ ἰάθα οὔ 86 ποτά, δῃηὰ ἢ δυχυ- 
ΤηΘΏ(Β 50Ὸ ἰο δῆῃονν ΟὨΪΥ ἰμπαὺ ὁ 8 Δρρτοργίαίθ. 
Ηδο βαγ8, “1. ὙΠ οὐν δοοιίΐοη δσοσγοϑροηὰβ Ναυη. 
Υἱ; Χχχ.; θα. χχίϊ!. 2] ; Φυάρο8 χί. 856 [84-40] ; 
Ἐσδοὶ]. ν. ὅδ. Αοδογάϊηρς ἰο Κζοῖ! μΐ8 ββοϊΐοη 
Βῃουϊὰ Ὀ6 δῇ ΔΡΡοΠα)Χ---ΘΟὨ ΓΔΓΥ (0 (86 ἀδοΐανγα- 
(ἰοῦ δὶ {ῃ9 οἷοβθ οΥ͂ γοῦ, 84.0{.Ἡὀ Ηο ρἶνοα 89 [εἷ8 
ῬΘΑΒΟῚ ; “Τ)9 αἰ γθοί 008 ΘΟΌΘΘΥΏΪΠΖ γον 8 ΤΟ] ον 
ἐμὸ ΟΧρνθ85 ἰϑγταϊ δίΐοι οὔ ἰΠ 9 Κ᾽ ἡδ1 10 Ἰατ-αἰνί 
(χχυΐ. 46), 89 δὴ δρροῃάϊσχ ἴο ἱΐ, Ὀθοδυ80 γοῦ8 
Τοτυ θὰ Ὧο0 ἰηίο 9 Γ8) ρματίὶ οὔ (80 οουθηδηὶ ᾿δῦτ, 
δαί τοῦ ἃ ἔγϑθ ν1}} χα ρυθϑϑὶου οὐ ἰδ Θοπητοῃ 
ἴο αἰτηοβὶ 6}} παιΐοηβ, δη ἃ Ὀοϊουροα ἰο (}}6 τηοὰ 68 
ΟΥ̓͂ ΤΟΥΒἢΐρ σὨτγδηὺ ἴῃ 8}} σοὶ χίοηβ, τὶ ἢ ὑγο γα 
οί ἀφιπμδηἀοὰ, δὰ εἰχαϊ Ὀ6 οπιἰ (6 Δἰζορ ΟΊ ΠΟΥ, 
δηὰ πο τ Δ} Δ ουἱοϊάθ (Π0 ἰδτν, ἐμοῦ ἰΐ 
ὙΔΒ ΠΕΟΟΘΒΒΑΤΥ (0 Ὀτίας ἢ 6} 0 ΒΔΙΙΔΟΣΥ͂ ἩΪιἢ 
πο ἀθηηδηάε οὗἩἨ (Πὸ ἴδντ΄εόι Ὁροὴ [8γδο]." Αοαοτά- 
πᾳ ἰο 185 δρρτϑ;!: ηβίοῃ, ἸοΘΥΟΡ, τ] ἢ οΥ̓͂ (δ 9 
Μοϑδῖο ᾿ἰορἰ β] διΐοῃ τουδὶ βίδηὰ ἴῃ δὴ δρρεμαϊχ; 
ἰπἀθεὰ, ἰΐ ΤΑΥ͂ Ὀ6 Βα [ἃ οὗ(Β9 βδου  ῆοθβ, ἰδὲ ὑπ 6} 
δΥγ (ἢ 9 ἰΒοοοσταίὶο γορυϊδιΐοη οὗ 6 ρυίπηονδὶ 586- 
εἰ βοῖαὶ ουβίοτα, δῃὰ μοὶ οτἱ αἴ π6}Υ Ἐπ θοοταί 6 4}} 
σοιπηϑηἀοὰ, Ἧο δοοσρί ἐπ θῃ (ἢ νῖονν ἐπϊ (ἢ 9 
ῬΓΘΑΟΥῚρΡΙ0η8 οΥ̓͂ {818 δϑοίΐοῃ δὸ αεἰϊδοβοὰ ἔο ἐὴδ9 
Τοτοροίηβ, ΘΔ ρίου 88 8 ἰδ οὐὔἩ Κοορίης [ἢ 9 οοτθ- 
πϑηΐ ἴῃ Ραγι ου ]Δ ΓΒ, υἱΖ. ἰὰ γοϊδίΐοη το 1Π6 ρ]οὰ ροά 
Ὑγογά, ΟΥ 348. 8 ᾿ΔῪ οὐ μαγιΐσαϊαν δηὰ ἱπαϊνίἀυαὶ 
ἀαιθ5 πάθον ὑπὸ Ἰὰτ οὗ Κοορίηρ 089 σογθηῃδηὶ 
88 ἃ Ὑἢ016.᾽ [79 σδῃποί 8660 (δὲ (8 Θου!ὰ ὉΘ 
Βοίίον ἀεῆποά δὴ ὉΓΥ (89 ποτὰ Ἅ4ρρεηάϊς.---- 
Ῥ. 6.1] “Τλο δβδυροτγβονγιρίΐοι οὗὨ {πΐ8 δϑοιίου “Οὗ 
ὙΟΥ͂Θ᾽ 8 Ὠοΐύ ἰγὈΥ οοηρτυοῦϑ Ὑἱ ἢ (ἢ 6 ὙΒΟΪΘ6. 
ΤΊΘ ὉΠ ἰδ: οἵ βρθοΐδὶ σοῃβοογδίί οηβ, οὐ οὗ ἰδ 
Κκοϑρίης ΠΟῪ οὗ βρϑοΐδὶ σουθηϑδῃΐ ἀυιίθθ ἴῃ τοὶδ- 
(ἴοι ἴο ἐβμοῖν σϑη ϑβὶ Ὁ] Θμ688 Οὐ ὑπο ὶν ᾿γγθηβϑὶ- 
ΠῚ, δὰ ἰοάοθὰ 1) οΥ̓ γοϊαπίαυυ διὰ γοιὶβεὶ δῖ9 
ΥΟΥΒ ΟΥ ΟΟὨΒΘΟΡΑΕΪΟΏΒ, γοτθ. 1-27; 2) οΥ̓͂ ἐδο 
ΟΧΊΣΔΟΡΙΠΔΓΥ, Ὀαὶ σοτμμμηδπαοά δηὰ ἱγτθυ ϑϑὶ ὈΪο 
σομβθογβ(ἴοη, ΟΥ̓ οὗ ἰῃ6 Ὀδη, γογβ. 28, 29; 8) οὗ 
09 σοηῃϑϑοτα θη ΠΟΙΥ ἄτδι-γαϊ 8, ον οὐ τὴ {{}} 68, 
ῬΔΑΓΓΥ τγοάθθιηπῦ]θ βηὰ ΡΥ] πηγοἀθοιῃ Ὁ ]6. 
οτβ. 80- 38 (84). 

2. “ Ἴ]|Ι6 τοὶ κίουβ ἤδη δπνθηξαῖ ἐμοῦ καί οὗ ἐδ 6 
δοοίΐοη. ΟἸΓΒΟΥ Υ οοπδίαοτγοά, Ὁ ΔΡΡΘΔΓΒ ἃ ἰεϊπὰ 
οὔ γοχυϊαλιΐοη ἔον {Ὧν τῶ 851 Ὁ]0 δη ἃ ἱγγυϑτηΐϊβδὶ ὉΪ9 
ΒΡοοἷδὶ ἀπι198 οὗ [μ6 σογϑῆϑῃι, διὰ ἰῃ ρδγίΐσυ δ 

ἐξ διεβμμοβ (8 ΟΧΙΘΤΏΔΙ ΟἸΔΥΔΟΙΟΥ οὗ ἰδχ; (89 
ἰά941 κογπὶ οὗὨ ὑπὸ τνιιοῖὶθ, Βοψουοῦ, 18 δρδίῃ (89 
Κοορίης ΒΟΙΥ οὗ (80 Ρογβδοῃδὶ ᾿19 ἰη γεϊδίΐοῃ ἰ9 
{89 ρουβοηδὶ Φοβουδὶν, (89 τῃδῈ} 688 οὗ ἱπάϊνὶ- 
ἀυδὶ ρἰογ; 086 πιϊραϊ 5ΔΥ : (890 οορίης ρῦγα οὗ 
{6 τοι κου νοῦν, οὔ (89 ποσὰ ρίγοπ ι0ο ἀοὰ; ἐμθ 
Ὀἰϊνίηο ογἀϊηδησα οὗ ἐμ:6 ὉδΔῃ ; {Π|8ὸὺ ΒΟΙ͂Υ {γαϊ-ἰαχ 
Μ ΠΪΘΩ ἰδ δρροϊηϊθὰ ἴον ἐδ9 τηαϊπίθπδηοο οὗ (ἢ 9 
Ῥτίοδίϑ δπὰ 1ονὶ(ο5 ἰῃ (ἢ. ΒΔΙΩ6 ΔΥ 88 (89 ἔδσω- 
»ἱθ-ἰᾶχ 70. ἰ.6 ϑαρρογί οὗ 89 ἰοπιρὶο δηὰ {19 
δδοῦὶῆοθ. . . . - 

“48, Το γονϑ. Οηἡ ἐδο τοδοΐϊηρ δηὰ (δ π8- 
ἰᾳγο ἰἰϑοϊζ, δορ. (9 Ἰεχίσουβ, ΘΒρθοῖΑἹγ Ὀοΐὰ 
μ6 διιὶοῖθ8 ἱὰ Ἡρυσομ᾽θ εαϊ- ὁπενχίορααϊε. Ὑτὶ- 
ιἴα.8 οὨ (μΐ8 δι )6οὶ οἵ Ἦ᾽ ε'89 δηὰ οἰ Γβ.᾽" [869 
αἷβο 1:6 δ ο Θθο]οσὶθβ, Ατί. υοῖοῦ ἰὰ δπι 88 Δ52. 
Φίοι., ἀπὰ ἱπιροτίδηϊ οὈβεγυδίϊίοηβ δβοοϊεγοὰ ἐπ 
Μιοῖνλο} 18 ἔαισο, Ατί, 78, 88, 124, 115.--Ε, 6.]. 
“ Ὥς ἀϊδιΐ συ ΐθἢ ῬΤΟΙΩ ΒΒΟΥΥ σον8 δου γον οὗ 
τοηυῃοϊαίίοη,.. 80 ἰδμαὶ δύ ΤΑΥ͂ Ὀ6 ποὶ νῖ- 
ουὔξ τηεδηΐης ἰθδὲ (η9 ΥΟῊ 8. Δ΄6 Βροϊζθῃ οὗὨ δϑγϑ, 
8ἃ8 οἰδοϊοηὶ [,οΥνἱεἰσαὶ δοηϑβοογαίἰ οη8; ἰ09 ΓΟηΌἢ- 
οἰαἰίοηϑ, οΥ ΝΆΣΑΥ 9 γΟΎ5, Οἢ (δ)6 οἷον Βαηά, ἰὰ 
[86 Ὀοοῖκ οὗ Νυϊῦο ΓΒ, [0.6 ὈοοΚ οὗ (8 δΒοοΐδὶ γϑ- 
Ἰαιοη8 οὔ (86 δοη ο γ68}{}. ΔΙΏΒΟΏ 7128 αὐ- 
᾿Ιἰθοὰ 898 ὁ Νδζαγίίο ἴοὺὺ ὁ ἱμοοογδιΐ οο- ΡΟ ἰς 8] δο- 
εἰοα ; Ῥαυϊ 8 Νασαγίϊο γοῦν δ'80 88 ἀονοίοὰ ἴο 
ἐσοϊοβίαϑιϊσαὶ ρο 168 (Αοἰδ χχὶ.) ; δηᾶ ϑαταθβ [89 
ψφυθὶ Βακὰ οσοηδοογδίοα δἰ π186]7 88 ἃ Νασαγιθ (ο (89 
ἀο! γόγαςθ οὗ ἷβ παίϊοη. Το Γοὶϊ σίουθ γοῦν8, 
88 ΒΙ16ἢ., ἴΌΤΠ) 8 Ρδτδὶ οἷ ἰο {86 Ρθ809 οἴοτντίηρθ διὰ 
ῬΑΣΕΥ ἰηἀεοὰ τόρ σοηποοίοἃ τἱϊὰ πο. 186 
οἰ ῖοδ οὔ (110 ΟἹ Τ᾽ϑδίδιηϑθῃς γοὙ78 ΘΟ 8᾽5.8 ἴῃ (8 18ὲ 
ἢτγδί, ἰδδ)ὲ ἐμ 0γ δτΘ ποὶ οοωταδηδοὰ ὃαΐ τοϊυη- 
ἴαγγ, θοῦ. χχὶϊὶ. 22-24 (σομβοαῦοηι ποὺ [ἢ 9 
οὈ͵οοαὶ οΥ͂ (0 ταοάϊεοναὶ 860-081. ἃ οοπϑρίζα ευαπφά- 
ἐϊοα); δα βοοομπάϊγ, ἰδ 88 ἃ ρ᾽οαχεοὰ ψογὰ ὑΒοΥ͂ 
τηυϑὲ 00 δοϊὰ ἱπυϊο]δ}9 (ῬΤΟΥ. χσ. 25 ; Εςοὶ. νυ. 
8, δὴ, γοί ποί ᾿ἰ οΓΒ}ΪΥ, δ'π 66 θα γ᾽ θη β [0 (Π 6 1 Ὁ 
ἀἰβοθδνυχο γγογθ 16 χα γ Ῥτοβογι θὰ ; ἐπ᾽ γάϊγ, ἐμ δὲ 
1.6 θχίοοὶ οὗ {δεῖν ζ]δ) αθηΐ ἰ8 ἰο 0 Ἔχρὶδίϑὰ 
ΜΙ δ βίη οὔονϊηρς (τ. 4-6). Τὴθ ΥΟῪΒ Ὑ6ΓΘ [0Γ- 
τ. 8] Ῥυουἶδβοβ ρίνϑη ἰο αοἀ ἴον με Ὀδηοῆὲ οἴ [89 
Βαμῃοίθδτυ ἢ (Ὦ6Υ μαὰ ζοῦν ἰμοὶγ οὈεοὶ ποῦ ΟὨΪΥ͂ 
ολ 119, ου868, δηὰ ἰαπάβ, Ὀυῦ 8180 ῬΘΥΒΟΊΒ, οἶ 
οοῦΌΓΒΘ, ἀοροπάθηί οἰ το δηὰ δίανθϑ. ΤῈ ἐχ- 
Δηρίο8 οὔ Ζ6Δεοῦ (ἄθῃ. χχύν. 14) πη οἰ ΓΆ, 
ΒΏΟΥ ΒΟῊ δἰ καἰ βόδι} ἴπ 9 τονβ οὗ (89 ΟἸΪὰ 7.68- 
ἰδιιθῶὶ οροτδιθά. πὸ δυροτβιϊ τοῦθ πα ϊϑί πο Ὁ - 
Ργεοιδιΐοη οἵ (6 τὸν οὗ ΦορὨ. 88, δοοοταϊηρ ἴο 
ἴῃ οογγοοίίοηβ οὗ Ηδο βίο θοτ, Ρ. Οαββοὶ, δηὰ 
ΟἾΒΘΥΒ Ῥγουϊουβῖγ, ΔΡΡ6818 γοὶ σϑρβῦ]9 οὗ Ὀοϊης 
Β6]ἃ ἐοἸΓΘΌΪΥ τ σμίθουβ. [{|8 ἱπά θεὰ οπο οἴ (Ὰ9 
δχομοιΐσαὶ ῥγοϊυαῖοοθβ ἰὼ ὙΠΙσὴ, ἔγοια αἰθτοπὲ 
τηοἰἑνοϑ, ᾿ἰίθτ 8) οὐ δβοάοχυ δὰ πορχαίἷνο οὐ τἰοΐϑαι 
σοῖια ἰοχοίμον." [{Τμ0 αποϑίΐοη οὗ {6 δοίαϑδὶ 
δ8ου 809 οὗ ΦορΒ δ᾽ 85 ἀδυκιοῦ 88 αἱναῦθ ἀϊ- 
υἱὰοὰ ορὶπἶου ἰῃ δηοί ομὶ 88 γγ6}] ἃ8 τηοάδγη ἰἰπ68. 
“εν ὶθϑἢ ἰγααϊεῖου 8 ἀοοϊἀ θὰ ἔοτ 86 δοίι 8] ββογὶ- 
ἢοθ 88 δὴ υὐνϊρμίοουβ δϑοί. Τθ6γΘ δύο βεύθγδὶ 
ΘΩΒΟΏΒ ὙὨΥ͂ 10 18 ποὶ ᾿ἰἰκοἸν (9 δΎὸ (8 Κϑὴ ρίδοθς 
Ὧ0 Ῥγίοϑὶ οουϊὰ αν Ὀθθῃ ἡουηὰ (0 οἶον ἰΐ ; ΠΟΥ 
οουἹὰ 10 ῬοΒδβΊ ὈΪΥ αν γοοοϊγοα ἐβὸ δ᾽νῖπο δο- 
ἑδορίδησο: δηὰ 1 8 ΘΟΠΙΓΆΤΥ (0 {86 τηοϑὶ Ῥτο- 
ὈΔῸ]9 ἱπίεγρνροίδιϊοη οὗ (μ0 οἱοβὶπρ γοῦβ68 οὗ (ὃ 8 
ΒΊΟΥΥ (Φυάρ. χὶ. 87-40). Μογϑονοῦ ἰἰ ἰ8 Ἀπ] ΚΟΥ 
(δαὶ Φορ μι ΒΔ πουϊὰ μανο δοτου 64 586} 8η δοῖ 
θη ΒΘ τὧᾷἄἷἶἕ ποὲ Ὀουπὰ ἴο ἴΐ ὈΥ μῖ8 γον; {89 
ΥΟὟ ὙΔ5 8η δἸ]ἰογηδίΐνο οὔθ,---ἰἰϊδὶ 6 ψουϊὰ ἀ6- 
ἀϊοδίο τ δὶ πιοὶ πἰπι ἰο ἔλθ οσὰ, 08 ΟἿΟΣ δὲ 88 ἃ 
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Βαοτϊῆοο. ΤὨλὶ (ἢἷ8 8 (9 ἔτ Β6ῆ890 οὗ 1 δὰ 
Ὡοΐ ΑΝ, 88 ἰὴ (6 ΔΟΥ͂., 18 ΡΙδίη, 0 Ὁ ουὐθ {16 
χηοδὺ ΤΑΒὮ οΥ̓͂ πιθῆ πιυδί ΠΔΥΘ τοι ογοα [6 
Ετοαὶ ἐπργΓ ΟΠ Υ τπδὺ ἰῃ9 τοί ὑπίης [6 πιοὶ 
οη δῖβ τείσσγη ψουϊὰ Ὀ6 οἰ 86 Υ οἷο “οὗ (6 δοοίς 
οὔ (89 οτὰ,᾽᾽ ΟΥ̓ 8 μίχοϑοι, [Π}8 ΟὨΪΥ δῃἷπ|8}8 δ πι}8- 
8 Ὁ]6 πῃ βδουϊθοο ΤΒΟΓΟ ἰ5 ΒΓ οὕΟγΘ 1 (6 6ΧΘ- 
ουἰΐοη οΥ̓͂ΤΠ 9 γοῦν οὗ Φορ ΒΔ ἢ πο δὲ στουπὰ ζοτ 
(9 δοϑυταά οἴλΡνχθ οὗ τ6 δ ̓ ονσδῆοθ οὗἨ μυϊάλῃ 
Βαογὶ 665 δπιοῦρ 1Π9 [9Ὁ860]1108.---Εἰ. Α.. ““Τθτο 
8 0 φιρϑίῖοι ἐπαὶ (6 τον 8, οα δοσουμΐ οὗἨ ἐμ οἷν 
Ἰοζαὶ οἰιαγασίον, Ὀοϊοης πιοτὸ ἰο ὑμ6 ΟΪὰ ἱἐπδῃ ἴυ 
1:0 Νὸν Τοβίληθοῖ; δ᾽ μου (ΠΟΥ 8.1}} ΒΔ ΥΘ 
(μοῖν ρἷασο ἰη ἰμ9 Νονν Ἰοβίδιηοηΐ {ἰπ|6 αἶβο, Ὀαΐ 
σον ΠΥ ποῦ ἴῃ (6 8Β6η890 οὗ {Π0 πηθά ΐθογνα!, ἀνὰ- 
χἰοΐουϑ ῥυἱοϑιβοοά.᾽᾽ 
ΤῊ σοΏΘΓΑΙ Ὀσὶποῖρ]ο οα ἐπ βυδ͵οοί οὗ τονϑ 

ἦθ οἰθασὶν ἰδϊά ἀοννα ἴῃ Ὠοαϊ, χχὶϊ!, 21-24: (86 Ὁ 
“670 Ὠοί ΟὈΪ ΑΙ ΟΓΥ͂, δ ἃ ΠΟ βίη Ῥὃ8 ἱπουγγοὰ ὮΥ 
ποί πιδκίηρς ἐἰθπὶ; Ὀὰπὺ ΟὨ69 Ιη849 {ΠΟΥ͂ Ἴοτο (0 
06 σοηῃδβοϊοης ο 8} Κερὶ, δὰ {πεῖν πορ]οοὶ (σἈ. 
γ. 4-6) γοαιυϊγεοὰ (6 ὀχρίαἰΐοη οἵ {89 δ οὔογίηρ. 
70 ΔΡΡΌΕΔΙΒ ἔγοιῃ {1118 σμδρίον ἰδδὲ ποιπΐης οου!ὰ 
Ὅο6 τπηϑὲο (86 βιι)οοὐ οΥ̓́Δ Τοῦ Ὑ πο Ὦ ν᾽ 85 ΔΙΓΘΘΑΥ͂ 
τοϑτκοὰ οὐ ὈΥ ἰνὸ 17 85 Ὀο]οηρσίηρς ἰο αοά; Ὀυΐ 
δογιἰηρ 6159 τηϊρὶὶ 6, δηὰ μανίης Ὀθοη γτονοὰ, 
χαϊζὶ Ὀ6 τοἀοοαιοά, νἱτἢ ἐΠ 9 οχσορίϊΐϊου οὗὨ ἰδ6 
βαουὶ βοῖλὶ δ} Π18]5, δη ἃ Ἐχοθρὶ αἶ8οὸ (08 ΟΥ̓ Ρ6Υ- 
βοη8 ἅἄονοιϊθᾶ, νοῦβ. 28,290. Το βυδ] οὶ οὗ (}}}8 
ΘὨδΡρίον 8 9 ογἀϊηδτυ τον, δηὰ 5 50 σεῖΐθ- 
Τοποῦ ίο ἰδ 6 τὸν οὐ ἐπ Ναζξατγὶίο, Νυ. Υἱ. 1.2]. 
ΤΟ οχοθρίϊομαὶ σου ἰοὴ5 ὉΠ νεῖ 1[Π6 ὙΟΥ 
Ἧτ5 ποῖ δἰπαϊης δγὸ ἀείδ 1194 ἰη Ναπι. χχχ. 

γοτϑ. 1-25. γοχυ]δὶο ἐμ σοτημμαἰδίΐοη οὗ ΥΟΥΤΒ ; 
γο 9. 28,29 ἀοοΐαγο 9 ἱπσοιατι αἰ ΠΥ οὗἉ (μἰῃ κ8 
ἀογοιεοα : γϑῦβ. 830-38 ἀοοίατο σδοΐ {{|π659 δηά 
Ὁπάᾶον τῇ δὲ οοπ αἱ 0η5 ΤΥ Ὀ6 Θοιητηαἰθαὰ : τ}}}}6 
γῸ. 841 οἴοβοβ (86 πθοϊθ. πάν ἐμ ὅγϑί μοαά, 
γ ΓΒ. 2-8 τοϊαίο ἰο {ἰ) 6 σοπιπιαίαιϊοΏ οὗ ῬΘΥΒΟΏΒ ; 
9-18, οὔ οαιι1ο; 14, 1ὅ, οὗ Βοιδο8:; 160-26, οὗ Ἰαπὰ. 

γετθ. 2-8. "ϑηρο: “ Αοοογάϊηρ ἰο Καοθοὶ {119 
οοηδοοταιΐοη οὐὗὁὨ ῬογΒΟΏΒ ΤὩΏΘΔΏΒ ἰμδ ΟὨΘ 8]]οἰ8 
δὲ 8617, ΟΣ δῃοί 9. οὔ νοι ἢ6 88 (Π6 ἀἾΒρΟΒΑΪ, 
ἰο τ βούνὶοθ οὔ 9 βιηποίιδυυ. Ηδ οἷϊθ8 88 6χ- 
ΔΙΏΡΪ68 (ἰ16 σοηδεογαίίοη οὗ ϑδιηυθὶ, ἰλ9 ΕἸ θ6οΏ- 
ἐϊο58, (86 δυξπιοηίδίίΐοη οὗὨἨ ἐμ8 ἔθ 016 βανοβ ὉΥῪ 
Ῥατνίὰ δηἃ βοϊοπιοη, Εστγα ἰἰ. δ8 ; νυἱϊϊ. 20; Νοῆ, 
υἱἱ. 60; χὶ. 8 (Ρ. δ88). ΚΚεῖϊ, οα (86 οἰδοῦ βδηά, 
αϑϑογίβ (δὲ ἴῃ ΘΥΘΤΥῪ ΥΟῪ Οὗ δ Ρογβοη γοἀθηριΐοη 
τηυδὺ ἴΚα ῥἷδοθ δοσογάϊηρ ἰὸ {16 σαὶ αθ, ν᾿ ΓΘ- 
ἤογθποο ἰὸ (6 δϊβῃπα (866 ἢ. 179). [ΤΎ8η8. ρ. 

480 δηὰ ποθ. Καὶϊ αἷβο οἰίθ8 β'δδίβοδιι, δηιν 
ϊηκα Οὐδ ον τυοὴς ἴῃ τοίους ἰο 1 88. 1]. 
11, 22, 98, ἰπ Ῥγοοῦ οἵ (89 ορροβί(θ τἱϑν,.--Ε. 6.1]. 
“Βα (16 δρροϊηἰοα ναϊαδιίΐοη 111}}0 δοοοτὰ8 νὶϊ 
ἀΐδ. [ὁ ἴθ ἱποοηοσοίγβοϊο ὙὮΥ ἰαᾳ (δΐ8 6880 οἱὰ 

τοϑῃ 8η4 οὰ ποθ δβουϊὰ αν Ὀθθη τοἀθοπιοᾶ 
αἱ ἃ δι} }16᾽ σοϑὶ ἤδη πιθη δὰ σοῖο ἴῃ ἰμοὶν 
υἱβοσυ. Κοὶϊ δἰ πηβοὶ  ππηϊκοβ Ῥγοπίηθηῦ ὑπαὶ [ἢ 6 
γα] δι 0η. ῬτᾺ8 ξοηίογ πηθὰ (0 (Π 6 Υἱ Α}}} 8Π ἃ 5Κ1]], 
Βεϑβίαοβ ἰμ6 ἀἰγουβιαΥ οὔ (86 γαϊυδιΐοη, 1ὶ γγἃ8 6ἢ- 
ἰνγαβιοα ἐο (9 ρῥτίοϑθι ἰο τδὶὰθ 8 ρΡοοῦ ἵδη 688, 
ἤγοτη πῃ ]σὴ ἰἰ ἀο65 ποὶ ζο] ον 18 δὺ 6 πιμδέ ὈΘ Γ6- 
ἀεαπιοά, Ὀαὶ οΟὨἿΥ ὑπαὶ δ πεῖσλί Ὀ6. 186 ἕδοϊ ἐμὲ 
οἰ άτοη υπάον ὄν γϑϑῦβ οὗ δρὸ οοιϊὰ ποῦ ὃ6 
οοπβοογαι οι, ροΐηί8 δἷβδο 0 1η9 ΔΌΪΠΥ (ὁ βοῦυϑ." 
Ιη τοχαγὰ ἰο ἰμο ἀϊβϑγθῃοθ οὗ γα]υδίίοη, Μδρο᾽ 8 

δισυπιοηΐ ἀο68 ποὺ Βθθῃ ἰ0 ὃὉΘ ἃ ἀοἰὀγταϊπΐηᾷ ΟΠ0; 
οἱ οἰνμον (ΠΘΟΥΥ 186 γϑ]αδίϊοη που]ὰ πδίαγα 

ΡῈ ὈαβΒβὰ ἀροὺ Ὑμδῦ τἰκὺ Ὀ6 ο6119ὰ {89 δοίι] 

τοογίλ οὔ ἰ6 ραγβοῦ ; Ὀεΐ ἰοτὸ σουϊὰ Ὅ5 πο οὟ- 
θοῦ ἴῃ αὶ να]αντἴοη αἱ 41} οχοορῖ ον (6 ρα γ ΡΟΒθ 
οὔ τοἀοιηρίϊΐυι, δηὰ ἰΐ 5 ΧΡ γ βϑὶν ργονϊἀ δὰ ἰμδὲ 
αἰϊ ρῬουβοῦβ πίιο Βηὰ Ὀθθη σονϑα ταδὶ Ὀθ γαϊαθά. 
ΤΊ αἰπιϊπἰ8 6 να]χδιίοη οὗ 8 Ροοῦ τῆλπ νγὰβ ἃ 
ταθγοΐζαὶ ργου βίο δυδίοζουβ ἰοὸ (16 ΑἸ οτηδίθ δἰ 
οἴετίηρ ἰῃὰ 6849 οὗ ρονογίν. Νοίν βίαπαϊη 
Γδηρ6᾽8 Υἱονν. τ ΒΘΟΏΒ (0 ΡΟΪὨΐ ΥΟΥΥ͂ ΒΙΓΟΠΜΙΥ ἴῸ 
(86 υοἰγογϑα ν οὗ τοοτηρίϊοη ; οἱ ΘΥ τ 56 ([Π6Γ0 
σου ϊὰ ὍΘ ΠΟ Τοδϑοῦ ΠΥ (Π6 ῬΟΟΓ πδὴ επουϊὰ 
πο αν ψόγοι οὐἱ 18 γον, ΟΥ ΨΥ δ 8δοι !ά 
Πᾶγθ Ὀ66η Τοαἀοδοπιηοα αἱ ἃ Ἰοννοῦ ταΐθ (ἤδη οἴ οΥ 8 
086 δουνΐ σο8 6ΓῸ ΟΥ̓ (ἢ Β8116 ἰηςγἰπδῖο ναῖαθ. 
Ι ϑαγίηρ “" {Πιδὶ ἐγ ἀπάον ἄνο γοᾶτα σου ά 
ποῦ Ὀ6 σδυπδοογδίοα,᾿᾿ Κη ρα τουδὶ μα Υ6 ονογὶ οοκοά 
γον. ὦ, νυ ιἱσῦ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ͂ ΡγοΥ 498 ἃ ναϊιαιίοη ἴοὸτ 
{086 νον ἔγομ οὔθ πιοηίἢ ἰο γο γοᾶτβ. ΤῈ 
ἵογι οὗ οχργοδϑίοῃ ἴῃ γοῦ. 2, ᾿ΠΟΥΘΟΥ͂ΘΓ, ΒΘΘΙΩΒ (0 
οοῃίοθιῃρίεῖο γεαοπιρίΐοι ἴῃ 84}} 64868 οὗ Ῥουβοηαὶ 
ΥΟΥ8. Τ|ι9 οΟὈ͵οοιΐοα ἰο (8 νίαν ἰδ ἐπδὶ 8 ρ61- 
ΒΟ] ΥΟΥ͂ {ΒΘΥΘΌΥ ὈΘΟΟΙ 68 ΟὨΪΥ͂ 8 γτουπάδθουξ 
δη αν ικνναγὰ ΜΑΥ οὗὁἨ σοῃδβοογαι ίηρ (06 διπουηΐ 
οὗ {Π|0ὺ) τ ἀθι:ρίϊ ἢ ἸΠΏΟΏΘΥ (ἰο ἰ6 Ποτὰ ; ὃὰι τ 8 
τηογὴὶ οἴἴδοί ΡΡΟΑΓΒΙΟ ἤαγο Ὀ66η αἰ τοηί, κηᾶ 
ψῖι ἢ (86 ῬΘΥΒΟΏΔΙ] ΥΟῪ (Ὦ6Γ6 18 ἰο Ὀ6 Βρροβοά ἃ 
8609 οὗ Βρὶ [Αἱ σοπϑοοτγηϊίοη (ο αοα νυ δῖ οἷ) γ88 
Ὡοΐ τεοιῃονοα ὈΥ [9 ραγιηδηΐ οΥ̓͂ (Π6 τοἀοιηρίίΐοη. 
ΚΑΙ 80 ἢ} ΡΘΑΚΒ ὙΘΥῪ ΒΙΓΟΏΖΙΥ: “ΤῸ ΟἿΓ δΌΪΒΟΥ 
γον Πρ 8 Ρούβου ἰοὸ ἀοα πιραηὶ ποι μον οἴδεγίης 
δἷτη ἊΡ 85 ἃ δου ῆσθ, ΠΟΥ ἀοα σαι ηρ Εἷπι ἰο (89 
Βουνΐοο οὔ 86 θα ρ᾽6, δῃἃ τοι οἢ 1688 86] ἢ ς; ὨΪ.λ 
88 8 δβίανο, Ὀυἱ δἰ τα ρὶν το θοτΐῃς ἰιἷπι ὈΥ͂ ΠΙΟΠΟΥ͂ 
ἴῃ ὕδυοῦ ΟΥ̓́Θ θηογοιὶ ἰΓΘΒΒΌΓΥ : Β0 ΤΌΤ ἢ ΓΘ 
[06 72} ΤΖΟΣΙΠΘΡ ἈΪΓΘΓΏΒΙΪΥΟΒ (0 ἢ 18 τη, [Πῶὺ Β6 
αἰ ΟΣ ἱχπογοὰ (ἢ 6πι, δηὰ βία θὰ {Π6 ἰμἰτὰ 88 8 
Ἰηλί(οΥ οὗὨ οουγδο, δηλ 89 ΟὨΪΥ ΟὯΘ ἰ0 ὉΘ οοῃ- 
διἀοτοά.᾽" 

γεν. 9-18. ἴον οΥ δηΐπ)δῖ9.. 78ο σὶ ρεὶ οἵ 
ΤῬοἀοιιρίϊοη ἴῃ (18 6880 ἀοροπάθα Ὁροπ {6 π8- 
{πτα οἵ [06 δΔηϊτηαὶ; ἰἰξ 8 οη6 818 Ὁ]60 ἴ0ὉΥ 88- 
ογὶβοο (τογβ. 9, 10), δον Ὀοίΐηρς οὔποθ συοναα, ἰΐ 
σουϊὰ ποὺ ὍΘ Γοάρθεοπηοὰ οὐ ϑχοδδηροὶ, δῃὰ {89 
ΤΟΒΌ] οὗ δὴ δι θαρί δὶ ὀχεθδηρο Ὑ͵ὰϑ ὑπαὶ Ὀοΐδ 
ΔῺΪ 415 Βῃοιϊὰ Ὀοϊοπρς ἰο 186 Γοτὰ. [Ιὲ ἀοεβ ποὶ 
[οἸ ον (δὲ {{|6 ΔΏΪ 418 ἬΘΓ ἴο Ὀ0 ᾿πηπιθα Διο Ὁ 
βδογ δορά, Ὀαϊ (ΠΟΥ ΠΙΔΥ͂ αν Ὀσδθη μὰ ἰηΐο [89 
Βοτὰ ἔγοιῃ Ὑϊοῖ ιἰ}6 ρα ὮΪΙ 6 ΒΔ ον] 668 ψΘΓῸ (Δ ΚΘ Ώ. 
ΤῊΘ 6436 οὗ δΔηΐῃ8}89 οὗ ἐἰδ6 βαογί βεΐαὶ Κἰη ἀ5, νὶτ ἢ 
ὈΪΡΘΙ 8. 68 Μϊοὶ υπδίιοαὰ ἰἴοτὰ ΤῸ {Π 6 Δ]1ΆΓ, 18 
ποὺ ΘΒροοΙ ἢ ταϑηϊϊοηθᾶ; Ὀὰὶ ΔἰΘΡ [ἢ Δ ΔΙ ΟΩΥ͂ 
οὔ ον. 88, 689 ῬΓΟΠΔΌΪ ποηΐ ἰο (ἢ6 βυρροτγί 
οὗ (μ6 Ῥγίοϑίβ. Υῇ, οὐ ἰδθ οἷδοῦ παηή, [6 8Δηϊ- 
τηαὶ 88 Ὁποίθδηῃ (τ γβ. 1}- 18), 1 πυϑὲ Ὀ6 να] θα 
ὈΥ (80 Ῥτίϑβε ; (δὴ ἰΐ πΐχιιὶ 0 γοἀφοιηθὰ ὉὈὉΥ͂ 
δαἀάϊης οὐ6- (ἢ ἰο 18 νδ]6., οὐ οἷε ἰΐ ὈοϊΪοηροὰ 
ἴ(ο {89 Βηποίυατ. Καὶϊ {18 ἴὶ 88 (Ὠθη Ββοϊὰ 
ἴον 86 ὈδηθὴΗ͂ι οὗ Τ)9 κηποίυατγ : θαϊ ἰπ (18 6886 
(86 οτἱ κί παὶ ΟὟποῦ ψου ὦ παντο δὰ πὸ οσσϑδίοῃ. 
ἰο τϑέβοιῃη ἰὲὶ δἱ ἃ ᾿εἰχίιοῦ ριΐϊοθ βίηῃσο ἢ6 δοιὰ 
πατο Ὀουχὶ ἰἰ δἱ 118 6βι] τ)ὰ} 61 να]ὰο. ἴἰ 158 π] 00 
ἸΚΟΙ͂Υ (ὈθτοῖοΡο (ἢ δὲ βιυοὶὶ δ ΐ πη 8 γοσὸ γι αἰηρὴ, 
αἱ Ἰοβϑὶ ον ἃ ἰΐηιθ, ἔοσ [8 086 οἵ [ἢ μν͵ο8ἰ9 δηἃ 
1ονίιο8, οὶ οομϑίἀθγϑβ {πδὶ τ 6 Η Ὁ. 13... 

33 τοϑδῃβ “" “Ὀοί γοθα χορ δῃὰ Ὀ8α,᾽ ἐ, ε., ΠΟΙ ΕΠΟΡ 

ΤΟΥ Πἰρἢ 45 ἰγΓ 1 γοΓΘ ΥὙΘΥΥ ρβοοί, ΠΟΥ ὙΘΥῪ ἸΟΥ͂ 
88 ἵ{ἰ τότ ὈΔὰ, Ὀυὶ δὶ 8 πιϑΐϊπ αι ρῥτὶςθ." ΤῈ 
Α. Υ., Βονονυον, 8 ἰῃ δοσογιίίδποθ τὶτ ἰἢ9 88" 
οἶθῃϊ Ὑϑυβί οΏ8, δηὰ ἰθ δβυδίαἰηφὰ ὈῪῚ ἀοδβθηΐαθ. 

γοῦβ. 14, 16. Το ἰἴδὶνν ἴοὸγ βουδο8 ἰβ [86 βδίηθ 
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88 ΤῸ ὉΠΟΪ6Δἢ δηΐπη415, [ἴ{ γοϊαίοϑ ῬΡΥΟΌΔΟΪ ΟὨΪΥ͂ 
(ο ΒουΒ68 ἴῃ (8:6 οἰ(ἴ68, 85 (050 ἰῃ 89 ΘΟΘΏΙΡΥ 
νου! σοτηθ Ὁπάον (9 ζο]οπΐης ἰὧνν ον Ἰδηά. 

γοτβ. 106-21. [δηρο: “Δ 8, 8. ΤΠ οΥ ΔΏ068. 
[ἢ (ΒῸΥ σεῦ ποὶ γοάἀδοιηθὰ (6 Υ Ἰδρβοὰ ἰῃ ἐδ 9 
γον οὐ 700 1166 (ὁ ἐ!ο δαποίυπονΥ. [1 (ΠῸΥ ἯΟΣΘ 
τοἀδοιηθά, [86 ρῥτίοθ τδβ ἀϑιδγινϊηθαὰ ῬΆΓΕΥ δο- 
οογάϊηρ ἰο 6 ΤΏΟΠΟΥ τδὶυὰα οὗ [9 δϑοϑὰ 007 (ἢ 9 
Ἰδηά, ΡΆΓΕΥ δοσογάϊης ἰο {89 ΌΤΙ ΟΓ οἵ βου ἢ 8 
ΟΥ Βο6ἃ γολτβ ἴὁ (09 Φυνι]96 γῶν, δῃά ὁ ΒΓΠ8 
Ῥϑτί οὔ ιΠ6 διηουηὶ πιαδὶ Ὀ6 δΔἀἀοἀ Ὀοδίάε8. Τὴ. 988 
ογάϊϑποο8 δΔρρὶ θα δἷβο ἰο ἰδ 6 Ῥυτοθδθβοῦ (86 
ὑηάον ἰθηϑηϊ), Α δοϊὰ τδββ ἐβκδϑὴ [0Γ 89 τη68- 
8Ότο οὗἩ να]υαδίΐου νι ϊοῖ γ᾽] οα πηι}} (86 γοδν οἵ 
ΦαὈ 1166 οὔθ Ἠοπιοῦ (220 ρουπάδβ, οΥ ὑνγο Ὀυ58 618 
οὗ δϑοὰ).᾿ [{Τ86 εχρτοββίοῃ (τον. 16) δοοοσᾶ- 
πᾷ ἴο [6 δοοᾶ τποσϑοῖ ἰδ βΟΠΘΡ ΔΙ ὑπ ογ- 
βίοοά το τθδῃ, δοοοτάϊος ἰ9 ὑπὸ βοθὰ γϑαυϊΐϊτϑά ἴο 
ΒΟῊῪ ἰἴὑ, καὶ (ῃ9 ἀϊβδγθποθ᾽ ᾿ϑ ἐτημπηδίθτὶδὶ ; ἰὲ 18 
ΤΩΘΓΟΙΪΥ͂ 8 ΘΧΡΓΟΒΘΙοὴ οὗ [89 χη 8800 οὗ γαϊυαίἷου, 
δηἀ [86 ρτοροτγίίου Ὑ{}] τειμδὶ (8.9 δδῦιο νὴ δί- 
ον ἰὑ Ὁ06. Το νδῖυο οὗ (09 ΠοπιοΡ οὗ ὈδυΪοΥ, 
Βονγονον (εδιπηλίοα ὈΥ Τμοπΐυβ δἱ 226 ρουῃαβ), 
ἰδ 60 χτοδὶ, δπγχουπῃίΐης ΡΥΓΟΌΘΔΌΪΥ ἰο δῦουϊ ὑἐνγοηΐν- 
Βου6Ὲ ἀοἾ]Α τα, ἐμαὶ ἰξ 18 ΠΘΟΟΒΒΔΤΥ ἰὸ υηὐογδίδηἀ 
ἱι, δὲ ϑηχο [88 ἄοηθ, "οὶ οΥἶ {Π0 Βἰηκίὶο λοηιέν, 
δὰ οὗ 8 λοπγ ΘηΏΌ ἢ ἀυτίης, (6 ἤοτιγ-γο 
γθδΥβ (οὐ ἰἰηρ (9 δουθα δ ὈὈδιϊοδὶ γθ8γ8) ἴη- 
ἱοσυεηΐης δοίνοοῃ ἱὑνὸ Φ.01}1.ὲ0 γϑδύβ. Τἷ» 
σουϊὰ τηακο (8 9 ΤΠΟΌΘΥ͂ γα] οὗ (Π6 θ᾽ 19 ΒΟΙΏΘΣ 
οὗ δυο δϑουϊ θά οἱΒ.; Ὀυὶ ἰξ 18 ἴο 6 ΤΘΟΙΘΙΩ- 
Ὀογοὰ (μδὲ οἢ (.)}6 ΔΥΘΓΑρΘ ὁ 01 ἴο Ὀθ Ρδὶὰ σζϑην 
ΥΘΔΓΒ ιἷῃ δάνδῃοθ, 8ο ἰδὲ τὸ οδηπηοῖ οδίϊτηδὶθ 
ἔτοτα (6 (80 κοίααϊ ῥγΐἷοϑ οὗ 16 Ὀδσὶου. Οἰδογα 
ΒΟΥΘΥΟΣ (88 ΟἾδτκο δηὰ Κοὶ]) ἰδίηϊ ἰξ γγῶδ δὴ 
ΔΏΒ04] ρΡαγιηθῶί 88 ἰΐ δοογτιιε ἃ, Τ}0 τηϑδπίΐῃρ οὗ 
16 οχρυϑδϑίοη, υϑν. 20, 1 86 δανϑ δοϊάᾶ τδ9 
δοΙᾶ ἴο δῃοῖμοσ 8: ἷβ υποοτίδίη, Αδοσοτά- 
ἴῃς ἰο Κποῦοὶ ἰῦ τηβϑὴβ ““ἰ7 μιὸ ἢ 885 ἔγδυ υ]θΏ 1} 
βοϊ]ὰ (.)6 Πε]ὰ ἰο δῃοίπον, δὰ ἰδίϑῃ ἐδ6 ῥγίσο (ὁ 
Ἀπ 86], αἴλον πανὶ νονοὰ ἰξ ἰο ἐ}:6 ββῃοιθαγγ."" 
Ιὴ ἐμΐβ οαθ6 (6 δοηῃβδοαιίοη οὗ ἐδο δΒοϊὰ ἰο {86 
1οτὰ πνουϊὰ ὍΘ [8 8 ΡΘΠΛΠΥ Ροπ 818 ἐνὶ οἰ οΥΥ δηὰ 
ἀοσοὶξ. ΚοΙὶ γοὐθοίβ ἐὶ8 νον, δῃ ἃ ϑυρρυδοβ ἐμαὶ 
86 ΟὟΠΟΡ σοηιϊϊυοα ἰο συ] ναί (ἢ 9 ἰδ ἷ πὰ- 
80] 7, ρΡαγίπε κ ὙΘΑΤΙῪ τοηΐ ἰ0 ἐδ 9 ΒθποίΌΗΥΥ; ἰῃ 
ΒΘ ἢ ἃ 6836 [189 Ὀ8Δ518 οὔ δα]ῖΘ σου]ὰ ὈΘ ἰδ9 Ῥοδ- 
Β᾽ ἢ]90 βαγρὶυβ οὔ ἐπ ργοᾶυοθ δῦογο ἰδ Ὑϑδαγὶῦ 
τουίαὶ, δηὰ (86 ἔδυ! οὔ 9 891}0ΓὉ “ σοπβί βίδα βἰ τη ρὶ 
ἴῃ 180 δοῖ ἐμαὶ ἢ6 Βεὰ Ἰοοϊκοὰ Ὡροὰ (ἢθ ἴδῃ 
νοῦ 6 νονϑᾶὰ ἰο ἐμ Ιοτὰ 88 ἐμπουρὰ ἰν 6 ΓΘ 
19 ΟὟ ῬΤΟΡΟΥΙΥ, 801}} δη ἃ δηΐου δι ἷβ οσσῃ 
ἀἰθροϑαὶ, δπὰ ἱμογτοίογο μδὲ δἰϊονοαὰ δἰ πβοὶ  ἰο 
υἱοϊδίθ 6 τὶ ρῃιβ οὗ ἐμὸ ᾿ιοτὰ Ὁ {ἢ β6]6 οὗ 5 
δὰ. οταβποτσί, 70] οί πς Φαγοιὶ, δα χϑβίβ 
ΒΏΟΙ ΒΟΥ ᾿ηἰογρτγοίδιίοη ; ἐπαί 9 Ῥγοποῦη ἀπ ἰ8 
8604 ΣπΠΡΟΥΒΟΏ Δ] Ϊγ, δη ἐδὸ ὀχρυθβϑίοη σηθϑηϑ, ἱἴ 
(89 δο01]ὰ Πααὰ Ὀθθῃ βο]ὰ ὉΥ͂ (μ9 ἰγϑδϑυσουῦ [ὉΓ (86 
Ὀθηοβι οὗ {Π9 βδῃοίμασΥγ. Τὴ οὐἦοοὶ που]ὰ ἐ θη 
Ὧθ (0 τρδῖκθ ἴπ6 (19 σίγϑῃ ὉΥ͂ ἴ)9 δδποίυδτγ ἴῃ 
811] ο84868 ρεγίθοί. Α δίῃρῖον οχρδπδίϊοη 8 ἴ0 
πηἀογβίαπα Βανο δοϊ]ᾶ ἴῃ 8 ρ]υροτγίθοι βθηβοϑες 
λαά εοἱά---οἱΖ.: Ὀοΐοτο τηαϊκεῖης εἷ8 σον. [ἢ {δὲ 
ΟΗ86 ἢ9 Νουΐιὶ ἢαγὸ 80 οἷαίπι ροη ἱἐΐ πηιϊ] εἴ οΡ 
(09 7 Ὁ1160 (Θχοορίὶ ὮΥ γϑἀθιηρί 08}, δηὰ ἐμθγο- 
ἤοτο δὶβ γον δου]ὰ ΟὨῪ Ὅο δοσοιιρ βῃθα ὉΥ 189 
απ 7{4}}πωὴ2 ἰο (Π6 βαποίπατΥ δὖ ἰ86 ΨυΌ 99. 
ΤῊΘ σϑαϑοῦ ἴον ἰδ 8816 ΓΘΒ1Ϊΐ ἰῃ 6886 οὗ Γοΐα 88] 
ἰο γϑάθϑι 18 ΔΡΡΆΥΘΏΙΥ Ὀδδοὰ ἀροὴ ἐδ ροτϑὶδί- 
θοαὶ νεὶδἢ οὗ (89 ΟἾΠΘΡ. Ηθ τοἰρῃὲ γοάθοτι δὲ ΔΩ 

ἐϊπιΘὸ ὑν ἰο ἐδο Ζυνϊϊ60: δηὰ ἱΥ πὸ ἀϊὰά ποΐ, ἢΘ 
δῃηοινοὰ ἰδδὶ μΒὸ νι βῃϑοάὰ δηβοϊ οἷ ἰο αχἷτο 189 
δοῖϊὰ ἰο πὸ 1ογά, [ ἀοθϑ ποῦ ἈΡρϑδὺ ἱμαὶ {89 
Ἰδηαρά ροβϑοδδίοπϑθ οἵ (86 δδποίυθεΥ ΟΥ̓ΟΥ ΣΓΟῊῪ 
Ἰδγξο ἰὼ ἐμὶ8 ψ8γ.---Ε. 6.1. ““ὁ. Ῥυτομαβοὰ ρμοδ- 
δοβϑίοῃϑ. ϑ΄':οϑ {μ686 τηυὶ Γ41}] ὉΔΟΚ ἴῃ [6 ὅ8- 
ὈΣ160 γϑδν ἰὼ (89 Βεὶν, ὑΠ0Ὺ σου Ἱὰ ΟὨΪΥ ὈΘΟΟΙΘ 
ἰδ9 Βυδ)οοὶ οὗ γτονβ ἰπῃ ἃ τ ΡῪ Ἰἰϊ θα 86η86.᾽᾽ 
Τὴ τοὺ οὗ α ρυτο;δϑοά 86]4 γεσιίγεά (γον. 28) 
86 ᾿πιπιοά ἴδιο ραγτηοηὶ οὗ ᾿15 [}} τα]ὰ9 (υϊϊμουϊ 
δἀαϊιϊο) ἰο (μ9 γεαῦ οἵ ΖυὈ11606. [π (18 6886 
{86 βοΐ ιν] οσσαρδιΐοη δηὰ υϑυΐγασί οὗ ἰ6 ἸΔηὰ 
Ὁπἀουθίοαγ τοπδϊποὰ τὶ ἐμ6 οηὴ9 ψὸῸ δὰ 
τηλᾶο (Πς τον, δι δ)οοὺ ἰο 86 ΟΥ̓ ΏΔΡΥ ἰανν οὗ σϑ- 
ἀοπιριΐου (χχν. 284-28). ΤῊ τοαυϊγοιθθηΐ Β6ΓΘ 
οὔἩ ἱτπηπμθϊδῖο ρα γιωθοὶ ἀ068 ποὶ ἱπιΡῚὶγ (δδέ πη (86 
ΤΟΓΙΟΥ 0859 (γον. 19) 116 ρδαγιηδηί 'νγὸ8 δηηπ8] 
(5ο Καοὶϊ, ΟἸδνκ, δὰ οἱ δγϑὃὺΡ, Ὀὰᾳϊ οπἷγ (δι Β6Γ0 
(89 ἸΔΟΏΘΥ͂ πιυδὲ Θ ἱτητηοάϊδίο Υ ρϑϊὰ ἀν 88 
(89 ΟὨΪΥ ΒοΟΌΓΙΥ (ὉΓ 118 Ῥαγιλθηί αἱ α]]. 

γον. 28 βἰ πρὶν γον ἀϑβ ἐμαὶ ἰΐὸ βίδηδαγὰ οἴ 
811 ναϊυδίϊΐοῃβϑ τυδίέ ὍὯ6 ἴ8 86 6.6.6] οὗ ἴδ9 
δΒαθμ  οἴ51γ ---ἃ δἰἶνον οοἷῃ οϑιϊτηδίοὰ αἱ δά οοπία. 
[ει τὋϑ ἀϊνὶ ἀοὰ ἰηἰο 20 ξοτϑδδ οὗ 2.7 οἱβ. θδοῖ. ΤῊ9 
ΕΧΧ. τ805 09 τγοτὰ δίδραχμα, πιο 4 ομυρὶ ογοάᾶ 
η Μαῖι. χυΐ!. 24 ἴον ἐδ λα Βοῖκοῖ, (9 ΑἸοχδη- 
ἀνΐδη δραχμὴ Ὀοΐης ἀοιυῦ]ς (Π6 Αἰἰΐο. 

Ψοτνβ. 26, 272. Τηο Ῥοδίεϊνθ ΔῈ σΟ ΘΟ ΩΣ 
ὙΟΥ͂Ν 8 ΠΟῪ Θοιῃροί θὰ. [ὑ γτεαιδίηβ ἰο ἰσθαῖβ π- 
και ῖνοῖγ οὗὨ οοτίαϊη ἰδίηρα πΐσὰ ΟΣ ποὶ 8]- 
Ἰονγοὰ ἰο Ὀθοοπθ ἰδ δυδ)οοὶ οὗὐἨ τον. ΒΕἰἶται, 41} 
80 ἄτγβι- ὈΟσγᾺ οὗἁὨ δηΐπιδὶδ ἂτὸ ὀχοϊ υὐθαὰ 88 δ τα Υ 
δοϊοησίης το ἐδ Ιοτὰ, δπὰ (μαγοίοτθ ἱ} 08 04}0]9 
οἵ Ῥεοΐης αἶνοη ἰο Ηϊτι οἰἐΠ 6 Ὁ ὈΥ̓͂ ΥΟῪ ΟΥ ἰῃ ΔΩΥ 
ΟΙὮΘΡ ΩΥ: ΠΟ ΣῈ 818]} δα πο γ ἰ. ἃ 
τοις οὗ δὴ πηοϊθδι Ὀθαβῖ, ΠΟΊΤΟΥΘΡ, τηὶ 
Ὀο γτοἀοοιμο ΌΥ δάἀάϊηρς ἃ ΔΓ} ἰο 1(8 γαϊυδίΐ οη---- 
Οἰδογ 80 ἰὲ τγϑ8 ἴο ὉΘ θο]ὰ ἤον [9 Ὀοποδὶ οὗ {9 
ΒΔΠΘΌΔΥΥ. ΤῊΘ ΤΟΒΒΟῚ ΓὉΓ 18 ῬΟΓΘΙΏΡΙΟΣΥ 88}9 
ἴῃ (ιἷ8 6456, ἰῃδιοοὰ οὗ 18 τοϊοη(ϊου ΚὉΓ ᾽56, ἨΔ8 
ἀουῦ 1658 ἔΠ9 ἰθη ον δ, οὔ ἰδ δγβι ρπ, δ8ο ἰμωὶ 
1 ΠΟΥ τορὸ χοίδἰπϑὶ ὑπο Υ πηαϑὲ μανθ οσσυρὶ δα 
δὰ ἰἰπ9 δηὰ οαγσθΌ0 ἴἤὕδηρο: “ Κεὶϊ ΤΟΙΣ ΚΒ 
“ΒΥ (ΐδ γοχυϊαίίοι (16 ΘΑΡ ΠΡ αν, πὶ σοῖα- 
τοδηἀεοὰ ἐμαὶ δὴ Ὧ88 ββοιυ)7]ά οἱἰΐμεν Ὀ6 τοἀϑοιηϑα 
ΜΪΓΝ ὁ ΒῆΘΟΡ ΟΥ οἶβο 6 Ῥὰΐ ἰο ἀδδίἢ (Ἐχ. χὶϊὶ. 
18; χχχὶν. 20) νδϑ τηοὰϊβοά ἱπ ἤδνυοσ οὗ ἰδθ σϑ- 
γϑηῦθβ οὔ ἰδ βδῃοίυδυΥ δηὰ ἰἰ8 δοσυδῃίβ.᾽ 
Οοπιρ. ΊΝΚΕ, ο6. ἯΝο οΑὨοἱ σοπδίαν (δ }8 00Γ- 
γοοὶ, Οὐοηοογηΐης ἰμ6 ἄγει. ΟῚ οὗ δὴ ὉΒΟ]ΘΔΠ, 
Ὀοαϑί, ἐδ. 6 Δ ἴγ88 ρϑγοιρίοτγ. Απὰ ΠΟΥ βδουϊὰ 
89 ἰατυ- νον ὮθτῸ θοίηθ ὕὑδοῖς ΟὯ69 ΙΏΟΤῸ ἰ0 (ἢ 9 
πποΐοδα Ὀθαϑὶ᾽ Νουονί μα οδδ, 8 δρϑοΐδὶ ογὰάϊ- 
ὯΒ8Π06 ΘΟποοτΩΐης ἴμ9 ἄτγδι- θοότὰ τἰκξ σον δ ἢ 
ὯὍ6 πιοὶ τὶ τσ δὰ ἀγορροᾶ ουὐ ἑβτουκὰ 8 
ἀοήοοι υπᾶοὸνρ ἰΠ6 ἴων οὗ υποΐϊθδῃ δηΐτλα]5.᾽" 
Ἐ οἷ}, ΟἸανὶς δα οὐδοτβ τηυβί βανο οὐουϊοοϊκοά (89 
ἴδοι (δὲ ἐμο Ἰὰνν οὗ Εχοάυβ 15 ΟὨἿΥ ἃ βροοΐδὶ ἰδν 
σοῃσοτηΐης {86 ἀ84, Ὀαὶ τἸπρκίηρ 20 πιροηϊΐοῦ οὗ 
οΟἰμδον πο] 680 δοΐτ8}9; ὙΠῚΪ6 ΠοτῸ (ἰ6 Δ ῈῪ 8 8 
ἀϑθσγαὶ οὔθ τνϊοὶ), 858 οἴθῃ ἴῃ. ΚΕ πο νδὶ ᾿δνβ, ἀ068 
Βοὺ τηθηϊΐοι (ἢ 9 αἰτοθὰγ ἱζηονη δῃὰ οδι Δ Ὁ]} δ 6 
θχοορίΐοη. [ἰ δὰ Ὀθθῃ Ὀυΐ ἃ γοῦν δίῃσϑ (ἰ10 1δ 
Το} [19 8855 ὙΔΛ8 ἤγδϊι χίσϑη πῃ ΕΧοιϊλδ, δπὰ 1655 
ἀπδπ ἐμὶβ βδίηοϑθ 1(8 σϑροιἰτΐοη ἰ ἔχ. χσχχὶν. 20. 
ΤὈο ἐἶΐπηθ ἱ4ᾳ ίοο διοτὶ, ἰμβογοΐοτο, ἴον 89 τγϑϑδου 
κἰτοὺ Ὁγ Κοὶϊ δηὰ ΟἸασὶς ἴον ἰΐ8 τηοἀϊδορίίοη. 

Ὕογδ. 28, 29. τοι; σϑάἀδοιηδϊθ ΟΝ 8 ἰβ δῖ80 
ἰο Ὧθ Ἔχοοριοα ὄγοσγ ἀονοϊθϑᾶ ὑδίτρ, ὙΒοΙμ ΟΣ 
οὗ τῶϑῃ, ΟΣ Ὀδαδὲ, οΥ ἰδηὰ. Τὶς ἰδ ἐμ ο ἤτϑὶ ἱἢ.- 



ΟΗΑΡ. ΧΧΥ͂ΙΙ, 1-84, 20ὅ 

βίδιοϑ οὗ ἐδ τ890 οὔ (80 ποτὰ ὉΠ, δπὰ ἰξ ὁοσΌΥΒ 
δίϊζουασὰβ ἴῃ (89 ἰδν θὰ  δβοϊάοα (Ναπι. χΥΪὶΐ. 
14: Ῥοαί. Υἱΐ. 26, δέ; χὶϊὶ. " ἴι 18 ἰειγοάποσά 
88 ἃ ἰογ 8ΊΓΘΟΟΥ ἴδ δὺ. [ἐ 158. ἰγαπῃϑὶαἰθὰ ὉΥ 
γδιΐϊοῦθ πογὰβ ἰῃ ἰμ6 Α, ΥὟ, (88 οἰγδο, ἀοεμγεδά, 
ἀεαϊοαίεα, ἀευοίεα, αρροϊπίεα ἰο υἱέεν ἀδείγωοίίοη, 
εἰς.}, Ὀαὶ οἰγιλοϊορίο δ. δηὰ ὉΥ ὑϑᾶζθ δίν Υ8 
ΤΩΘΒῺΒ ἰΥΥΘΥΟΟΒΌΪ οαὐἱ ΟΥ̓ ἤγοταῃ 8}} δϑοϊατα ου. 189--- 
ἷη {16 6899 οὗ ΡΘΓΒΟΏΒ, ἀογοιοά ἰο ἀθείγαοί  οἢ---ἶπ 
{6 ο886 οΥ̓͂ (μ᾽ χ5 Θη ΤΟΥ δυττοηδοτοά ἰο ἰδ9 
1οτὰ ἰο Ὀθ ἀϊδροδοᾶ οὗ δὲ Ηΐβ ν΄}. “μαεὶ 
85 ἀογοίοἃ οουϊὰ ποτὸν ὃθ οδοτοὰ ἰῃ δβϑοσὶ- 
βοο; δαῖ ἴῃ 84]} ρῬ'δοοθ ἩὮΘΤΟ χτηθηϊΐοι δ 680- 
ὙΓὮΘΥΘ τηδὰθ οἴ ἰδ 6 δὴ Ἰαϊὰ οἢ δῦ ἰπίης (Νυπι. 
ΧΥΪΙΪ. 14; χχχὶ. : Ὠοαυί. ἰΐ. 84: χἰϊ!. 12.18. χχγ. 
19; 208}. νἱ. 17-19; Μα]. ἰν. 6) ἐμΐ8 ΔρΡῬΘδιβ 85 
8 ἀοαϊοαίϊου ἰο ἀοβίχυοίΐοη, 88 8 0] Δ] Ἐ}Πἔ[ὴς οὗ ἐδ9 
Ὀἰνίηθ υϑηβθϑῆσθ, 85 δ8ὴ ποπογίηρ οὗ Θοα οη5 
8056 ἐπ τδοπι Ηο οδηποὺ δον Ηἰπ8617 ΠΟΙ δὰ 
αἰοτίουβ.᾽᾿ Ὑοη Θονίδοι. Ϊπῃ σοραρὰ ἰο ἐπδηίΐί- 
τοδὶθ οὐ͵οοὶδ {80 τηοδηΐηῃρς ἰ8 ἱμπογοίογθ οἷθδαν 
οουρὴ; Ὀυΐ (89 οΧργοδβδίου Ὁ ο 681} ὍΘ 
ἅονοϊθᾶ οὗ τθσιὶ μὰ 29) 88 Ὀθ66π ὑπὸ ο008- 
δῖοι οὗἉ βοιὴθ ἀϊβιουϊ, γ. Τΐἷβ χηποὶ 18 ΘΟΥ δ Ι ὨΪῪ 
Ρ᾽δῖπ : ὑπαὶ {π0 δϑηῃίθῃοθ οὗ οὐδγόηβ ΟΠ66 ῬἈτΤο- 
ΠΟΌΙΟΘα γγὰ8 διβοϊυ θγ ἰγγουοοδῦϊο, δηὰ ἱπ 1 
δι, χυ. 21,88, νγὸ δαΥῪ9 δὲ ἱῃπδβίδησοϑ οὗ 89 ὕσχο- 
Ῥμοῦ β ἰπαἀϊσηδηὶ γοῦαϊκο οὗὨ ἰμ9 διἰϑιιρὲ ἰο δοὶ ἱὶ 
δοϊὰο. Βοεγοηὰ ἰμΐ8, 16 ΟὨΪΥ ἰῃδίδηοοθ οὗ ἐδ 
ολέγόπι ἴῃ βογὶ ρίαγΘ ΔΘ ἰΠ ο80 τ ΐσἢ γοϑιθὰ προῖ 
8 ΟΧΡΓΟΒΒ ὈΙΥΐΪὴ9 σοτπτηδηᾶ. ΦοΡ ΒΥ 8 ἢ Β ὙΟῪ 
ἄοοθβ ποὺ δοῖὴθ πα 6} [8 ΟΔἰ ΘΘῸΡΥ δἰ δ]], ἴοσ ἐμαὶ 
ἯΔΒ 8 ΥΟῪ Οἰἰπον ἰ0 ΟΥ̓Ρ ἃ Ὀυτηὶ οδονίηρ, οὐ ἰο 
ἃἀογοίθ ἰο ἐπο Ποτνὰ : υὶ (86 ολδγεηι 18 ποὶ ἰγϑαιϊοα 
88 ἃ ὙΟῪ δἰ 41}, δηὰ 18 ϑοραταίϑα ἔγοτῃ οὔ ΡΥ 
ΥΟΥΒ ὉΥ Ὀοΐηρ ἰστοάθοιδοϊοθ. ΤῈ ΚΘΏΘΓΔΙ Β0η56 
οὔ (89 ραϑδβαρθ, πἰβίου οἱ γ ἰηἰογρτοιϑὰ, ἰβ ἰλοτο- 
ἴοτο ἐμὲ δὴ ἸΩΔΥῪ ποὶ ἰπίογίογο ἰοὸ ἰ νατὶ ἰμ 9 
Ῥύγροδο οὕ ἰδ9 ΑἸμιΐϊ Ὦ(Υ : Φο ον δ᾽ Β δοπίθηοο οὗ 
ἀοδιγαοίΐοι πλυδὲ Δι ΤΆ Υ85 θ6 ἀ δ᾽ ΠΟΘ ἱηαἷν οαγτὶοὰ 
ουϊ. ον. 28, Βονγονοῦ, οἰ υὶν δδϑογὶβ ἐμαὶ δὴ 
ἱπαϊνι 4] τὴδὴ ταὶ ἄθνοῦϊθ ρϑγβοῦδ Ὀοϊοηκὶπα 
ἰο ἰτὰ ἰὰ ἰδ βδ19 ΦΥ͂ δὶ ἢ οουἱὰ ᾿ὶβ δΔηϊ- 
ΤΩ 88 ΟΥ Β0148, τ ῖϊὸ τον. 29 γοαυΐγοθ ἰπδὲ ΔΗΥ 
0560 80 ἀογοίοα τηυδί Ὅο ραὶ ἰο ἀοα ἢ. Το τηθδῃ- 
ἴῃς οὗὨ {ῖ8 ὙΘΥΥ͂ ΤΥΒίΟΥΙΟῸΒ Ῥχου βίου χησδέ 6 
εοϊδογοὰ ἤγοιι ἰδ ἰβίοτ 68] ἱῃηβέδΈσο8 οὗ δ οῪε- 
γεπι. ἴϊ οου]ὰ Βαγο δρρ] θα ΟὨἿΥ ἰο ἐμ6 ἀογνοίϊης 
οἴ ἰμοβθ γῆ ὙΘΓΘ ΔΙΓΟΔΑΥ͂ Ιηδη  Γ680}7 πη δ [ἢ 9 
ῬὈδη οὗ Φοδουδῆ---( 089 σα Πγ οὗἩὨ βυο ἢ ουϊταρθοῦβ 
δηὰ δαρταηὶ τνἱοϊδίϊου οὗ (. 69 Τ᾿ ἀδημθηίδὶ δ νν οὗ 
(86 σογοιιϑηὶ ἐμαὶ (ΠΘΥ τη η 680} Θδτθ Ὁηι6Ρ 
(89 ῬΘΏΔΙΥ οὗἩ ἀθαί. ϑαοὶ ροσβοῦβ, ᾿ηβίθδὰ οὗ 
Ὀοΐης ἰτοὰ δηὰ σοηδοιμηθάᾶ, τὶρλ ὍΘ δὶ 0060 
ἅονοϊθα δηὰ ρυὶ ἰο ἀθαί!. [1}η66᾽8 οχοροβὶβ 
ἦθ 88 Γ0Ἰ]1ονγ8: “Τὶ τ ἰσἢ δα Ὀδοη Ρ]δοοὰ υἢ- 
ἄἀον ἐλε δαπ 8 δΌΒοϊ αἰ ἱσυοαἀ οι ῆϊο. ΝῸ οὗὔ- 
δεοὶ γγὰβ Ὀαπηθαᾶ, ΒΟΤΘΥΘΡ, ΟΥ δοηδβοογδίϑα ἰο .Κ9- 
ΒΟΥ͂ΔὮ ὉΥ͂ ΔΏ ἱΥΓΘΥΟΟΔΌΪΟ ΤΟ ΥΘυϑίου (ΤῸΣ (9 180 
οὔτ ϑαθοίυδ ΡΥ ἴῃ (89 6889 ΟΥ̓́ ἐπ ΡΘΥΒΟΠΑ] (μη 9, 
ΟΥ̓ ἴ0Ρ ἀδδι ἰηδιθδα οἵ σδαρὶϊδ) ρυηἰβταθηὶ ἱῃ 180 
0880 Οὗ ΡΘΥ3Οη8) ἱΒΡΟυ ΡῈ ΔΏΥ͂ ὑγίγαίθ Μ]]}; ΟὨΪΥ 
ΦοΒονλ, οὐ [619 ΘΟΙΤΩὨΪΥ ἴῃ ΗἾΒ Βοσυΐοθ, 6Χθ- 
ουἱϊεὰ (80 θδη. 1:0 νδγίουβ ρασγιϊσαϊδσβ οὗὨ ἐῃ9 
ὉδΔῃ δΓ΄Ὸ οχρ δἰ ηϑὰ ὈὉγ Κποδοὶ, Ὁ. δ88.᾽᾽ 8466 4180 
βεϊάοῃ ὧδ ὡεγα Οεηί, ἸΥ͂., νἱ.--χὶ.; διονϊδηὰ 
ϑετίρίωγε οἱπαϊεαίεα,  οτκα ΤΥ, ». 226--229, 

γογβ. 80-88. ΤΊΓΠΟΘ 4180 δῖϑ ἰο ὃθ οχοϊυδοὰ 
ἵγοιι 89 Ῥοβϑὶ ὉΪ0 βυ᾽οοίϑ οὗ τον, δἷποθ {ΠῸῪ 
δἰγοδγ Ὀοϊοηκοά ο ἴλ9 μογὰ ; ἐπ οοσίδίῃ ο08598, 

ΒΟΉΘΥΘΡ, ἐμὸν ταϊχς Ὀ0 γοδοοιαθὰ 11 γογΒ. 
Το ἘΠ 6, ̓ἶκοὸ ὑπο πίη ἀογοὶοα, ἰδ γοΐοσροὰ ἰὸ 
85 δοιηοί βίη ΔΊΡΟΔΟΥ ἔδυ ἶἷὺ. Εσοπὶ ΑὉγδ- 
Βδῦν δ {πὸ ἰο Μοϊοβίσοαθο (θη. χὶγυ." 20) διὰ 
6000 ̓8 γον (θη. ΧΧΥΪΙΪ. 22), δῃ ἃ ῬΡΥΟΌΔΌΪΥ ἥγοτα 
8011} ΤᾺ ΘΔΥΪ ΟΡ ἐΐπηο8, ἐϊ δὰ ὈΘΘῺ ἱτατηθιηου }γ 
8ῃ οδββϑηιἷ 8} Ῥϑγὶ οὕ ἰδ πογϑὶρ οὐ ἀοὰ. ΤῈ 
πὸ ἰδ ΠΟΡΘ βροΐῃ οἵὮ, ὑβογϑίογο, ποὶ 9 ἐδ9 
Ῥύτροβο οὗὨ οηϊοϊοΐης 1, ας ἰο οχοϊπὰο ἰὶ ἤγοτα 
ΥονΒ, δη ἰο Ῥγοβουΐθο ΠΟῪ ἵδν δὰ ὑπᾶὰθν τδδὲ 
σομάϊιϊοηϑ, 1 κ9 γσόνϑ, ἰὺ ταῖρσέ Ὀ6 γοἀθοιηθᾶ. [ἢ 
Νά. χΥϊὶὶ. 20-82. Ὦσδαϊ. χὶϊ. 6, 11] ; χὶγν. 22, ἀϊ- 
ΤΟΟ(ΪΟῺΒ 8ΓΘ ΧΙ ΥΘΏ 885 0 (9 τ᾽)80 δηὰ ἐδ 60]166- 
ἰ(ἴοη οὗὉὨ ἐἰδὸ ἐἰΐμ68. “Αοσδογαϊης ἰο ΒΑΡ ἰηἶοα]ὶ 
ἰγδαάϊ! ἴοι, {Π 9 δ ΐτ 418 ἰο Ὀ6 {(ἱ Π6 γγθγο θποϊοθοὰ 
ἴῃ 8 Ῥθῃ, δηά 85 (ΠΟΥ τϑηΐ ουΐ, 056 ὮὈΥ͂ 086 δὲ 
9 οροϑῃΐηρ, ΟΥ̓ΘΥΥ͂ ἰθης δηΐτ8] γῶϑ ἰουποδοά᾿ 
τὶς ἃ γοὰ αἱρροὰ ἴῃ τορι ]οπ. Οομρ. Φόγθμι. 
Χχχὶϊἱ, 18 Εξοῖκ. χχ. 87.᾽᾽ ΟἸδιῖ. Τηο εἰ 9 γὸὯῶϑδ 
ΔΡΡΙΪθα, οὗἁ οουγβο, ΟὨΪΥ ἰο ἔπθ ἑπογεαδα οὗ ἰῃ9 
Βοοῖς δηὰ ἰ89 ποσὰ, ἡ. 6., ἰο δηΐπι8}]8 ψιλοῦ δὰ 
ὨΘΥ͂ΘΡ ὈΘΘΏ ἰἱ πο Ὀοΐογο. ἴζδηρο: “ [1 τουδὲ ποῖ 
Ὅο ογον]οοϊκοά ἰδδί ἐδ6 ἐἰ{ 08 γῦγο 9 8 ζτουη-τοπς 
ἴῃ ἔδυον οὗ (9 ΠἰΘΥΔΡΟΒΥ, ὈΥΙ ΔΕ οὗ (Π6 1.,6- 
γἱ!οα, τὸ δρδὶπ τησϑί ἐβμθιη δ  ] 798 ὈΔῪ εἶ Π68 (0 
{80 Ῥτῖοϑί ; δηὰ τγϑγθ 480 8 ροσροίταὶ) ἐμ ϑοογδίΐϊο 
ΟἾΥἹ] ἰὰχ ποῖ οου]ὰ οὶ ῬΡΓΟΡΟΣΙΥ Ὧθ τιδἰπἰδἰ ποὰ 
πα ΟἸγϑιϊαπ ἐἶτηοδ ὉΥ ἰὴ 8140 οὗ ΟΥΟΣ ἰδχοδ, 
ποἰπὶιμοιδηδίηρ ἐμ δίρουρ ΟἹὰ Τ᾽ οϑίδιηθης ἀΐδρο- 
Βἰ (10 οὗ 86 τη 9 αροβ ἱπ ἐπ ἷθ τοδίίοῦ. [0 18 
ΘΑΒΥ ἰ0 800 ἐδπαὶ δἱ (86 ργοϑϑοηὶ ἀδυ, ὮΥ ὑπὸ δἰ ὁ 
οὗ (89 τρούθτῃ ΤΌΡΙΩΏΒ ΟὗἨ τοϊυπίδυυΥ δηὰ ἱηνοΐυη- 
(ΔΥΥῪ ἰδχθδ, θοο᾽ δἰ δβί 98} δὰ βϑουϊν, ὑἰ 68 685 
ΟὨΪΥ ὃθ οἷαί πιὰ ὈΥ δὴ οὐδγβίγδϊ θὰ ̓ ἱέ6 7] κοδ].᾽" 
ΤΙ ἴὰνν (82, 88) αὈβοϊυἱοἷν ἕοσ δὰ ἐμ γοάοιρ- 
(ἰοα ΟΥΓ Θχοβδῆρθ οὗ ἰο9 {ἰη9 οὗ Βδουὶ δοῖδὶ δηΐ- 
ΤΩΒΙΒ, 88 ἰῃ 0880 Οὗ Δ ΥΟῪ : ΟΥΒΟΡ εἰ 08 ΘΓ δἷ8Ὸ 
πον (89 8810 ΔῊ 88 ἐδ 9 ΥΟΥ͂, δὰ τηΐϊρης ὉΘ 
τοαθοιηθὰ Ὀγ ἐμὸ ραγιιθηί Οὔ ἐποὶ ἢ υδ1ὰ9 τ ἢ ὁπ6- 
ΒΩ ἴῃ δα άϊιΐοπ. 

γον. 84 οἷοποβ ἐἷθ δρροπάϊΐχ, δηῃ!ὰ ΤΌΤΣΤΩδ, δα ἱὲ 
Ὕ0ΓΟ, 8 Βοσοηά οἷοϑο ἰο 0 πῖο]9 Ὀοοῖΐκ οὗ [μονΐ- 
ἐἴσυβ, {19 δἷταὰ δηὰ οὐ͵θοί οὗὨ τῖϑἢ 88 Ὀ6ΘΏ λοϊὲ- 
π682--- 0] 1688 10 ὃς ἰγρίοι! ] Υ δοαυϊγοὰ ὉΥ (ἢ9 
βδογὶ βοῖὶα] δυγβίοπι ργοβογί θὰ ἰὸ ροϊωὶ ἰὸ “ ἐῃ9 
Ἰμοσὰ ουν γἰχἰϑουβη 88 ;᾽᾽ δηάίο 0 ργοβοσυϑα ὉῪ 
8086 ΤΩΔΏΥ͂ [0648] οηδοί θυ 58 δυρογβαἀοα ἰο {9 
τεαὶ Ἰὼ οἵ δὶ (ἢ, ““ Ὀοσιι86 οΥ̓͂ ἐὑΓΔΏΒΩΥΘΒΒΙΟΏΒ, 
ἘΠῚ11 (86 Ῥχοτεϊβθα δβοϑὰ βιου]ᾶ Θοπλ6.᾽ 

ῬΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΠΟΑΙ, 

1. Ιῃ ἰδὸ Ἰὰνν ἴοσ (09 χοἀοιηρίΐου οΥ̓͂ ΡΟΥΒΟΠΔΙ 
ΥΟΥΒ ἰδ ἀχαΐῃη Ὀγουχῆὶ οὔὐἱΐ ΥΟΥῪ Βίγοηρ ἰδ 
δαυδ) ἐγ οὗὨ δ}} τωϑ Ὀοΐογο Θοά. ὨΪΒΟΓΘΏΘΘΒ ΟΣΘ 
τοδθ δοσογαΐπρῷ ἰο δοὸχ δηὰ δρο, θὲ ποθ δοοοσᾶ- 
ἰῃς ἰο ϑοοἷδ] ροβί (ἰοῦ δπὰ γϑδηῖ. Τὴ γοἀθιρέϊοα 
0 ἰη9 δἰ χΒ-ρσΐοϑὲ Ϊπλϑ6]  γγῶ8 Ῥγθοί ΒΟ Υ (89 
ΒΔΙΏΘ 88 ἴῸΥ ἴμ6 ἀδγ-]ΔΌΟΓΟΥ, 

Π|. [Ια (89 ῥγοδ Οἱ οὴ οὗ τον οὗ ἐμ:0 ἄγϑί- ὈΟΡῚ, 
ΟΥ̓͂ ἐἰἰϊ{π08, 6έ6., τι οὶ ΔἸγοδὰν Ὀοϊουχοὰ ἰο (89 
Ποτὰ, (89 ρσοῃογαὶ ῥυϊποὶρὶο ἰβ ἰδυρσὶ {πᾶ τδῃ 
ΤΘΔΥ͂ ποὺ τηᾶῖκα ἐμαὶ ἃ τηδίίοσ οὗἨ Ὁχ γ Οσ ἀἸ ΠΒΥῪ 
Ῥἱοὶν πϑῖοι ΔΙ ΓΟΘΑΥ ΤΌΤΤΩΒ 8 Ῥδτί οἵ δὶθ οὐ Δ ΥΥ͂ 
ἀυϊγ. ἴη ἃ βθηβο ἐμὶβ πουϊ]ὰ δοβοϊαἱο}]γ ὁχοϊυαθ 
811} τονγβ, δίηοϑθ ἔμ Ομ τ βϑιΐδῃ γοαυϊτοτηοηὶ 8 ἐπὶ 
γὸ Βιουϊὰ ἀογοία ουτϑοῖγοδ ἩΣ(ἢ 8}} ἐμ δὶ νσὸ Βαυθ 
ἰο Ηΐαι το ες ΗϊπΒΟΙΓ ΓὉΣ υ8, δηὰ ἰηἀθοὰ 186 
δἰκιοδὲ δίδῃ οὗ {80 Ομ ιτἰδιλδη" 1179, τοδιης 
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οΥ̓͂ (δαὶ 1176 (5861 οὔθ βουβοί δὶ τόοῦν, ὩΘΟΘΒΒΔΡΙ 
ΒΌΡΟΥΟΘΔ68 4Δ᾽Ϊ τηΐποὸῦ σόν; Ὀυΐ ὨΘΥΘΡΓΠ61088 
Ῥγδοί συ, ϑρθοΐδὶ ἀοάϊσαίϊοηΒ οὗὨἁ οὐγβοῖνθβ διὰ 
ὟΣ Β ΤΩΔΥ ὉΘ τηβᾶο, δηἃ πῃ οἢ ταδἀ 6 8Γ0 ἰ0 ὮὈΘ δἃ- 
οΥΘαΪγ Κορί. 866 ἘσδοΪ. τ. 4, δ. 

Π|Ι. Ηδτθ 88 ΘΙ βοΎΠογῸ Μοβοα 8 τη δὰθ οὨΪ 
89 σδηθοὶ δηὰ ἱπδίγαηθηί ὈΥ ΜΟΙ. (ἢ 6 ἴὰ νγ8 
ἃτὸ αίνοη : 8617 δυ ΒΒ ΟΥΒΪΡῚΒ ΟΣΡΤΘΒΒΙΥ τγοίογγοα 
ἰο ἐμ Ιοτὰ Ηἰπι86 17. Αοοορίϊης (818 85 ἃ ἰγσυ ἢ, 
ἐπ9 ποπάθνἤυ] ομδυδοίοσ οὗ ἰμ18 οί δ] ἰοῦ οοςα- 
δὶοΏ8 πὸ ΑἸ ΠΟΥ ; δυΐ ἱΥ τὶ ἢ (89 πορϑιϊνο ογὶ- 
ἐἴοϑ, ἰὺ Ὀ0 ἀθηΐϊοὰ δηὰ {μ9 Ἰοκχίοἰαἰίοη Ὀθ Τοΐογγοα 
ἰο δυτδὴ δυϊ μοῦ, γὸ δυο ἴω (δῖα ὈοοΪς [89 
ἐπ ροβαὶ Ὁ1Ϊ 6 ῬΡΒθηοσιοποῦ οὗ 8 Ἰορὶβἰαἰιΐίοη ἩΓΟΥ͂ 
οσουρίοἃ τὶ ἐμ Ῥτοιηοίϊου οὗ [ο 685, δὰ 
γοί βἰδιροα νἱἱἢ ἔγαυὰ δηὰ ἀθ] Ὀογδίθ. ἤου ΚΟΥ 
ὌΡΟΣ ἐΐ8 ὙΘΥῪ ἴγοηί. Ἧ αν 8]80 ἃ Ἰορί αἰ οι 
ἴαν βυρογίου ἰο ὑμδὲ οὗ ΔΗΥ͂ παίίοη οὗ δηϊϊαυν, 
δὰ ἱπάοορα ΤΠΟΓΑΙΪῪ ΒΌΡΟΥΪΟΡ ἰο ΔΩΥ͂ ἐπδι ἢ Ὰ9 
ΟΥΟΡ θχὶδίοα οχοθρὲὶ πο} ἐδ ἱπῆπιοηοο οὗ (ἢ κἰ5- 
ἐἰδηΐϊεγ, ργοοθοάϊης ἔγοπι 8 Ῥ600]6 τ 056 ἢ ἰϑ: ΟΥ͂ 
δον ἰθοτα ἰ0 μαγθ Ὀ66π πηδι(οἀ ζοτ 6 ΘΟ 66 Ρ- 
ἐἰοα, τ0ἢ. ἸβοΓῸ ἐμ9 Θηδοίπιθηϊ ΟὗἁὨ ΘΥ̓ΘΏ ἃ ὙΘΣΥ͂ 
ἱπίουϊοσ σοάθ. 

ἩἨΟΜΙΙΈΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΒΔΟΤΊΟΑΙ, 

ΓἼδηκΚο: “ΤῈ0 το] κίουβ ΟΌΒΟΥΎΔΠσΘ οὗ τοῦ 8. 
Βοΐοτο δὶῖ ἰδίημδ δ τουδὶ πού Ὀ6 ἩΠΠΐΗς ἰοὸ 
οἰιοδὺὶ Φοδονδῆ ; 850 6 πηιιϑὺ Ὧθ ἰΒΟΤΟΌρΒΪΥ Βο- 
ποϑὲ δὰ ἐγὰθ ἴῃ δὶβ γονδ8, δὶ8 ῬΧΟὐοΒβί ἢ, 818 
ζαδὶδ, ἷ5 ἀογοίϊ οη, δηὰ 89 σοὶ] χίοῦβ ἀαιϊθ98 ζοῃ- 
6ΓΔ}1γ.᾽ 

ΑἸ8ο υπᾶορ οσχοροίϊοαϊ: “109 ἐπιρογίϑηοθ οἵὗἉ 

{8.686 Ῥγοδουίριϊοηβ 19 ἰδὲ ὑπ αῪ Ορροβθ 8]}} υ- 
ΤΩ Δ 685 ἰῃ ΣΘἸΔίΙοἢ ἰο 8 ρ]οάροά͵ ποτά, σουβτ- 
ΤηΔιΪΟῺ ὙΟΥ͂ΤΒ, ΤΩΔΥΓΪΔ 9 ΥΟΥ8, ΟΥἀϊηδίΐοα ΤΟ, 
ἴα18580 ἀἰβοῦδγζο οὗ ἐδβιϊηρ ὑμδὶ .8)ὴ Ὀ66η γονγοὴ 
ὉΥ δβἰνι-οδιΐηρ δῃά ὑπὸ |ἰἰὸ; (809 ΓΘΙΔΟΥ͂ΔΙ] οὗ δ]Ϊ 
οΥ̓δΙο08 οὗ ογἰπιΐ δ] 8.169 δηὰ οὗὮ ΘΒ ΓΟΒΪΥ α15- 
οἱρ᾽ ᾽ηθ, δὰ δη8}}Υ, οὗ δ]}} ἔγαιυὰβ ἴῃ στοχαγὰ τὸ 
186 ἀυϊ195 τ ΒῖοἢΒ ΟὯΘ οὐδθβ 0 [86 ουἱ5 δηὰ [0 
[89 το] χίουβ τὶ ρσαὶβ οὗ (μὸ σοι} 7. ἾΤδα οΥ- 
ἀϊηδησθ σοησογηίης (ἢ 6 ἰΓΤΘιη 551 ΠΥ οὗὨ ναγῖουϑ 
δοίϊοη 8 ΒΏΟΝΘ ΟἸΘΑΥΪΥ ὑπαὶ (Π6Γ6 σδῃ ὯΘ ἃ {ὙἸ16 
ἔγοοάοια πὶ(ΐη {π|8 ΟὈἸϊσαιϊΐοα. Τ80 βδποὶϊ βοα- 
(ἴοι οὗἩ τολ ]  6866---ἰ ΒὰΒ πιϊρσὶ (86 ποῖ δοοίίοη 
9 οηςἰ 164.» 

Αἴ80 υπάθῦ {9 ββιθο: ““ἴἰ ἰα δὴ οἷὰ βίογυ ἰδδί 
τον] ] 688, σα πίη, δηὰ ἱτηρί εἰ, ΤΟ ΓῪ πὶ} ΠΣ} 
Ῥυιϊ ονδίγιοίϊοηδ ἰπ (9 ὙΔΥ οἵ τοϊϊ σίου, [Π60- 
γί, δηὰ οοοϊοπίαβί σαὶ ἀΐϊβομαγρο οὗ ἀυίγ, δηὰ 
189 δοτηρίδἰηἰδ οὗὨ ἐπ ΟΙὰ ἸΤοϑίδιμθηὶ οὗ [ἢ9 πτϑδηὶ 
οὗ πηϑ}}} 688 ἴῃ (ἢ 8 τίν, τ ΤΟ ἢ τγδ8 οοπηθοίοα 
ψὰὶ ἢ ἀἰτη 685 οὗὨ ἤδιίἢ ἰὴ {πα Οπηἰδοϊοηΐ, ἢδγΦ 
ὈόΘΏ σοΟὨ ΠΑ }}Ὺ γοροαίοα οὔθ ἰο ἐμθ Ῥτγεβοηῖ, 
Βυΐ Βοῦὸ Φομονθὴ, 0 (4685 ΤΙ ΓΒ ΤΠ δὰ τοὸ- 
ἸΙΔΌΪΥ τ Ηΐ8 ΒΟΙΥ Ρ6ΟΡ]6, Δρρτόδβομοβ πῖἢ (89 
ἀοπμδηὰ ἰῃ σοραγά ἰο ἰβμοηι, (αὶ {ΠΥ ϑῃου]ά Βοϊὰ 
(Βοιηβοῖνοδ μοῖὶν, δπὰ ζαϊ ἢ}, δηὰ ἰγαδβὶ ποτὶ ΕΥ̓͂ 
ἴῃ 4}} (πον Ὀυδίη 689 ἴὰ Σορατγὰ ἴ(ο Ηἶπι. [1{{πΏ0Γ8] 
Ἰαχὶ γ Ὀερίη9 ἄγϑβι ἱπ δΘοποθαϊαιθηίϑ ἰῃ Το] αἰΐοῦ ἴ0 
οὐ δὰ ΗΪ8 ἱπβιϊ(υιίοηβ, ἱλ τὶ ἀἰ υ8ο 1186] 
ἸΏΟΓΘ ὙΠΟ ἀπι}} 11 δου ρ] οἴ 65 118 ῬΤΟΟΟ6Β8 οὗ ἀΐ8- 
δοϊυιϊοι ἱπ ΓΙ ίουβ δὰ του] ἀθοοριϊ οΉ8, 65806- 
οἴ Δ}}γ ἴῃ {89 ῥγουΐῃοθ οὗ 8]} σοὶ κου δῃὰ πιοσϑὶ 
ΥΟΥ͂ΤΒ. 

ΠΈΓΕΣ ἘΠΙΤΟ. 
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